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สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ มีอายุ
ครบ 50 ปี เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2559 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ บทบาทของบีโอไอ คือ
การส่งเสริมการลงทุนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ผ่านการให้สิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษีและมิใช่ภาษีแก่นักลงทุน
ในปัจจุบนั นี้ สิทธิประโยชน์ของบีโอไอทีน่ กั ลงทุนทัง้ ไทยและต่างชาติ
ให้ความสำ�คัญไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่าสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ก็คอื สิทธิประโยชน์
ทีไ่ ม่เกีย่ วกับภาษี ซึง่ ก็คอื การบริการด้านต่างๆ เช่น อนุญาตให้น�ำ คนต่างด้าว
เข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุน อนุญาตให้นำ�ช่างฝีมือและผู้ชำ�นาญการเข้ามา
ทำ�งานในกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน อนุญาตให้ถอื กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ
เป็นต้น
สำ�หรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เช่น การยกเว้น /ลดหย่อนอากร
ขาเข้าสำ�หรับเครือ่ งจักร และอากรขาเข้าสำ�หรับวัตถุดบิ ลดหย่อนภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คล เป็นต้น ซึง่ เป้าหมายก็เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทีม่ คี ณ
ุ ค่าขึน้
ในประเทศไทย เกิดการสร้างเทคโนโลยี การจ้างงาน และนำ�มาซึ่งรายได้
ให้ประเทศ
และที่ผ่านมายังมีผู้เข้าใจผิดอยู่บางส่วนว่า บีโอไอให้การส่งเสริม
ด้านเงินทุน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
ในอนาคตข้างหน้านี้ บีโอไอมีแผนทีจ่ ะปรับปรุงสิทธิประโยชน์ดา้ นการลงทุน
ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไร วารสารส่งเสริมการลงทุนจะนำ�เสนอให้ท่าน
ผู้อ่านทราบอีกครั้งหนึ่ง
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คุณวีรพงษ์ ศิริวัน ผู้อำ�นวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
(นครราชสีมา) จัดกิจกรรมนำ�คณะผูป้ ระกอบการเดินทางตามโครงการศึกษา
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก และสำ�รวจเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจ
ตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor) เชื่อมโยง
อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ เส้นทางจังหวัดนครราชสีมา
พิษณุโลก ตาก และเพชรบูรณ์ พร้อมนำ�คณะนักลงทุนเยีย่ มชมบริษทั ทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริมการลงทุนที่ประสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชื่อมโยงการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการ
ในภูมิภาคและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำ�มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

18 กุมภาพันธ์ 2559
คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ บรรยายเรื่องนโยบายและ
สิทธิประโยชน์แก่ผู้บริหารบริษัททั้งไทยและต่างชาติ ที่ลงทุนในพื้นที่ภาค
ตะวันออก ในงานสัมมนา “บีโอไอพบผูบ้ ริหารภาคเอกชนในภาคตะวันออก”
โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 300 คน ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี

24 กุมภาพันธ์ 2559
คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ แถลงข่าวเรื่อง “ทิศทาง
การลงทุนไทยในต่างประเทศ” ณ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

25 กุมภาพันธ์ 2559
คุณพัลลภ บุญศิริ ผู้อำ�นวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
(สุราษฎร์ธานี) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษเรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเพือ่ การปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ในงานสัมมนาและนิทรรศการ “การประหยัดพลังงานด้วยระบบนิวแมติคส์” ของ
บริษทั เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำ�กัด ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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3 มีนาคม 2559
คุณหิรญ
ั ญา สุจนิ ยั เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับคุณโนะริโอะ ยามางูจิ
ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมเศรษฐกิจญี่ปุ่น -อาเซียน ภายใต้สภาการ
แลกเปลีย่ นมิตรภาพระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ (The International Friendship Exchange Council : FEC) และคณะ พร้อมหารือถึงนโยบายส่งเสริม
การลงทุนของไทย รวมถึงแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเกีย่ วกับโอกาสการลงทุนใน
ประเทศไทย ณ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

3 มีนาคม 2559
คุณหิรญั ญา สุจนิ ยั เลขาธิการบีโอไอ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วม
(ไทย-ญีป่ นุ่ ) ว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายใต้ความตกลง
JTEPA เพื่อหารือร่วมกันในการส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

10 มีนาคม 2559
คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชยั รองเลขาธิการบีโอไอ กล่าวเปิดงานสัมมนา
เรื่อง “การขยายธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ใหม่ของบีโอไอ” โดยมีคุณนฤตม์
เทอดสถีรศักดิ์ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน ร่วมบรรยาย
ณ โรงแรมทวาราวดี จังหวัดปราจีนบุรี

11 มีนาคม 2559
คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการบีโอไอ บรรยายเรื่อง
มาตรการและนโยบายส่งเสริมการลงทุน ในงานสัมมนา “BOI Policy Update :
Moving Towards a New Engine of Growth” ณ โรงแรมดุสิตธานี
กรุงเทพฯ
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
สุนันทา อักขระกิจ

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
วันที่

กิจกรรม

สถานที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์

23 มี.ค. 59

ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 264
บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ ซีพี จำ�กัด

พัฒนา กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัดชลบุรี

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
(BUILD)

0 2553 8111
ต่อ 6108

24 มี.ค. 59

ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 265
บริษัท ซีล - อาเบกก์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี
จังหวัดชลบุรี

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
(BUILD)

0 2553 8111
ต่อ 6108

24 มี.ค. 59

ตลาดกลางซือ้ ขายชิน้ ส่วน ครัง้ ที่ 135 พัฒนา กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท
และการจัดแสดงชิ้นส่วนของบริษัท จังหวัดชลบุรี
ผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วน

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
(BUILD)

0 2553 8111
ต่อ 6242, 6184

24 มี.ค. 59

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร
และเกษตรแปรรูปสู่อนาคต

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สำ�นักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
กรุงเทพฯ

3-4
เม.ย. 59

ผู้บริหารบีโอไอ พบนักลงทุน
ในภาคเหนือ

โรงแรมดิเอ็มเพรส
จังหวัดเชียงใหม่

11 - 14
พ.ค. 59

Subcon Thailand 2016

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
กรุงเทพฯ
(BUILD)
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0 2553 8111
ต่อ 6176

1. สำ�นักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 0 2553 8111
2. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
053 294 100
(เชียงใหม่ / พิษณุโลก)
3. สำ�นักยุทธศาสตร์และนโยบาย
การลงทุน
0 2553 8111
ต่อ 6108, 6163
และ 8339

สิทธิประโยชน์บีโอไอ

สิทธิประโยชน์

ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน
• ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำ�ประปา เป็น
ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้ขอรับ
การส่ ง เสริ มการลงทุ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข สองเท่า (มาตรา 35 (2))
ให้หกั ค่าติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อำ�นวยความสะดวก
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ระบุในบัตร เพิ่มขึ้น•ร้อยละ
25 (มาตรา 35 (3))
ส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ ซึ่ง
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดบิ หรือวัสดุจ�ำ เป็นสำ�หรับ
สรุปได้ดังนี้
การผลิตเพื่อการส่งออก (มาตรา 36)
สิทธิประโยชน์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
2. สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

• ยกเว้น /ลดหย่อนอากรขาเข้าสำ�หรับเครือ่ งจักร
(มาตรา 28/29)
• ลดหย่อนอากรขาเข้าสำ�หรับวัตถุดิบหรือวัสดุ
จำ�เป็น (มาตรา 30)
• ยกเว้ น ภาษี เ งิ นได้ นิ ติ บุ ค คลและเงิ น ปั น ผล
(มาตรา 31 และ 34)
• ลดหย่ อ นภาษี เ งิ นได้ นิ ติ บุ ค คลร้ อ ยละ 50
(มาตรา 35 (1))

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

• อนุญาตให้นำ�คนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทาง
การลงทุน (มาตรา 24)
• อนุญาตให้นำ�ช่างฝีมือและผู้ชำ�นาญการเข้ามา
ทำ�งานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา
25 และ 26)
• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มาตรา 27)
• อนุ ญ าตให้ ส่ ง ออกซึ่ ง เงิ น ตราต่ า งประเทศ
(มาตรา 37)
ที่มา คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2559

