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แบบจัดเตรียมข้อมูลสาหรับรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ประจำปี พ.ศ. 2562
(รำยงำนผลของรอบปีบัญชี 2561)
หมายเหตุ 1. กรุณำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ปีละครั้ง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี
2. กรอกข้อมูลทีร่ ะบบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี และรายงานความคืบหน้าโครงการ:
https://emonitoring.boi.go.th (จะเปิดรอบให้รำยงำนใหม่ในระบบฯ ทุกเดือนกรกฎำคม)
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตำมสภำพควำมเป็นจริง หรือเป็นประมำณกำรทีด่ ีที่สุด ทั้งนี้ กำรรำยงำนข้อมูล
ขอให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่บริษัทดำเนินกำรหรือที่ได้รำยงำนกรมสรรพำกรอยู่แล้ว
4. เอกสำรที่จะต้องแนบไฟล์ในระบบฯ มีดังนี้
(1) บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) หรือรำยงำนกำรกระจำยหุ้น
(2) งบกำรเงินตำมรอบปีบัญชีที่รำยงำน
(3) แบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)
(4) แบบยื่นรำยกำร ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย (ภ.ง.ด.1ก) เฉพำะหน้ำแรก
- กรณีไม่มีเอกสำรใดให้แนบไฟล์หนังสือชี้แจงเหตุผลในระบบฯ แทน
- กรณีเอกสำรใดมีหลำยฉบับ ให้กรอกตัวเลขรวมจำกทุกฉบับ และให้รวมทุกฉบับแนบเป็นไฟล์เดียว
5. สำมำรถอ่ำนคำอธิบำยข้อมูลเพิ่มเติมแต่ละรำยกำรได้ที่หน้ำสุดท้ำยของแบบฉบับนี้
6. โปรดอ่ำนคำแนะนำ และศึกษำวิธีกำรกรอกข้อมูลในระบบฯ จำกคู่มือหรือระบบ e-Learning ในหน้ำเว็บไซต์
7. คาเตือน: หำกไม่รำยงำนภำยในระยะเวลำที่กำหนดอำจถูกระงับสิทธิ์ในกำรเข้ำสูร่ ะบบสิทธิและประโยชน์
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ และหำกไม่รำยงำนติดต่อกันอำจถูกเพิกถอนบัตรส่งเสริม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (กรุณำอัพเดทในระบบทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง)
1.
ข้อมูลพืน้ ฐานของบริษัท
ชื่อบริษัท (เป็นภำษำไทย)………………………………………………………………………………………………….….……………………….
ชื่อบริษัท (เป็นภำษำอังกฤษ)………………………………………………………………………………………….…..…………………………
เลขทะเบียนนิติบุคคล 
สำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ ………………………………………………………………………………………….….……....……………….…………
โทรศัพท์ ………………………….………….. โทรสำร ……………………………………. E-mail …………….………………………………
ที่ตั้งโรงงำนหรือสถำนประกอบกำรตำมบัตรส่งเสริม
ลำดับ เลขที่บัตรส่งเสริม
ที่อยู่โรงงำนหรือสถำนประกอบกำร
พิกัดที่ตั้ง

หมำยเหตุ: สำมำรถค้นหำพิกัดที่ตงั้ โรงงำนหรือสถำนประกอบกำรได้ที่ https://information.boi.go.th/mapsearch

สกท.
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2.

