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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ค าขอรับการส่งเสริม 

 กจิการประเภท 5.8 กจิการซอฟต์แวร์ 
 กจิการประเภท 5.9 กจิการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

                                                                                                                                     วนัท่ี ……………………………. 
1. ผู้ขอรับการส่งเสริม 

1.1 ขา้พเจา้ …………………………………………………อาย…ุ………..ปี  สญัชาติ …………..………………..…. 
  ท่ีอยู ่……………………    ถนน ……………………………แขวง/ต าบล……………..………………………….. 
  เขต/อ าเภอ……………………..……    จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย…์..………………. 
  โทรศพัท…์………………….…..   โทรสาร ……………………….    E-mail .…………………………………… 
  ในนามบริษทั/สหกรณ์/มูลนิธิ ……………………………………………………………………….……………… 
  ซ่ึงใชช่ื้อเป็นภาษาองักฤษวา่…………………………………………………………………………….…………… 
  บริษทั/สหกรณ์/มูลนิธิ น้ี             ไดจ้ดัตั้งข้ึนแลว้                จะไดจ้ดัตั้งข้ึนภายหลงั 
   (กรณีจะจดัตั้งข้ึนภายหลงัโปรดแนบประวติัและรายละเอียดธุรกิจเดิมผูข้อรับการส่งเสริม) 

1.2  ช่ือของตวัแทนส าหรับติดต่อเก่ียวกบัการขอรับการส่งเสริม………………………………………….…………….. 
   ท่ีอยู ่…………………………    ถนน………………………………แขวง/ต าบล….…………………..………….  
   เขต/อ าเภอ…………………………..……   จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย.์………………… 

             โทรศพัท…์……………………..    โทรสาร …………………..….   E-mail ……………………………………… 
1.3 กรณีท่ีบริษทั/สหกรณ์/มูลนิธิท่ีขอเป็นผูไ้ดรั้บการส่งเสริมจดัตั้งข้ึนแลว้โปรดระบุรายละเอียด   

ทะเบียนเลขท่ี .………………………. วนัท่ี ……………………เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ........................................ 
  ทุนจดทะเบียน ………………………………….….  บาท เรียกช าระแลว้ ……………..……….………..…บาท 
  เป็น หุน้ไทย        ร้อยละ …………….…..………………… หุน้ต่างดา้ว  ร้อยละ …………….…..………………. 
          หุน้ต่างดา้ว  สญัชาติ………………..……ร้อยละ ………… สญัชาติ………………..…… ร้อยละ …………… 
    สญัชาติ………………..……ร้อยละ ………… สญัชาติ………………..…… ร้อยละ …………… 
  งบการเงินปีล่าสุด ณ วนัท่ี ..................................... (โปรดแนบมาดว้ย) ทรัพยสิ์น ................………......................บาท 
             หน้ีสิน     ................………..............................  บาท ส่วนผูถื้อหุน้ ...………..............................บาท  

 ส านกังานตั้งอยูท่ี่ ………………ถนน……………………………………แขวง/ต าบล……………..………………… 
   เขต/อ าเภอ……………………..…………จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย ์……….………….. 
  โทรศพัท…์……………………………………………โทรสาร ………………….………………………………….. 
  E-mail………….……………………………………… Website ……………………………………………………. 

 

 เลขท่ีค าขอ 25              /                .  
 ผูรั้บ                                                . 
 วนัท่ี                 /             /25            . 

แบบ กกท.01/ซอฟตแ์วร์ 
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1.4   รายช่ือผูถื้อหุน้/ผูร่้วมลงทุนของทุนจดทะเบียนตามขอ้ 1.3  เรียงตามล าดบัการถือหุน้จากมากไปนอ้ย เฉพาะท่ีถือ 
  หุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

ช่ือผูถื้อหุน้/ผูร่้วมลงทุน สญัชาติ ท่ีอยู/่โทรศพัท/์โทรสาร/E-mail ถือหุน้ร้อยละ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

2. การเงนิ    
2.1 ในการด าเนินการตามโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมน้ีจะ                      (หน่วย: พนับาท)        

  ไม่เพ่ิมทุนจดทะเบียน  
   เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั/สหกรณ์/มูลนิธิ ……………………………………. 
  จดัตั้งบริษทั/สหกรณ์/มูลนิธิข้ึนใหม่โดยจะมีทุนจดทะเบียน ………...………………….………. 