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

7

สิทธิประโยชน์บีโอไอ

สถาปนา พรหมบุญ / วุฒิ สุทธเสถียร

ขั้นตอนการขอรับ

การส่งเสริมการลงทุน
จากบีโอไอ
การขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับบีโอไอนั้น
เป็ น สิ่ ง ที่ ทำ �ได้ ไ ม่ ย าก ผู้ ที่ ส นใจสามารถศึ ก ษา
แนวทางได้จากเว็บไซต์ www.boi.go.th ในหัวข้อ
“การขอรับการส่งเสริมการลงทุน” และสามารถศึกษา
ความรู้เบื้องต้นได้จากคู่มือการขอรับการส่งเสริม
การลงทุน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูล
ต่างๆ เพิ่มเติมได้จากศูนย์บริการลงทุน โทรศัพท์
0 2553 8111

• อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ในการดำ�เนินธุรกิจ
แก่นักลงทุน
• บริการเพือ่ การลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ
• ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
-		 การลงทุนในกิจการสำ�นักงานใหญ่ขา้ มประเทศ
				 (IHQ)
-		 การลงทุนในกิจการการค้าระหว่างประเทศ
				 (ITC)
-		 การลงทุ นในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
				 (SEZ)

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กิจการที่ ให้การส่งเสริมการลงทุน
หรือบีโอไอ
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมการลงทุนทั้ง
ในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

บริการของบีโอไอ

• ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� ข้อมูลด้านการลงทุน และ
การขอรับส่งเสริมฯ
• บริ ก ารเชื่ อ มโยงและจั ด หาผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นใน
ประเทศ
• บริการจัดหาผู้ร่วมทุน
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หมวด 2 แร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

ขนส่ง

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
ผูข้ อรับการส่งเสริมการลงทุน สามารถศึกษาข้อมูล
เกีย่ วกับกิจการทีใ่ ห้การส่งเสริมฯ โดยในหลายประเภทกิจการ
มีการกำ�หนดเงื่อนไขของแต่ละประเภทไว้เป็นการเฉพาะ
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลประเภท และเงื่อนไขกิจการ
ที่ให้การส่งเสริมฯ ได้จากประกาศต่างๆ ของบีโอไอเพื่อ
ประกอบการขอรับการส่งเสริมฯ

“บุคคลธรรมดาทั่วไป
สามารถยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนได้
หากได้รับอนุมัติ ให้การส่งเสริมฯ แล้ว
จะต้องจัดตั้งเป็นนิติบุคคลก่อน
จึงจะออกบัตรส่งเสริมฯ ได้”
ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน

• บุคคลธรรมดาทั่วไป (หากได้รับอนุมัติให้การ
ส่งเสริมฯ แล้ว จะต้องจัดตัง้ เป็นนิตบิ คุ คลก่อน จึงจะออก
บัตรส่งเสริมฯ ได้)
• นิติบุคคล ได้แก่ บริษัท สหกรณ์ หรือมูลนิธิ

สิทธิและประโยชน์สำ�หรับการส่งเสริม
การลงทุน

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี
• ลดหย่ อ นภาษี เ งิ นได้ นิ ติ บุ ค คลร้ อ ยละ 50
ไม่เกิน 5 ปี
• ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำ�หรับเครื่องจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดบิ หรือวัสดุจ�ำ เป็นสำ�หรับ
การผลิตเพื่อการส่งออก
• ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำ�เป็น
• ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำ�ประปา
เป็นสองเท่า
• ให้ หั ก ค่ า ติ ด ตั้ ง หรื อ ก่ อ สร้ า งสิ่ ง อำ � นวยความ
สะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
• อนุญาตให้นำ�คนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทาง
การลงทุน
• อนุ ญ าตให้ นำ � ช่ า งฝี มื อ /ผู้ ชำ � นาญการเข้ า มา
ทำ�งานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ
• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
• อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ

“ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรกรรม
และผลิตผลจากการเกษตร
กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน
และกิจการตัดโลหะ ต้องมีมูลค่าเพิ่ม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10”
หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ

หลักเกณฑ์ทั่วไป
• ต้องมีมลู ค่าเพิม่ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้
ยกเว้นกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
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กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน และกิจการตัดโลหะ
ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
• ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย
• ต้องมีแนวทางและมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ พี ย งพอและมี
ประสิทธิภาพสำ�หรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จะพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องสถานที่ตั้งและวิธีจัดการ
มลพิษ โครงการที่อยู่ในข่ายต้องทำ�รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ด้วย รวมทั้งโครงการที่ตั้งใน
จังหวัดระยอง ต้องปฏิบัติตามประกาศสำ�นักงานฯ ที่
ป.1/2554
• ต้องใช้เครือ่ งจักรใหม่ หากเป็นกรณีใช้เครือ่ งจักร
ใช้แล้วจากต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นกรณีไป

เงินลงทุนขัน้ ตํา่ และความเป็นไปได้ของโครงการ

• สำ�หรับโครงการตามนโยบายปกติตอ้ งมีเงินลงทุน
ขั้นต่ำ�ของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) สำ�หรับกลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้
ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการทำ�ธุรกิจ เช่น กิจการ
R&D, Software, Electronics Design, Engineering
Design, Creative Design เป็นต้น จะต้องมีค่าใช้จ่าย
เงินเดือนบุคลากรเฉพาะด้านที่กำ�หนด ไม่น้อยกว่า 1.5
ล้านบาทต่อปี
• ต้องมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน
3 ต่อ 1 สำ�หรับโครงการริเริม่ ส่วนโครงการขยายจะพิจารณา
ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
• โครงการที่มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) มากกว่า 750 ล้านบาท ต้องเสนอรายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามทีค่ ณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนกำ�หนด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ
(Activity-based Incentives)
กำ�หนดสิทธิประโยชน์ตามลำ�ดับความสำ�คัญ
ของประเภทกิจการ
A1
A2
A3
A4
B1
B2

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ
A1 อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ทำ�
R&D เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จำ�กัดวงเงิน
+ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ
A2 กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ
และกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มี
10 วารสารส่งเสริมการลงทุน

สิทธิประโยชน์เพิม่ เติม
1. สิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ
(Merit-based Incentives)
เช่น R&D การฝึกอบรมเทคโนโลยีชน้ั สูง
การพัฒนา Local Supplier การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็นต้น
2. สิทธิประโยชน์เพิม่ เติมเชิงพืน้ ที่
- เขตจังหวัดทีม่ รี ายได้ตอ่ หัวตา่ํ
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ*
- เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้*
- นิคม/เขตอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมฯ

หมายเหตุ
*ต้องยืน่ ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มีการลงทุน จะได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 8 ปี + สิทธิประโยชน์เพิม่ เติม
ตามคุณค่าของโครงการ
A3 กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีความสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีฐานการผลิตอยูบ่ า้ งเล็กน้อย
จะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 5 ปี + สิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ

A4 กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม A1A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และ
เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน จะได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี + สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการ
B1 อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง
แต่ ยั ง สำ � คั ญ ต่ อ ห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า จะได้ รั บ ยกเว้ น อากร
เครื่องจักร วัตถุดิบ และสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ภาษี
B2 อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง
แต่ยงั สำ�คัญต่อห่วงโซ่มลู ค่า จะได้รบั ยกเว้นอากรวัตถุดบิ
ที่ผลิตเพื่อส่งออก และสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ภาษี

การขอใช้ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ด้ า นภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคล

เนื่องจากการให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร
ต้องดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
ว่าการใช้สิทธิและประโยชน์มีความถูกต้องและสอดคล้อง
กับเงือ่ นไขการให้การส่งเสริมฯ และสามารถประเมินความ
คุม้ ค่าของการส่งเสริมการลงทุนได้อย่างชัดเจน จึงกำ�หนด
ให้ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องรายงานผลการดำ�เนินงาน
ของโครงการต่อบีโอไอ เพื่อให้บีโอไอได้มีการตรวจสอบ
ก่อนการพิจารณาอนุญาตให้ใช้สิทธิและประโยชน์ด้าน
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในปีนนั้ ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่กำ�หนด