ข้อมูลติดต่อของบริษัท
ผู้บริหำรไทยทีเ่ ป็นตัวแทนในกำรรับข้อมูลข่ำวสำรจำกสำนักงำน
ชื่อ-สกุล................................................................................ตำแหน่ง............................................................................
โทรศัพท์ ………………………….………….. โทรสำร ……………………………………. E-mail …………….………………………………
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนกับสำนักงำน
โทรศัพท์ ………………………….………….. โทรสำร ……………………………………. E-mail …………….………………………………

ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
1.
ข้อมูลผู้ถอื หุ้น ณ ปัจจุบัน
หุ้นไทย ร้อยละ………………… หุ้นต่ำงชำติ ร้อยละ…………………
โปรดระบุรำยละเอียดผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ เฉพำะรำยที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ตำมบัญชีรำยชื่อผู้ถอื หุ้นที่แจ้งต่อ
กระทรวงพำณิชย์
ลำดับ
สถำนะ
ชื่อผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ
สัญชำติ ถือหุ้น
(บุคคลธรรมดำ/นิติบุคคล)
เฉพำะที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ร้อยละ

หมายเหตุ: ต้องแนบไฟล์บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) หรือรายงานการกระจายหุ้นที่เป็น .pdf ในระบบฯ
(กรณีไม่มีเอกสาร ให้แนบไฟล์หนังสือชี้แจงเหตุผล)
2.

ข้อมูลงบการเงิน
งบกำรเงิน ณ วันที่..........................................
งบดุล
สินทรัพย์..................................................................................................................................บำท
หนี้สิน..................................................................................................... ................................บำท
ส่วนของผู้ถือหุ้น..................................................................................... ................................บำท
ประกอบด้วย
- ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว...............................................................................บำท
-  กำไร  ขำดทุน สะสม...................................................................................บำท
- อื่นๆ.........................................................................................................................บำท
งบกำไรขำดทุน
รำยได้จำกกำรขำยหรือกำรให้บริกำร......................................................................................บำท
รำยได้อื่น.................................................................................................................................บำท
ค่ำใช้จ่ำย + ต้นทุนทำงกำรเงิน + ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้...........................................................บำท
 กำไร  ขำดทุน สุทธิ.....................................................................................................บำท
หมายเหตุ: ต้องแนบไฟล์งบการเงินตามรอบปีบัญชีที่รายงานที่เป็น .pdf ในระบบฯ
(กรณีไม่มีเอกสาร ให้แนบไฟล์หนังสือชี้แจงเหตุผล)

สกท.
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3.

รายการที่ 1
ข้อ 1.

ข้อมูล ภงด.50 (บันทึกตำมที่ส่งกรมสรรพำกร / กรณีมีหลำยฉบับ ให้กรอกตัวเลขรวมจำกทุกฉบับ)
รอบระยะเวลำบัญชี ตั้งแต่วันที่.................................................................ถึง.................................................................
ก่อนรอบนี้มีกำรปรับรอบบัญชีของบริษัทระหว่ำงปี
 ไม่มี  มี โปรดระบุรอบระยะเวลำบัญชีก่อนหน้ำ ตั้งแต่วันที่................................ถึง.....................................

ข้อ 2.

เงินได้ที่ต้องเสียภาษี และการคานวณภาษี
 กำไรสุทธิที่ต้องเสียภำษี  ขำดทุนสุทธิ
ภาษีที่คานวณได้

จานวนเงิน (บาท)

ข้อ 3. (5)

ภำษีในส่วนที่ได้รับกำรลดหย่อนอัตรำไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ

รายการที่ 2 รายได้ รายจ่าย และกาไรหรือขาดทุนสุทธิ
ข้อ 1.

ข้อ 9.
ข้อ 15.
ข้อ 16.
ข้อ 21.
ข้อ 22.

ข้อ 8.
ข้อ 9.
ข้อ 10.
ข้อ 11.
ข้อ 17.

สกท.

กิจการที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้

รวม

กิจการที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้

กิจการที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้

รวม

รายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการ
ประมำณกำรสัดส่วนรำยได้
จำกในประเทศ คิดเป็นร้อยละ......................................
จำกต่ำงประเทศ คิดเป็นร้อยละ....................................
 กำไรสุทธิ  ขำดทุนสุทธิ ตำมบัญชีกำไรขำดทุน
หัก ขำดทุนสุทธิที่มีสิทธินำมำหักตำมกฎหมำย
รวม (14.-15.)
ถ้าขาดทุน (14.+15.)
รวม (16.+17.+18.+19.+20.) ถ้าขาดทุน (16.-17.-18.-19.-20.)
 กาไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี  ขาดทุนสุทธิ

รายการที่ 4 ต้นทุนผลิต/ต้นทุนการให้บริการ
ข้อ 6.