 เงินทุนท่ีใชใ้นโครงการจะมาจาก 
 เงินค่าหุน้ท่ีจะเรียกช าระ ……………………………………. 
 เงินจากก าไรสะสม ……………………………………. 
 เงินกูภ้ายในประเทศ ……………………………………. 
 เงินกูต้่างประเทศ ……………………………………. 
 สินเช่ือผูจ้  าหน่ายสินคา้ในประเทศ ……………………………………. 
 สินเช่ือผูจ้  าหน่ายสินคา้ต่างประเทศ  ……………………………………. 
                    รวม (เท่ากบัรวมเงินลงทุนทั้งส้ินตามโครงการ ในขอ้ 3.1) …………………………………….  

2.2 ทุนจดทะเบียนของบริษทั/สหกรณ์/มูลนิธิตามขอ้ 2.1 จะแบ่งเป็น……………….หุน้   ราคาหุน้ละ ………….บาท 
  โดยแบ่งเป็นหุน้ของ: 
บุคคล/นิติบุคคลผูมี้สญัชาติไทยร้อยละ ………...…  บุคคล/นิติบุคคลผูมี้สญัชาติต่างดา้วร้อยละ ……………..….. 
 

รายช่ือผูถื้อหุน้/ผูร่้วมลงทุน เรียงตามล าดบัการถือหุน้จากมากไปนอ้ย เฉพาะท่ีถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 
ช่ือผูถื้อหุน้/ผูร่้วมลงทุน สญัชาติ ท่ีอยู/่โทรศพัท/์โทรสาร/E-mail ถือหุน้ร้อยละ 
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2.3 ทุนจากเงินกูแ้ละสินเช่ือ  
แหล่งเงินกู ้ จ านวนเงิน      สกลุเงิน ประเทศ 

2.3.1 สถาบนัการเงิน    
    
    
    
2.3.2 บริษทัแม่และ/หรือบริษทัในเครือ    
    
    
    

3. การลงทุน    
3.1 เงินลงทุนส าหรับโครงการท่ีขอรับการส่งเสริม        (หน่วย: พนับาท)         

 1) ค่าก่อสร้างหรือค่าเช่าระยะเวลามากกวา่ 3 ปี                          ………………………….. 
 2) ค่าเคร่ืองจกัรหรือค่าเช่าระยะเวลามากกวา่ 1 ปี 

  - ค่า Hardware  ………………………….. 
  - ค่า Software  ………………………….. 
         3) ค่าติดตั้ง        ………………………….. 
           4) ค่าทดลองเคร่ือง                 ………………………….. 
        รวมขนาดการลงทุน (โครงการขยาย รวม 1-4)                …………………………. 

 5) ค่าใชจ่้ายก่อนเปิดด าเนินการ ………………………….. 
        6) มูลค่าสินทรัพยอ่ื์นๆ ………………………….. 
  รวมขนาดการลงทุน (กรณีจดัตั้งบริษทัใหม่ รวม 1-6)                 …………………………. 

 7) ค่าท่ีดิน …………………………… 
 8) ค่าวชิาการ …………………………… 
 9) เงินทุนหมุนเวยีน …………………………… 

 รวมเงนิลงทุนทั้งส้ินตามโครงการ  (รวม 1-9)               …………………………... 
หมายเหตุ   ค่าก่อสร้าง ค่าเคร่ืองจกัร ค่าใชจ่้ายก่อนเปิดด าเนินการ และมูลค่าสินทรัพยอ่ื์น ดูความหมายตามประกาศ     

ส านกังานท่ี ป. 1/2545 
 
3.2 ท่ีตั้งโรงงาน/สถานท่ีประกอบการ…………………….………….ถนน …………………………………………………..  