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
• กรณีที่ได้ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายในกรณีต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ให้นับรวมเงินลงทุน
หรือค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
วงเงินเพิ่มเติม
ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
(ร้อยละของเงินลงทุน/
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น)
1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งทำ�เอง ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศหรือร่วมวิจัยกับองค์กรใน
ต่างประเทศ
2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝกึ อบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจยั
หน่วยงานรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ
4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
5. การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ทัง้ ทำ�เอง หรือว่าจ้างผูอ้ นื่ ในประเทศตามทีค่ ณะกรรมการ เห็นชอบ

200%
100%
100%
100%
100%
100%

• ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามสัดส่วนเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายดังนี้
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
ร้อยละ 1 หรือ ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท
ร้อยละ 2 หรือ ไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท
ร้อยละ 3 หรือ ไม่นอ้ ยกว่า 600 ล้านบาท

ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพิ่มเติม (พร้อมวงเงินเพิ่มเติม)
1 ปี
2 ปี
3 ปี
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“สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเชิงพื้นที่
จะได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
แล้วแต่กรณี
แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
ซึ่งได้แก่ เขตจังหวัดที่มีรายได้
ต่อหัวตํ่า 20 จังหวัด
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตชายแดนภาคใต้”
การยืน่ ขอรับสิทธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่า
ของโครงการ

1. ต้องยืน่ ก่อนทีร่ ะยะเวลาใช้สทิ ธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจะสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะเป็นจำ�นวนปี
หรือวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นการ
ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ
จะมีผลย้อนไปถึงวันทีย่ นื่ ขอเพิม่ ซึง่ ในขณะทีย่ นื่ ขอจะต้อง
มีการตรวจสอบการใช้สิทธิก่อน เพื่อไม่ให้สิทธิขาดตอน
สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถ
ในการแข่งขันกรณีที่ได้ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายให้นับรวม
เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้วย
2. ผู้ขอสามารถเลือกขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการประเภทเดียวหรือหลายประเภท
ก็ได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนด แต่รวมแล้ว
จะขอสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่เกิน 8 ปี
เนื่องจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนมาตรา 31 ได้บัญญัติ
ไว้ และไม่สามารถร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมให้มากกว่า 8 ปี
ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. โครงการที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคล (B1) ต้องยื่นพร้อมกับคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ
หลักเท่านั้น
12 วารสารส่งเสริมการลงทุน

สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเชิงพื้นที่

จะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเพิม่ เติม แต่รวม
แล้วไม่เกิน 8 ปี แล้วแต่กรณี และ/หรือได้รบั การลดหย่อน
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลร้อยละ 50 เพิม่ เติมอีก 5 ปี แล้วแต่
กรณี หากตั้งกิจการในพื้นที่ดังต่อไปนี้
• เขตจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ� 20 จังหวัด
ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ
บุรรี มั ย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮอ่ งสอน ยโสธร
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์
หนองบัวลำ�ภู อุบลราชธานี และอำ�นาจเจริญ
• เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
90 ตำ�บล ใน 23 อำ�เภอ ของ 10 จังหวัด ได้แก่
เชียงราย นครพนม ตาก กาญจนบุรี หนองคาย มุกดาหาร
สระแก้ว ตราด สงขลา และนราธิวาส
• เขตชายแดนภาคใต้
ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4 อำ�เภอ
ของสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย

สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่
อุตสาหกรรม

หากตัง้ สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมฯ จะได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเพิม่ 1 ปี แต่รวมแล้ว
ไม่เกิน 8 ปี (ยกเว้นกิจการในกลุ่ม B1 และ B2)

สำ�นักที่กำ�กับดูแลและวิเคราะห์โครงการลงทุน
และสำ�นัก/กองที่ ให้บริการปรึกษาแนะนำ�
สำ�นักที่กำ�กับดูแลและวิเคราะห์โครงการลงทุน
สำ�นักบริหาร
การลงทุน 1

สำ�นักบริหาร
การลงทุน 2

สำ�นักบริหาร
การลงทุน 3

สำ�นักบริหาร
การลงทุน 4

กำ�กับดูแลและวิเคราะห์
โครงการลงทุน
หมวด 1
อุตสาหกรรมเกษตรและ
ผลิตผลจากการเกษตร

กำ�กับดูแลและวิเคราะห์
โครงการลงทุน
หมวด 2
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
เซรามิก และโลหะขั้นพื้นฐาน

กำ�กับดูแลและวิเคราะห์
โครงการลงทุน
หมวด 5
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า

กำ�กับดูแลและวิเคราะห์
โครงการลงทุน
หมวด 6
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
กระดาษ และพลาสติก

หมวด 3
อุตสาหกรรมเบา

หมวด 4
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

หมวด 7
อุตสาหกรรมบริการและ
สาธารณูปโภค

สำ�นัก /กองที่ให้บริการปรึกษาแนะนำ�
ศูนย์บริการลงทุน
บริการให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�ในการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนและ
ประสานอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
ด้านการลงทุน

ศูนย์ประสาน
การบริการ
ด้านการลงทุน

หน่วยพัฒนา
การเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม

บริการให้คำ�ปรึกษาและข้อมูล
เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจและ
การขอใบอนุญาตต่างๆ

บริการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรมและ
จับคู่ทางธุรกิจ
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วิธีปฏิบัติ ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
นักลงทุน

วิธีปฏิบัติ

รับเรื่อง/ดำ�เนินการโดย
หน่วยงาน

ศึกษาข้อมูลและรับแบบคำ�ขอ

สอบถามข้อมูลเบือ้ งต้น

- ศูนย์บริการลงทุน
- ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
(OSOS)
- ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1-6
- สำ�นักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ
- www.boi.go.th

กรอกแบบคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ
จำ�นวน 2 ชุด และเตรียมเอกสารอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง

ยืน่ คำ�ขอรับการส่งเสริมฯ

- สำ�นักบริหารการลงทุน 1-4
- ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1-6
- สำ�นักงานเศรษฐกิจการลงทุน
ในต่างประเทศ
- www.boi.go.th

ติดต่อเพือ่ นัดหมายกับเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ เพือ่ ชีแ้ จง
โครงการภายใน 10 วันทำ�การ
นับตัง้ แต่วนั ทีย่ น่ื คำ�ขอฯ

ชีแ้ จงโครงการ

สำ�นักบริหารการลงทุน 1-4

วิเคราะห์โครงการ
พิจารณาตามขนาดการลงทุน

ขนาดการลงทุน* < 200 ล้านบาท
- พิจารณาโดยสำ�นักงานคณะกรรม การ
ส่งเสริมฯ ภายใน 40 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ อกสารครบถ้วน

กรอกแบบตอบรับการส่งเสริมฯ
(F GA CT 07) ยื่นต่อสำ�นักงาน
ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งมติ
กรอกแบบประกอบการขอรับบัตร
ส่งเสริมฯ (F GA CT 08) พร้อมยื่น
เอกสารหลักฐานการออกบัตรส่งเสริมฯ
ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตอบรับ
การส่งเสริมฯ
หมายเหตุ* ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน

14 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ขนาดการลงทุน* > 200-750 ล้านบาท
- พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ
พิจารณาโครงการภายใน 60 วัน
นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ อกสารครบถ้วน
แจ้งผลการพิจารณา
อนุมตั /ิ ไม่อนุมตั ิ
(ภายใน 7 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีร่ บั รอง
รายงานประชุม)

ขนาดการลงทุน* > 750 ล้านบาท
- พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการ
พิจารณาโครงและกรรมการส่งเสริมฯ
- ภายใน 90 วันนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ อกสาร
ครบถ้วน
สำ�นักบริหารการลงทุน 1-4

ตอบรับมติการส่งเสริมฯ
สำ�นักบริหารกลาง
ออกบัตรส่งเสริม
(ภายใน 10 วันทำ�การ)

“ขนาดการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท
อยู่ ในอำ�นาจพิจารณาของ
คณะทำ�งานพิจารณาโครงการ
แล้วเสร็จภายใน 40 วันทำ�การ”
ขั้นตอนและกำ�หนดเวลาในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการลงทุน

1. การพิจารณาคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ
1.1 ขนาดการลงทุนของโครงการ
•		ขนาดการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท
อยู่ ใ นอำ � นาจพิ จ ารณาของคณะทำ � งานพิ จ ารณา
โครงการแล้วเสร็จภายใน 40 วันทำ�การ
•		ขนาดการลงทุนเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่
ไม่เกิน 750 ล้านบาท
อยู่ ใ นอำ � นาจของคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
โครงการแล้วเสร็จภายใน 60 วันทำ�การ

•		ขนาดการลงทุนเกินกว่า 750 ล้านบาท
อยู่ ใ นอำ � นาจของคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณา
โครงการและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วเสร็จ
ภายใน 90 วันทำ�การ
* นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำ�ขอพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบ
การพิจารณาครบถ้วนและเป็นโครงการทีถ่ กู ต้องตามหลักเกณฑ์ก�ำ หนด *

1.2 เอกสารและหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่น
•		แบบคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ ทีม่ ขี อ้ มูลสมบูรณ์
ครบถ้วน จำ�นวน 2 ชุด
•		สำ�หรับโครงการทีม่ เี งินลงทุนไม่รวมทีด่ นิ และ
ทุนหมุนเวียนมากกว่า 750 ล้านบาท จะต้องแนบรายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility
Study) ด้วย
1.3 สถานที่ยื่นคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ และให้
คำ�ปรึกษา
•		สำ�นักบริหารการลงทุน 1 -4 บีโอไอ
•		ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 -6 ได้แก่

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน

สถานที่ตั้ง

พื้นที่ที่รับผิดชอบ

1

เชียงใหม่ และพิษณุโลก

2

นครราชสีมา

3

ขอนแก่น

4

ชลบุรี

5
6

สงขลา
สุราษฎร์ธานี

เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮอ่ งสอน
ลำ�ปาง ลำ�พูน พิษณุโลก กำ�แพงเพชร นครสวรรค์
พิจติ ร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทยั ธานี ตาก
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร
ศรีสะเกษ อำ�นาจเจริญ อุบลราชธานี
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
อุดรธานี หนองบัวลำ�ภู หนองคาย สกลนคร เลย
มุกดาหาร นครพนม
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี
นครนายก ฉะเชิงเทรา
สงขลา ตรัง พัทลุง ยะลา นราธิวาส สตูล ปัตตานี
สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช
ชุมพร ภูเก็ต ระนอง
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2. การแจ้งมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติการส่งเสริมฯ
บีโอไอจะดำ�เนินการแจ้งมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
ให้การส่งเสริมฯ ภายใน 7 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีร่ บั รองรายงาน
การประชุม หากมีขอ้ สงสัยให้ตดิ ต่อสำ�นักบริหารการลงทุน
1 -4 บีโอไอ
3. การตอบรับมติการให้ส่งเสริมฯ
•		ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะต้องยื่นแบบตอบ
รับมติได้ที่กลุ่มบัตรส่งเสริมฯ สำ�นักบริหารกลาง บีโอไอ
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ
•		กรณีผู้ขอรับส่งเสริมฯ ไม่สามารถส่งแบบ
ตอบรับมติได้ภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าว ผูข้ อฯ สามารถ
ยืน่ แบบขยายเวลาตอบรับมติได้ 3 ครัง้ ทีก่ ลุม่ บัตรส่งเสริมฯ
โดยบี โ อไอจะพิ จ ารณาการขยายเวลาตอบรั บ มติ ใ ห้
การส่งเสริมฯ ครั้งที่ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน
ทำ�การ และครัง้ ที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำ�การ นับแต่
วันที่บีโอไอได้รับคำ�ขอ

4. การออกบัตรส่งเสริมฯ
•		ผูข้ อรับส่งเสริมฯ จะต้องยืน่ แบบประกอบการ
ขอรับบัตรส่งเสริมฯ พร้อมหลักฐานที่กลุ่มบัตรส่งเสริมฯ
สำ�นักบริหารกลาง บีโอไอ ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่
ยื่ น แบบตอบรั บ มติ ก ารให้ ก ารส่ ง เสริ ม ฯ โดยบี โ อไอ
จะดำ�เนินการออกบัตรส่งเสริมฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 10
วันทำ�การ
•		กรณีผู้ขอรับการส่งเสริมฯ ไม่สามารถยื่น
ขอรับบัตรส่งเสริมฯ ได้ภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าว ผูข้ อฯ
สามารถยื่ น แบบขยายเวลาส่ ง เอกสารประกอบการ
ออกบัตรส่งเสริมฯ ได้ 3 ครั้งที่กลุ่มบัตรส่งเสริมฯ โดย
บีโอไอจะพิจารณาการขยายเวลาส่งเอกสารออกบัตรส่งเสริมฯ
ครั้งที่ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 วันทำ�การ และ
ครั้งที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำ�การ นับแต่วันที่
บีโอไอได้รับคำ�ขอ

สรุปขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมฯ และการใช้สิทธิประโยชน์
ยืน่ คำ�ขอฯ

เงินลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท พิจารณาโดยสำ�นักงานฯ
(ภายใน 15-50 วันทำ�การ นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ อกสารครบถ้วน)

วิเคราะห์โครงการ

เงินลงทุนเกิน 200-750 ล้านบาท
พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการฯ
(ภายใน 60 วันทำ�การ นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ อกสารครบถ้วน)

พิจารณา อนุมตั -ิ โครงการ

เงินลงทุนเกิน 750 ล้านบาทขึน้ ไป พิจารณาโดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(ภายใน 90 วันทำ�การ นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ อกสารครบถ้วน)

แจ้งมติ

เครือ่ งจักร

ออกบัตรส่งเสริมฯ

วัตถุดบิ /วัสดุจ�ำ เป็น

พิจารณาการขอใช้
สิทธิประโยชน์

เปิดดำ�เนิการ

16 วารสารส่งเสริมการลงทุน

นำ�เข้าช่างฝีมอื /ผูช้ �ำ นาญการ
อืน่ ๆ
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน

สิทธิประโยชน์บีโอไอ

นันทนาฏ กฤษณจินดา / ศุภนารี โพธิ์อ่อง

คำ�ขอรับการส่งเสริมฯ
ภายใต้นโยบายใหม่
กรอกเองได้ไม่ยาก
ท่านผู้อ่านคงทราบดีว่า คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุ น ได้ กำ � หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม
การลงทุนในระยะ 7 ปี (2558 - 2564) โดยมีวสิ ยั ทัศน์
เพื่อส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและ
การลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มี
รายได้ระดับปานกลาง และเติบโตอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ดงั กล่าว คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนได้ออกกฎหมายและคำ�ชีแ้ จงหลายฉบับ
และฉบับที่เป็นหลักสำ�คัญคือ “ประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 เรือ่ ง นโยบายและหลักเกณฑ์
การส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557” โดย
ประกาศฉบับนีไ้ ด้ก�ำ หนดประเภทกิจการทีใ่ ห้การส่งเสริมฯ
รวมถึงกำ�หนดเงือ่ นไขและสิทธิประโยชน์ ในแต่ละประเภท
กิจการ สำ�หรับคำ�ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ทีย่ นื่ ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

คำ � ขอรั บ การส่ ง เสริ ม ฯ มี ค วามสำ � คั ญ อย่ า งไร?
ผูอ้ า่ นหลายท่านคงตอบทันทีว่า เพื่อจะสมัครเป็นสมาชิก
หรื อ เป็ น “ผู้ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ฯ” ก็ ต้ อ งกรอกคำ � ขอ
รับการส่งเสริมฯ แล้วนำ�มายื่นกับบีโอไอนั่นเอง
คำ�ขอรับการส่งเสริมฯ นั้นมีมาแต่ดั้งเดิม เรียกว่า
คู่กับการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ เพราะเป็นข้อมูลที่บีโอไอ
ร้ อ งขอ เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ห รื อไม่ อ นุ มั ติ โ ครงการที่
นักลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมฯ แม้จะเป็นข้อมูลที่มี
ความสำ � คั ญ แต่ ท่ า นผู้ อ่ า นเชื่ อไหมว่ า การกรอกคำ �
ขอรับการส่งเสริมฯ ไม่ได้ยากจนเกินไป จึงขอเชิญชวน
ท่านศึกษาวิธีการกรอกพร้อมกันในบทความฉบับนี้
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นโยบายใหม่ คำ�ขอรับการส่งเสริมฯ ใหม่