กิจการที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้

ต้นทุนวัตถุดิบ และวัสดุใช้ไป (4. - 5.)
ประมำณกำรสัดส่วนกำรใช้วัตถุดบิ
จำกในประเทศ คิดเป็นร้อยละ......................................
จำกต่ำงประเทศ คิดเป็นร้อยละ....................................
เงินเดือน และค่ำจ้ำงแรงงำน
ค่ำแห่งกู๊ดวิลล์ ค่ำแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่ำงอื่น
ค่ำเชื้อเพลิงหรือพลังงำน
ค่ำภำชนะบรรจุ ค่ำหีบห่อ
ต้นทุนผลิต/ต้นทุนการให้บริการ (15. - 16.)
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รายการที่ 7 รายจ่ายในการขายและบริหาร

กิจการที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้

รวม

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ต้อง
เพิ่มขึ้น
ยกเว้นภาษีเงินได้ เสียภาษีเงินได้
ข้อ 2.3
รำยจ่ำยในกำรส่งลูกจ้ำงเข้ำรับกำรศึกษำและฝึกอบรม
ข้อ 2.4
รำยจ่ำยทีไ่ ด้รับสิทธิจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ข้อ 2.5
รำยจ่ำยในกำรจ้ำงคนพิกำร
ข้อ 2.6
รำยจ่ำยในกำรจ้ำงคนพิกำรเกินกว่ำร้อยละ 60 ของลูกจ้ำง
ข้อ 2.7
รำยจ่ำยค่ำจัดให้มีอุปกรณ์แก่คนพิกำร
ข้อ 3.1
รำยจ่ำยเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ
ข้อ 3.2
รำยจ่ำยเพื่อสนับสนุนด้ำนกำรเรียนรู้และนันทนำกำร
ข้อ 3.3
รำยจ่ำยในกำรจัดหำหนังสือหรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสถำนศึกษำ
ข้อ 3.4
รำยจ่ำยในกำรจัดให้คนพิกำรได้รบั สิทธิประโยชน์
ข้อ 3.5
รำยจ่ำยเพื่อพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ข้อ 3.6
รำยจ่ำยในกำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด อปท.
ข้อ 3.7
รำยจ่ำยเพื่อโครงกำรฝึกอบรมอำชีพฯ
ข้อ 3.8
รำยจ่ำยบริจำคให้แก่สถำนศึกษำ
ข้อ 3.11
รำยจ่ำยเพื่อส่งเสริมกำรดำเนินกิจกำรของ SMEs
ข้อ 2.1
รำยจ่ำยเพื่อทำกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวม 2.23 และ 3.17
หมายเหตุ: ต้องแนบไฟล์แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ที่เป็น .pdf ในระบบฯ
(กรณีไม่มีเอกสาร ให้แนบไฟล์หนังสือชี้แจงเหตุผล / กรณีมีหลายฉบับ ให้รวมทุกฉบับแนบเป็นไฟล์เดียว)

รวม

ข้อ 1.
ข้อ 3.
ข้อ 6.
ข้อ 12.
ข้อ 21.
ข้อ 24.

กิจการที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้

รำยจ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำประปำ ค่ำโทรศัพท์
ค่ำเช่ำ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำสึกหรอและค่ำเสื่อมรำคำของทรัพย์สิน
รวม 1. ถึง 23.

ใบแนบ

4.

สกท.