นิคม/เขตอุตสาหกรรม ………….…………………………………แขวง/ต าบล …………………………..………………    
เขต/อ าเภอ………….………………..………จงัหวดั…….…...……………….………….รหสัไปรษณีย…์…....…………. 
เน้ือท่ีท่ีดินท่ีจะใชใ้นกิจการ ………………….…..……ไร่  โทรศพัท…์……….……………………………..….… 
โทรสาร…………………………………….… E-mail .……..…………………………………………………….. 
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4. รายละเอยีดโครงการ 
4.1  กรณีท่ียงัไม่ไดจ้ดัตั้งบริษทั โปรดขา้มไปขอ้ 4.2 

หากตั้งบริษทัแลว้   โปรดระบุกิจกรรมของบริษทัท่ีด าเนินการปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดแยกรายผลิตภณัฑ์/บริการ ดงัน้ี (หากพ้ืนท่ี
ไม่พอกรุณาช้ีแจงในเอกสารแนบ) 
1) ช่ือผลิตภณัฑ ์
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการผลิต 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) ลูกคา้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑ ์
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) ลกัษณะการใชง้านหรือประโยชน์จากผลิตภณัฑ ์
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.2 กิจการท่ีจะด าเนินการตามโครงการน้ี ประกอบดว้ย 
4.2.1 ประเภทของกิจการซอฟตแ์วร์ 

           Enterprise software 
     Digital content 

 1. Animation, cartoon & characters 
 2. Computer-generated imagery 
 3. Web-based application 
 4. Interactive application 
 5. Game; windows-based, mobile platform, console, PDA, online game,  
           massive multi-player online game 
 6. Wireless location-based service content 
 7. Visual effects 
 8. Multimedia video conferencing application 
 9. E-Learning content via broad band and multimedia 
 10. Computer-aided instruction 

 Embedded software 
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4.2.2 กระบวนการในการพฒันาซอฟตแ์วร์ ตามท่ีไดช้ี้แจงไวใ้นขอ้ 4.2.1 
 การพฒันารูปแบบ (Modeling) 
 การศึกษาความตอ้งการ (Requirement analysis) 
 การออกแบบ (Design) 
 การพฒันาและการสร้างสรรคโ์ปรแกรมซอฟตแ์วร์ และงาน Digital content (implementation) 
 การทดสอบโปรแกรมและระบบซอฟตแ์วร์ (Program and system testing) 
 การประยกุตใ์ชร้ะบบซอฟตแ์วร์และการเผยแพร่งาน Digital content (deployment) 
 การจดัการเปล่ียนแปลงระบบซอฟตแ์วร์หรืองาน Digital content (configuration & change management) 
 การฝึกอบรมในลกัษณะทกัษะอาชีพการออกแบบและพฒันาเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์หรืองาน Digital content  
    (Related professional training for software and digital content design and development) 
 

4.3 รายละเอียดผลิตภณัฑ ์ท่ีจะด าเนินการตามโครงการน้ี มีดงัน้ี (หากพ้ืนท่ีไม่พอ กรุณาช้ีแจงในเอกสารแนบ) 
1) ช่ือผลิตภณัฑ ์
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการผลิต 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) กรรมวธีิการผลิต 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5) ลูกคา้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑ ์
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
6) ลกัษณะการใชง้านหรือประโยชน์จากผลิตภณัฑ ์
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.4 ประมาณการขนาดตลาดของลูกคา้เป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ (หากมี) โดยแยกรายผลิตภณัฑ/์บริการตามขอ้ 4.2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.5 ความร่วมมือทางเทคนิค (หากมี) โดยระบุเทคโนโลย ีและแหล่งเทคโนโลยนีั้น ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. เคร่ืองจกัรอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทีจ่ะใช้ในโครงการ 
5.1 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจะใชต้ามโครงการท่ีขอรับการส่งเสริม เช่น อุปกรณ์ส่ือสาร, เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ PC, 