ดังที่กล่าวไปแต่ต้นว่า คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุ นได้ อ อก “ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การลงทุนที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์
การส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557” บีโอไอ
จึงต้องกำ�หนดคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ รุน่ ใหม่ เพือ่ ให้รองรับ
กับนโยบายดังกล่าวนั่นเอง
คำ�ขอรับการส่งเสริมฯ รุ่นใหม่ ได้รับการปรับปรุง
ให้เข้าใจง่ายขึ้น การกรอกข้อมูลไม่ซ้ำ�ซ้อน และให้ความ
สำ�คัญกับเนื้อหา “คุณค่าของโครงการ” เพื่อตอบโจทย์
ว่า โครงการที่ขอส่งเสริมมีประโยชน์ต่อประเทศหลาย
ประเด็น หรืออย่างน้อยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หรือการประหยัดพลังงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังทำ�ให้การกรอกรายละเอียดเครือ่ งจักร
อายุของเครื่องจักรใช้แล้วมีความชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อ
การพิจารณาอนุมตั ิ และการให้สทิ ธิประโยชน์ยกเว้นอากร
ขาเข้าเครื่องจักร และการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่ง
ผู้จะยื่นขอรับการส่งเสริมฯ สามารถกรอกและเข้าใจได้
ไม่ยาก

แบบคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ มีกี่แบบฟอร์ม?

ปัจจุบนั คำ�ขอรับการส่งเสริมฯ หลักมี 4 แบบฟอร์ม
ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการที่จะขอรับการส่งเสริมฯ
1. “คำ�ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั่วไป (F PA
PP 01-06)” เป็นคำ�ขอฯ ทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะประเภท
กิจการในหมวด 1 ถึงหมวด 6 ซึง่ หลากหลายตัง้ แต่กจิ การ
เกษตรและผลิตผลจากการเกษตร การผลิตแร่ เซรามิก
และโลหะขัน้ มูลฐาน อุตสาหกรรมเบา การผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิต
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จนถึ ง การผลิ ต
เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
2. “คำ�ขอรับการส่งเสริมการลงทุนบริการ (F PA
PP 03-07)” เป็นคำ�ขอฯ ที่ใช้มากที่สุดในการขอรับ
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การส่งเสริมฯ ในหมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
และบางประเภทกิจการในหมวด 1 ถึงหมวด 6
3. “คำ � ขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น สำ � หรั บ
กิจการซอฟต์แวร์และพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (F PA PP
04-07)” เป็นคำ�ขอฯ ที่ใช้สำ�หรับกิจการซอฟต์แวร์และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) โดยเฉพาะ
4. “คำ � ขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น สำ � หรั บ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (F PA PP
29-03)” เป็นคำ�ขอฯ สำ�หรับผู้จะยื่นขอที่เข้าหลักเกณฑ์
ตามประกาศคณะกรรมการที่ 5/2557 เรือ่ ง มาตรการเพิม่
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) เช่น ประกอบกิจการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ เป็นนิตบิ คุ คล หรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ะจัดตัง้ ใหม่ โดย
มีบคุ คลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51
ของทุนจดทะเบียน เป็นต้น
การยืน่ ขอรับการส่งเสริมฯ เพือ่ รับสิทธิเพิม่ เติม หรือ
ตามนโยบายพิเศษทีก่ �ำ หนดขึน้ ในช่วงเวลาต่างๆ นอกจาก
ยื่นคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ แบบฟอร์มใดแบบฟอร์มหนึ่ง
แล้ว จะต้องยื่นเอกสารแนบเพิ่มเติมซึ่งสามารถสอบถาม
เจ้าหน้าที่บีโอไอได้ตามช่องทางต่างๆ เช่น มาติดต่อด้วย
ตนเอง โทรศัพท์ หรือ อีเมล เป็นต้น

ตัวอย่างพร้อมเรียนรู้การกรอกคำ�ขอรับ
การส่งเสริมฯ

ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่าง “คำ�ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ทั่วไป (F PA PP 01-06)” ซึ่งเป็นคำ�ขอฯ ที่ใช้มากที่สุด
โดยหลักการกรอกคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ แต่ละคำ�ขอฯ
จะคล้ายกัน ดังนั้น ถ้าผู้อ่านเข้าใจการกรอกคำ�ขอฯ
ทั่วไปแล้ว ก็จะกรอกคำ�ขอฯ แบบอื่นได้ไม่ยาก และ
ผูเ้ ขียนหวังว่า ท่านจะมายืน่ คำ�ขอรับการส่งเสริมฯ กับเรา
ในเร็วๆ นี้

คำ�อธิบาย
A สำ�หรับประเภท......กิจการ................ให้ดูว่า
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขอจะขอรับการส่งเสริมฯ จัดอยู่ในประเภท
ของกิจการใดตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริม
การลงทุน
B การขอรับการส่งเสริมฯ อาจขอในนามบริษัท/
สหกรณ์ / มูลนิธิ หรือในนามบุคคลก็ได้

C การขอรับการส่งเสริมฯ ในนามบุคคล หมายถึง
ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท /สหกรณ์ / มูลนิธิ ณ วัน
ที่ยื่นขอ
D การขอรั บ การส่ ง เสริ ม ฯ ในนามนิ ติ บุ ค คล
หมายถึง ได้มกี ารจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั /สหกรณ์ / มูลนิธิ
แล้ว ณ วันที่ยื่นขอ
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E ชือ่ ตัวแทนสำ�หรับติดต่อ ต้องมีทอ่ี ยู่/และเบอร์
โทรศัพท์ในประเทศไทย

20 วารสารส่งเสริมการลงทุน

F โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ให้ระบุตามทีจ่ ะจัดตัง้ บริษทั
ขึ้นใหม่หรือระบุตามจริง กรณีบริษัทจัดตั้งแล้ว นอกจาก
นี้ ถ้ า บริ ษั ท จั ด ตั้ ง แล้ ว ต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง
ผู้ถือหุ้นก็ให้ระบุข้อมูลตามที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

G ข้อ 1.8 ผลประกอบการสุทธิ 3 ปียอ้ นหลัง ระบุในกรณีมกี จิ การเดิมดำ�เนินการอยูแ่ ล้ว ตามงบการเงิน
3 ปีย้อนหลัง

กรณีโครงการริเริ่ม

กรณีโครงการขยาย

H มูลค่ารวมของข้อ 2.1 ในข้อ H แผนการเงิน
และข้อ 2.2 (ในข้อ L หน้า 7) แผนการลงทุนต้องเท่ากัน ทัง้ นี้