ข้อมูลการจ้างงาน
กำรจ้ำงงำน ณ เดือนธันวำคม ปีที่ผ่ำนมำ
คนไทย.............................................................คน โดยเป็น นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจยั ไทย.......................................คน
เงินเดือนและค่ำจ้ำงแรงงำนรวมของคนไทย รวมทั้งปี.............................................................บำท
คนต่ำงชำติ.......................................................คน โดยเป็น นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจยั ต่ำงชำติ................................คน
เงินเดือนและค่ำจ้ำงแรงงำนรวมของคนต่ำงชำติ รวมทั้งปี.............................................................บำท
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ระดับการศึกษาสูงสุดเฉพาะของคนไทย
ม.6 หรือต่ำกว่ำ
ปวช./ปวส.
ป.ตรี
สูงกว่ำ ป.ตรี
รวม (ต้องเท่ากับจานวนการจ้างงานคนไทยด้านบน)

จานวน (คน)

ข้อมูลจำกแบบ ภ.ง.ด.1ก (บันทึกตำมที่ส่งกรมสรรพำกร / กรณีมีหลำยฉบับ ให้กรอกตัวเลขรวมจำกทุกฉบับ)
สรุปรายการภาษีที่นาส่ง
จานวนราย
เงินได้ทั้งสิ้น
ภาษีที่นาส่งทั้งสิน้
1. เงินได้ตำมมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่ำจ้ำง ฯลฯ กรณีทั่วไป
2. เงินได้ตำมมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่ำจ้ำง ฯลฯ กรณีได้รับ
อนุมัติจำกกรมสรรพำกรให้หักอัตรำร้อยละ 3
3. เงินได้ตำมมาตรา 40 (1) (2) กรณีนำยจ้ำงจ่ำยให้ครั้งเดียว
เพรำะเหตุออกจำกงำน
4. เงินได้ตำมมาตรา 40 (2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศ
ไทย
5. เงินได้ตำมมาตรา 40 (2) กรณีผู้รับเงินได้มไิ ด้เป็นผู้อยู่ใน
ประเทศไทย
6. รวม
หมายเหตุ: ต้องแนบไฟล์แบบยื่นรายการ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก) เฉพาะหน้าแรกที่เป็น .pdf ในระบบฯ
(กรณีไม่มีเอกสาร ให้แนบไฟล์หนังสือชี้แจงเหตุผล / กรณีมีหลายฉบับ ให้รวมทุกฉบับแนบเป็นไฟล์เดียว)
5.

ข้อมูลการรับรองมาตรฐานที่ได้รับ ณ ปัจจุบัน
(กรณีมมี ำตรฐำนเดียวกันหลำยฉบับ ให้กรอกเฉพำะฉบับที่ได้รับรองล่ำสุด)
กรุณา 
(ระบุได้มากกว่า 1 อย่าง )









มาตรฐาน

วันที่เริ่มต้นการรับรอง

วันที่สิ้นสุดการรับรอง

ISO 9000
ISO 14000
QS 9000
GMP
HACCP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สกท.
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แบบจัดเตรียมข้อมูลสำหรับรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี

คาอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมแต่ละรายการ
ส่วนที่ 1
1. ข้อมูลพื้นฐานของ
บริษัท

รายการ
E-mail
ที่ตั้งโรงงานหรือสถาน
ประกอบการตามบัตร
ส่งเสริม

2. ข้อมูลติดต่อของ
บริษัท

ส่วนที่ 2
1. ข้อมูลผู้ถือหุ้น
2. ข้อมูลงบการเงิน

พิกัดที่ตั้ง
ผู้บริหารไทยที่เป็น
ตัวแทนในการรับข้อมูล
ข่าวสารจากสานักงาน
E-mail

รายการ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
งบการเงิน
รายได้อื่น

3. ข้อมูล ภงด.50

ภงด.50

4. ข้อมูลการจ้างงาน จานวนการจ้างงาน
นักวิจยั และผู้ชว่ ย
นักวิจยั

ระดับการศึกษาสูงสุด
ของคนไทย
ภ.ง.ด.1ก

5. ข้อมูลการรับรอง
มาตรฐานที่ได้รับ

สกท.