Minicomputer, Printer, Scanner ฯลฯ 
                                                                                                                                             (มูลค่า: พนับาท) 

รายการ จากต่างประเทศ จากในประเทศ 
ประเทศ ใหม่ ใหม่ 

 จ านวน มูลค่า1) จ านวน มูลค่า1) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
หมายเหต ุ1) มูลค่าเคร่ืองจกัร เป็นมูลค่ารวมตามราคา ซี. ไอ. เอฟ. กรณีน าเขา้ หรือราคาตามท่ีซ้ือจากในประเทศ 

    2) เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกิจการซอฟตแ์วร์ จะตอ้งเป็นเคร่ืองจกัรใหม่เท่านั้น 
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5.2 รายละเอียดซอฟตแ์วร์ประเภทต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการผลิตโครงการน้ี เช่น System Software, Application Software, CASE tools ฯลฯ 
(หน่วย: พนับาท) 

รายการ ประเภทซอฟตแ์วร์ ราคา CIF หรือราคาซ้ือ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวม   
 

6.  ประมาณการรายได้-รายจ่ายใน 3 ปีแรก        (หน่วย: พนับาท) 
 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
รายได ้(แยกรายผลิตภณัฑ/์บริการตามขอ้ 4.2)    
1)    
2)    
3)    
4)    
5)    
รวมรายได ้    
ค่าใชจ่้าย    
   -  เงินเดือน  ค่าจา้ง    
                        คนไทย    
                        คนต่างชาติ    
   -  ค่าเช่า    
   -  ดอกเบ้ีย    
   -  ค่าเส่ือมราคา    
   -  ค่าวชิาการ    
   -  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ    
รวมรายจ่าย    
ก าไร (ขาดทุน)    
หมายเหต ุ    ค่าเส่ือมราคาใหค้  านวณตามประมวลรัษฎากร 
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7. บุคลากร/การจ้างงาน 
7.1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและบุคลากรหลกัของโครงการ เช่น ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ขอบเขตของงานท่ีจะ

รับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.2 โครงการคาดวา่จะมีการจา้งงานคนไทย ……..… คน คนต่างชาติ ………… คน ดงัน้ี 
ต าแหน่ง คนไทย (คน) ต่างชาติ (คน) 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 สญัชาติ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ผูบ้ริหาร        
Programmer        
System Analyst        
        
        
        
        

รวม        
 
7.3 นโยบายเก่ียวกบัการจา้งคนต่างชาติ 

โดยระบุขอบเขตงาน ประมาณเงินเดือน/เงินปี สญัชาติ และสาเหตุท่ีตอ้งจา้งคนต่างชาติ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7.4 แผนการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหบุ้คลากรชาวไทย โดยระบุหวัขอ้ท่ีจะอบรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
8. โปรดระบุวนัทีป่ระสงค์จะมาช้ีแจงโครงการกบัส านักงาน  (ภายใน 10 วนันบัตั้งแต่วนัยืน่ค  าขอ หากไม่สามารถมาช้ีแจงภายใน

ก าหนด ขอใหช้ี้แจงเหตุผล) 
ช้ีแจงโครงการ 

วนัท่ี………………………………… เวลา……………………. หรือ 
วนัท่ี………………………………… เวลา……………………. หรือ 
วนัท่ี………………………………… เวลา……………………. 

 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความทีใ่ห้ไว้ข้างต้นตรงกบัความเป็นจริงหรือเป็นประมาณการทีด่ทีีสุ่ดในความเห็นของข้าพเจ้า 

 
           

(ลงช่ือ) ………………………………………….. ตวัแทน                   (ลงช่ือ )…………………………………………….. ผูข้อ 
          (………………………………………….  )                                          (…………………………………………..)                       
วนัท่ี ……………………………………………..                                 วนัท่ี …………………………………………….. 

 
 

หมายเหต ุ กรณีบริษัทจดัตั้งแล้วต้องลงช่ือผูกพนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทให้ถูกต้องตามทีไ่ด้จดทะเบียนไว้ด้วย 