กรณีใช้เงินจากกำ�ไรสะสมมาลงทุน จะต้องมียอดกำ�ไรสะสม
ตามงบการเงินมากกว่าจำ�นวนเงินที่ระบุว่าจะนำ�มาใช้
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I 1) ค่าก่อสร้าง หมายถึง
		1.1) กรณีก่อสร้างเอง ได้แก่ ค่าก่อสร้าง
อาคารสำ�นักงาน โรงงานสาธารณูปโภค และสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกต่างๆ และรวมถึงการต่อเติมหรือปรับปรุง
ด้วย
		1.2) กรณีซื้ออาคารหรือใช้อาคารที่มีอยู่แล้ว
ให้ใช้มูลค่าตามสัญญาซื้อขายหรือราคาสุทธิ ตามบัญชี
ของงวดบัญชีก่อนยื่นคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ แล้วแต่กรณี
		1.3) กรณีการเช่าอาคารหรือโรงงานให้ใช้ค่า
เช่าตามสัญญาการเช่า ทั้งนี้จะต้องมีระยะเวลาการเช่า
มากกว่า 3 ปี
J 2) ถึง 4) ค่าเครือ่ งจักร ค่าติดตัง้ ค่าทดลองเครือ่ ง
หมายถึง
1. กรณีซื้อเครื่องจักร ได้แก่ ค่าเครื่องจักร (ซึ่ง
รวมถึงแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน และระบบขนส่ง
ภายในโรงงานด้วย) และให้รวมถึงค่าติดตัง้ ค่าทดลองเครือ่ ง
ค่าวิชาการที่รวมอยู่ในต้นทุนเครื่องจักร เช่น ค่าวิศวกร
ค่าออกแบบ สำ�หรับกิจการซอฟต์แวร์ กิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และกิจการบริการ ให้รวมถึงค่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมด้วย
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2. กรณีเช่าซือ้ หรือเช่าแบบลิสซิง่ ให้ใช้ขอ้ มูลตาม
สัญญาเช่าซื้อหรือเช่าแบบลิสซิ่ง
3. กรณีเช่าเครื่องจักร ให้ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่า
ทั้งนี้ จะต้องมีการทำ�สัญญาเช่ามากกว่า 1 ปี
4. กรณีเครื่องจักรที่บริษัทในเครือให้มาโดยไม่
คิดค่าตอบแทนให้ระบุมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ให้
เครื่องจักร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันยื่นคำ�ขอรับ
การส่งเสริมฯ
5. การนับอายุเครือ่ งจักรใช้แล้ว ให้นบั ตัง้ แต่ปที ผี่ ลิต
ถึงปีที่นำ�เข้า
-		กรณีทวั่ ไป จะต้องยืน่ ใบรับรองประสิทธิภาพ
เครื่องจักร ณ วันที่ยื่นบัญชีรายการเครื่องจักร
-		กรณีย้ายฐานการผลิต จะต้องยื่นใบรับรอง
ประสิทธิภาพเครือ่ งจักร ณ วันทีย่ นื่ คำ�ขอรับการส่งเสริมฯ
และวันที่ยื่นบัญชีรายการเครื่องจักร

K 5) ค่าใช้จา่ ยก่อนเปิดดำ�เนินการ หมายถึงค่าใช้
จ่ายในการจัดตั้งบริษัทใหม่เท่านั้น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่า
ทนายความ ค่าธรรมเนียม และค่าหนังสือบริคณห์สนธิ

		6) มูลค่าสินทรัพย์อื่นๆ หมายถึง
				1. ค่าอุปกรณ์สำ�นักงานและยานพาหนะ
				2. ค่าสัมปทาน ค่าประทานบัตร และ
สินทรัพย์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่จ่ายให้กับรัฐ

L 7) ค่าที่ดิน รวมถึงการเช่าที่ด้วย
8) ค่าวิชาการ หมายถึง ค่าสิทธิบตั ร ค่าลิขสิทธิ์
Know -How ค่าเครื่องหมายการค้า และสิทธิการผลิต

9) เงินทุนหมุนเวียน หมายถึง เงินที่เพียงพอ
สำ�หรับการใช้จ่ายในบริษัท เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าสาธารณูปโภค จนกว่าจะได้รับรายได้จากการขาย
สินค้า

M ให้ ร ะบุ ที่ ตั้ ง ของโรงงาน/กิ จ การ โดยหาก
ตั้งในนิคมให้ระบุชื่อนิคมอุตสาหกรรมด้วย หรือหากอยู่
ในเขตอุตสาหกรรมให้ระบุว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมของ

บริษัทใดกรณีเป็นเขตประกอบการเสรีให้ระบุด้วย และ
กรณีตงั้ อยูใ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ระบุต�ำ บลด้วย
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N (ผลิตภัณฑ์) ให้กรอกชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขอรับ
การส่งเสริมฯ โดยชื่อผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นชื่อที่เข้าใจได้
ทั่วไป และจะต้องไม่เป็นชื่อเฉพาะหรือชื่อยี่ห้อ
O (กำ�ลังผลิตเต็มที่ต่อปี) ให้คำ�นวณตามความ
สามารถในการผลิตเต็มที่ของเครื่องจักรหลักทั้งหมดที่
ลงทุนในโครงการนี้ ตามรายละเอียดในข้อ 4.5 ตามเวลา
ทำ�งานที่ระบุในช่องเวลาทำ�งาน ไม่ใช่ตามแผนการผลิต
หรือแผนการจำ�หน่าย

P (หน่วย) ให้เลือกใช้หน่วยมาตรฐาน เช่น กรัม
กิโลกรัม ชิน้ คู่ ชุด เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร คิวบิกเมตร
ลิตร กะรัต ตารางหลา กิโลวัตต์ชั่วโมง เมกะวัตต์ และ
เมตริกตัน เป็นต้น กรณีหน่วยเป็นชิ้น แต่ขนาดของชิ้น
มีความแตกต่าง ขอให้ระบุเป็นน้ำ�หนัก เช่น ชิ้นส่วน
พลาสติก ชิ้นส่วนโลหะ เป็นต้น

Q ให้อธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการส่งเสริมฯ เช่น หน้าที่การใช้งาน คุณสมบัติเฉพาะ เป็นต้น
24 วารสารส่งเสริมการลงทุน

R (กรรมวิธีการผลิต)
-		ให้ ร ะบุ ก รรมวิ ธี ก ารผลิ ต ของโครงการใน
รูปแบบ Flow Chart โดยอธิบายกระบวนการผลิต
แต่ละขัน้ ตอนให้ชดั เจนและเข้าใจได้งา่ ย และระบุเครือ่ งจักร
หลักของแต่ละขั้นตอนการผลิตด้วย

-		หากในขั้นตอนการผลิตใดมีการนำ�วัตถุดิบ
ไปว่าจ้างผู้อื่นผลิตให้ระบุว่า “นำ�ไปว่าจ้างผู้อื่นผลิตใน
ขั้นตอน ....”
-		หากมีการผลิตผลิตภัณฑ์บางรุ่นที่ไม่ผ่าน
การผลิตบางขัน้ ตอนให้ระบุวา่ “ผ่านขัน้ ตอนนีเ้ ฉพาะบางรุน่ ”
ไว้ในขั้นตอนนั้นด้วย

S (รายละเอียดเครื่องจักร)
-		ปีที่ผลิตเครื่องจักร หมายถึง ปีที่ผลิต /
ประกอบเครื่ อ งจั ก รนั้ น เป็ น ครั้ ง แรก ไม่ ใ ช่ ปี ที่ มี ก าร
Rebuild, Overhaul หรือ Recondition
-		รวมมูลค่าเครื่องจักรทั้งสิ้น ต้องตรงกับ
มูลค่าในข้อ 2.2 หัวข้อ 2) ค่าเครื่องจักรหรือค่าเช่าระยะ

เวลามากกว่า 1 ปี หน้าที่ 3/10
-		กรณีรายการเครื่องจักรอื่นๆ ให้ระบุช่วงปี
ที่ผลิต เช่น พ.ศ. 2555 - 2557
-		หากเป็นเครือ่ งจักรทีม่ าจากการเช่า ให้ระบุวา่
“เช่า” ในรายการเครื่องจักรนั้นด้วย
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T กรณีโครงการริเริ่มให้ระบุจำ�นวนการจ้างงาน
ทั้งสิ้นในปีที่ 3 และกรณีโครงการขยายให้ระบุจำ�นวน
การจ้ า งงานเฉพาะการจ้ า งเพิ่ ม เติ ม สำ � หรั บโครงการนี้
เท่านั้น ไม่รวมโครงการที่มีอยู่เดิม
26 วารสารส่งเสริมการลงทุน

U ให้ระบุสดั ส่วนการจำ�หน่ายเป็นร้อยละ โดยทัง้
สามกรณีรวมแล้วต้องได้ร้อยละ 100

V ให้ระบุชื่อและประเทศของลูกค้าหลักของโครงการ ที่สอดคล้องกับข้อ 6.1 แผนการจำ�หน่าย

W แผนการผลิตของโครงการตั้งแต่ ปีที่ 1 ถึง
ปีที่ 3 โดยปีที่ 3 ควรผลิตเต็มที่ตามกำ�ลังการผลิตของ
เครื่องจักรในโครงการ