การรับรองมาตรฐาน

-

คาอธิบาย
ต้องอัพเดท e-mail ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากมีการแจ้งเตือนส่งไปยัง e-mail ที่ปรากฏนี้ จะถือว่า
บริษัทได้รับทราบแล้ว
ระบุเฉพาะที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการที่มีการดาเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
ถ้าที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการอยู่ที่เดียวกับที่ตั้งสานักงานใหญ่ กรุณากรอกส่วนนี้ด้วย
กรณีกิจการบริการ ให้ระบุที่ตั้งของสถานที่ให้บริการ เช่น สนามบิน ท่าเรือ โรงแรม โรงพยาบาล
กรณีกิจการบริการที่มีเฉพาะส่วนของสานักงาน ให้ระบุที่ตั้งของสานักงานนั้นๆ
กรณีกิจการบริการขนส่งต่างๆ ไม่ต้องระบุ
สามารถค้นหาพิกัดที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการได้ที่https://information.boi.go.th/mapsearch/
กรณีไม่มีผู้บริหารไทย สามารถกรอกรายละเอียดเจ้าหน้าที่คนไทยที่เป็นตัวแทนผู้บริหารได้

- ต้องอัพเดท e-mail ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากมีการแจ้งเตือนส่งไปยัง e-mail ที่ปรากฏนี้ จะถือว่า
บริษัทได้รับทราบแล้ว
คาอธิบาย
-

ให้กรอกข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ให้กรอกตัวเลขตามงบการเงินรอบปีบัญชีเดียวกับข้อมูล ภงด.50
กรณีบริษัทยังไม่มีงบการเงินให้แนบไฟล์หนังสือชี้แจงเหตุผลในระบบฯ แทน
รายได้อื่น หมายถึง รายได้ที่นอกเหนือจากรายได้จากการจาหน่ายหรือให้บริการ เช่น ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล

- กรณีบริษัทยังไม่มี ภงด.50 ให้แนบไฟล์หนังสือชี้แจงเหตุผลในระบบฯ แทน
- กรณีบริษัทได้ยื่น ภงด.50 หลายฉบับกับกรมสรรพากร ให้กรอกตัวเลขรวมจากทุกฉบับ และให้รวมทุกฉบับแนบ
เป็นไฟล์เดียว
- ให้กรอกข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ปีที่ผา่ นมา
- นักวิจยั หมายถึง นักวิจัย รวมถึงนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือสร้างแนวความคิดใหม่
ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการใหม่หรือระบบใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
- ผู้ช่วยนักวิจยั หมายถึง บุคลากร ซึ่งปฏิบัติงานในโครงการวิจัยและพัฒนา โดยอาศัยความรู้เชิงเทคนิคและ
ประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และ/หรือ มนุษยศาสตร์
ภายใต้การกากับและการให้คาแนะนาจากนักวิจัย
- จานวนรวมคนไทยทุกระดับการศึกษาต้องเท่ากับจานวนจ้างงานคนไทย
- กรณีบริษัทยังไม่มี ภ.ง.ด.1ก ให้แนบไฟล์หนังสือชี้แจงเหตุผลในระบบฯ แทน
- กรณีบริษัทได้ยื่น ภ.ง.ด.1ก หลายฉบับกับกรมสรรพากร ให้กรอกตัวเลขรวมจากทุกฉบับ และให้รวมทุกฉบับแนบ
เป็นไฟล์เดียว
- ให้กรอกข้อมูล ณ ปัจจุบัน
- กรณีบริษัทได้รับรองมาตรฐานเดียวกันหลายฉบับ ให้กรอกเฉพาะฉบับที่ได้รับรองล่าสุด
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