WW ให้ระบุชอื่ วัตถุดบิ โดยใช้ชอื่ ทัว่ ไป (Common
Name) ไม่ใช้ชื่อย่อ ชื่อเฉพาะหรือชื่อทางการค้า
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X เป็ น รายได้ จ ากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ข อรั บ
การส่งเสริมฯ รายได้ในแต่ละปีจะต้องสอดคล้องกับ
ปริมาณการผลิตในข้อ 7.2 และสัดส่วนแผนการจำ�หน่าย
ในข้อ 6.1
28 วารสารส่งเสริมการลงทุน

Y ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ให้เป็นไป
ตามหลักการบัญชี ยกเว้นเงินเดือนของผู้บริหารให้คิดใน
ค่าแรงงาน

Z ค่าดอกเบีย้ ในประเทศหรือต่างประเทศให้สอดคล้อง
กับเงินกู้ในข้อ 2.1.2

AA ค่าวิชาการและค่าสิทธิอื่นๆ หมายถึง ค่า
สิทธิบตั ร ค่าลิขสิทธิ์ Know-How ค่าเครือ่ งหมายการค้า
และสิทธิการผลิต ที่ผู้ขอต้องจ่ายในแต่ละปี
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AB เป็นราคาจำ�หน่ายต่อหน่วยจากโรงงาน ให้
คำ�นวณสัดส่วนจากปีที่ 3 ของตาราง 8.1 ตามจำ�นวน
ปริมาณการผลิตที่ระบุในปีที่ 3 ของข้อ 7.2

AC ประโยชน์ของโครงการ ที่จะเกิดขึ้นในด้าน
ต่างๆ หากได้รับการส่งเสริมฯ โดยควรระบุอย่างน้อย
1 อย่าง เช่น
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- แผนพัฒนา Local Supplier
- มาตรการประหยัดพลังงาน

AD ให้กรอกเวลาทีผ่ ขู้ อประสงค์จะมาชีแ้ จงโครงการ
กับบีโอไอในช่อง “ชี้แจงรายละเอียดโครงการ” โดยระบุ
วันที่และเวลาตามแบบฟอร์ม โดยกรอกข้อมูลทั้ง 3 ช่อง
เพื่อให้เป็นตัวเลือกแก่เจ้าหน้าที่

AE ผู้แทนต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ
1.4 ชื่อตัวแทนสำ�หรับติดต่อและผู้ขอต้องเป็นผู้มีอำ�นาจ
กระทำ�การในนามของบริษัทนั้นๆ หรือต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบอำ�นาจจากผู้มีอำ�นาจของบริษัทเท่านั้น ตามหนังสือ
มอบอำ�นาจ

30 วารสารส่งเสริมการลงทุน

สิทธิประโยชน์บีโอไอ
วันทนา ทาตาล

การปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของบัตรส่งเสริมการลงทุน
การเปิดดำ�เนินการ
ผูท้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนคงจะคุน้ เคยกับ
บัตรส่งเสริมฯ เป็นอย่างดี เพราะเป็นสิง่ ทีบ่ ง่ บอกถึง
สิทธิและประโยชน์ทจี่ ะได้รบั รวมไปถึงเงือ่ นไขต่างๆ
ที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิและประโยชน์
เหล่านัน้ ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ภิ ายหลังการได้รบั
บัตรส่งเสริมฯ ก็คอื การอ่านและศึกษาบัตรส่งเสริมฯ
ให้ เ ข้ า ใจสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องการเป็ น ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ
การส่งเสริมฯ เพื่อจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง หากมีประเด็นใดที่ไม่แน่ใจ สามารถ
สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการได้ เพื่อให้บริษัท
ดำ � เนิ น การถู ก ต้ อ งตามขั้ น ตอน และเจ้ า หน้ า ที่
สามารถอำ�นวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว

นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริมฯ โดยจะต้องแจ้งขอเปิด
ดำ�เนินการตามแบบที่บีโอไอกำ�หนด” หลายคนอาจจะ
เข้าใจผิดว่า การเปิดดำ�เนินการคือ วันทีเ่ ริม่ ดำ�เนินการผลิต
เริ่มจำ�หน่ายสินค้าหรือให้บริการ แต่จริงๆ แล้วการเปิด
ดำ�เนินการที่ระบุไว้หมายถึง การที่โครงการมีการลงทุน
อย่างน้อยตามเกณฑ์ขั้นต่ำ� เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้
บริการตามที่ได้รับการส่งเสริมฯ โดยมีกรรมวิธีการผลิต
หรือขั้นตอนการให้บริการ สถานประกอบการ และสาระ
สำ � คั ญ อื่ น ๆ เป็ น ไปตามโครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้
การส่งเสริมฯ ซึ่งการเปิดดำ�เนินการจะมีกำ�หนดวันที่

หนึ่ ง ในเงื่ อ นไขเฉพาะโครงการที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
บัตรส่งเสริมฯ แต่ละโครงการ ก็คือ การเปิดดำ�เนินการ
ซึ่งจะระบุว่า “จะต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะ
เปิดดำ�เนินการได้ภายในกำ�หนดเวลาไม่เกิน....เดือน
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แน่นอน โดยถือเอาวันที่ครบกำ�หนดเงื่อนไขหรือวันที่
บริ ษั ท แจ้ ง ความประสงค์ ว่ า จะขอเปิ ด ดำ � เนิ น การ ซึ่ ง
จะต้ อ งมี ส าระสำ � คั ญ ครบตามคำ � จำ � กั ด ความของการ
เปิดดำ�เนินการ แต่ต้องไม่เกินวันครบกำ�หนดตามเงื่อนไข
และที่สำ�คัญ การเปิดดำ�เนินการจะมีการปรับเปลี่ยน
จำ�นวนเงินลงทุนที่แท้จริง เพื่อกำ�หนดมูลค่าภาษีเงินได้
นิ ติ บุ ค คลสู ง สุ ด ที่ จ ะได้ รั บ ยกเว้ น สำ � หรั บโครงการที่ มี
เงื่อนไขการปรับเปลี่ยนวงเงินลงทุนอีกด้วย
ในการตรวจสอบการเปิ ด ดำ � เนิ น การจะมี เ พี ย ง
ครั้งเดียว โดยบริษัทจะต้องยื่นขอเปิดตามแบบฟอร์มที่
บีโอไอกำ � หนดคื อ แบบคำ � ขออนุ ญ าตเปิดดำ � เนิ นการ
(F PM OP 01) พร้อมทั้งแนบเอกสารต่างๆ เพื่อ
ประกอบการตรวจสอบตามที่กำ�หนด ได้แก่
1. สำ�เนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือ
ใบอนุญาตที่เป็นข้อบังคับของกระทรวงทบวงกรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่หมดอายุ
2. สำ�เนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับปัจจุบันหรือ
รายงานการกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติฉบับปัจจุบัน
ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ฉบับปัจจุบนั
ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
4. สำ�เนางบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองปีล่าสุด
32 วารสารส่งเสริมการลงทุน

5. ทะเบียนสินทรัพย์
6. สำ�เนา Invoice/Bill of Lading/Airway
Bill ฉบับแรกทีม่ รี ายได้หรือหลักฐานใดๆ ทีย่ นื ยันวันเริม่
มีรายได้ตามโครงการ
7. แผนภู มิ ข้ั น ตอนการผลิ ต หรื อ บริ ก ารซึ่ ง ระบุ
รายการเครื่องจักรหลักที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิต
8. แผนผังการติดตั้งเครื่องจักร
เมื่อยื่นเอกสารแล้วในเบื้องต้นบีโอไอจะตรวจสอบ
ข้อมูลในเอกสารที่ยื่นมาว่าถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำ�หนด
หรือไม่ จากนั้นจึงไปตรวจสอบที่สถานประกอบการ โดย
การตรวจสอบในขั้นการเปิดดำ�เนินการ จะตรวจสอบ
ตามเงื่อนไขที่ระบุในบัตรส่งเสริมฯ โดยสิ่งที่จะต้องมี
การตรวจสอบคือ
1. สภาพเครื่องจักร เครื่องจักรในโครงการต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
1) เครื่องจักรทั้งหมดของโครงการต้องได้มา
นับตั้งแต่วันที่ยื่นคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ จนถึงวันครบ
กำ�หนดเปิดดำ�เนินการ โดยพิจารณาจากวันที่นำ�เข้าตาม
ใบขนสินค้า หรือวันที่ได้มา (วันรับมอบสินค้า) หากได้
มาก่อนต้องได้รับอนุมัติให้ใช้ในโครงการ
2) สภาพเครือ่ งจักรใช้แล้วหรือใหม่สอดคล้อง
กับที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ

3) เครื่ อ งจั ก รในโครงการสอดคล้ อ งกั บ
กรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติ
4) เครื่ อ งจั ก รใช้ แ ล้ ว จะต้ อ งมี ใ บรั บ รอง
ประสิทธิภาพตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา
การอนุมตั กิ ารนำ�เครือ่ งจักรเก่าใช้แล้วเข้ามาใช้ในโครงการ
ส่งเสริมฉบับปัจจุบัน
5) เครื่ อ งจั ก รที่ ซื้ อในประเทศจะต้ อ งเป็ น
เครื่องจักรใหม่เท่านั้น (เว้นแต่ได้รับอนุมัติไว้ให้เป็น
อย่างอื่น) ทั้งนี้เครื่องจักรในประเทศให้หมายรวมถึง
เครือ่ งจักรทีผ่ า่ นพิธกี ารนำ�เข้าจากเขตส่งออกของการนิคม
อุตสาหกรรม เขตปลอดอากรของกรมศุลกากรหรือพื้นที่
อื่นๆ ที่มีลักษณะในทำ�นองเดียวกันนี้ด้วย
6) สำ�หรับโครงการโยกย้ายสถานประกอบการ
รายการและจำ�นวนเครือ่ งจักรของเครือ่ งจักร ต้องตรงตาม
ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ
7) เครื่องจักรที่นำ�เข้าโดยใช้สิทธิประโยชน์
ต้องตรงตามที่ได้รับอนุมัติให้สั่งปล่อยตามฐานข้อมูล
ของบีโอไอ
2. ทุ น จดทะเบี ย นและการชำ � ระมู ล ค่ า หุ้ น จะ
ตรวจสอบจากสำ�เนางบการเงินปีล่าสุดหรือสำ�เนาบัญชี
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ปีลา่ สุด หรือรายงานการกระจายการถือหุน้
ตามสัญชาติฉบับปัจจุบัน (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน)
3. สัดส่วนการถือหุ้น ตรวจสอบจากสำ�เนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นปีล่าสุดหรือรายงานการกระจายการถือหุ้น
ตามสัญชาติฉบับปัจจุบัน (ฉบับล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน)
4. ชนิดผลิตภัณฑ์หรือบริการและกำ�ลังผลิต ชนิด
ผลิตภัณฑ์/บริการ จะต้องเป็นไปตามทีร่ ะบุในบัตรส่งเสริมฯ
สำ�หรับกำ�ลังการผลิตนัน้ บีโอไอจะพิจารณาจากกำ�ลังผลิต
สูงสุดของเครื่องจักร โดยใช้ข้อมูล เช่น การจับเวลา
ทำ�งานจริงของเครือ่ งจักร รายงานผลการผลิตประจำ�วัน/
สัปดาห์/เดือน สเปค เครื่องจักร เป็นต้น โดยคำ�นวณ
ตามชั่วโมงและวันทำ�งานตามบัตรส่งเสริมฯ ซึ่งกำ�ลัง
การผลิตจะถูกปรับเปลี่ยนให้ตรงตามที่ตรวจสอบพบจริง
ทั้งนี้ในกรณีที่พบว่ากำ�ลังการผลิตเพิ่มขึ้น การปรับเพิ่ม

กำ�ลังผลิตจะต้องไม่ขดั กับหลักเกณฑ์การเพิม่ กำ�ลังการผลิต
ของบีโอไอ
5. กรรมวิธีการผลิตหรือบริการ ต้องเป็นไปตามที่
ได้รับอนุมัติจากบีโอไอ โดยบีโอไอจะแจ้งให้บริษัททราบ
ถึงกรรมวิธกี ารผลิตหรือให้บริการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ นหนังสือ
แจ้งมติให้การส่งเสริมฯ
6. ขนาดการลงทุน จะตรวจสอบรายการเงินลงทุน
เที ย บกั บ หลั ก ฐาน เช่ น ทะเบี ย นสิ น ทรั พ ย์ ห ลั ก ฐาน
ประกอบการซือ้ และการชำ�ระเงิน เป็นต้นว่าได้มกี ารลงทุน
จริงภายในวันทีค่ รบกำ�หนดเปิดดำ�เนินการและรายการเงิน
ลงทุนดังกล่าวจะต้องมีอยู่และใช้ในโครงการที่ได้รับการ
ส่งเสริมฯ นั้นจริง สถานประกอบการในวันตรวจสอบ
โดยบริษทั จะต้องตรวจความถูกต้องของรายการเงินลงทุน
ที่แจ้งในคำ�ขออนุญาตเปิดดำ�เนินการโดยให้ผู้มีหน้าที่
ในการจัดทำ�บัญชีของผู้ได้รับการส่งเสริมฯ นำ�ทะเบียน
สินทรัพย์และหลักฐานประกอบการซื้อและการชำ�ระเงิน
เช่นใบส่งของ/ใบกำ�กับสินค้า ใบขนสินค้าขาเข้า ใบเสร็จ
รับเงิน เป็นต้น มาพิสูจน์รายการเงินลงทุนตามประกาศ
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 1/2545
ลงวันที่ 28 มกราคม 2545 เรื่องการกำ�หนดความหมาย
รายการเงินลงทุน
7. ทีต่ งั้ โรงงานหรือสถานประกอบการ ต้องเป็นไป
ตามที่กำ�หนดไว้ในบัตรส่งเสริมฯ
8. เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ที่ กำ � หนดในบั ต รส่ ง เสริ ม ฯ
เช่น การได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าน
สิง่ แวดล้อม (IEE, EIA, EHIA หรือ ESA แล้วแต่กรณี)
เป็นต้น โดยบีโอไอจะตรวจสอบจากใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาต
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อื่นที่เทียบเท่าซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เช่น ใบ
อนุญาตเปิดกิจการโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
เทียบกับเงื่อนไขที่กำ�หนดในบัตรส่งเสริมฯ

“เมื่อบริษัทยื่นขออนุญาต
เปิดดำ�เนินการแล้ว เจ้าหน้าที่บีโอไอ
จะไปตรวจที่โรงงาน/สถานประกอบการ”
การตรวจสอบสถานประกอบการ

เมื่ อ บริ ษั ท ยื่ น ขออนุ ญ าตเปิ ด ดำ � เนิ น การแล้ ว
เจ้าหน้าที่บีโอไอจะไปตรวจที่โรงงาน/สถานประกอบการ
โดยจะทำ�การตรวจสอบประเด็นต่างๆ ตามที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น เช่น ทีต่ งั้ โรงงาน/สถานประกอบการต้องตรงกับที่
ระบุในเงือ่ นไขบัตรส่งเสริมฯ กรรมวิธกี ารผลิตเป็นไปตาม
ที่ได้รับอนุมัติ เครื่องจักรและอุปกรณ์จะต้องอยู่ในสถาน
ประกอบการครบทุกรายการ (เว้นแต่ได้รับอนุมัติไว้เป็น
อย่างอื่น) เป็นต้น โดยบริษัทจะต้องอำ�นวยความสะดวก
ให้เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ตลอดจนเตรียมเอกสาร
ต่างๆ และพร้อมชี้แจงหากมีประเด็นที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติม

“ในการเปิดดำ�เนินการ
จึงมีการตรวจสอบเงินลงทุน
โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
ที่ ใช้สำ�หรับการกำ�หนดมูลค่าภาษีเงินได้
นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น”
การนั บ ขนาดการลงทุ น สำ � หรั บ กิ จ การที่ มี
เงื่อนไขกำ�หนดวงเงินที่จะได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล

การเปิดดำ�เนินการ นอกจากจะเป็นการตรวจสอบ
ว่าบริษัทปฏิบัติได้ถูกต้องตามเงื่อนไขต่างๆ แล้ว ยัง
เป็นการตรวจสอบเงินลงทุนที่แท้จริงของโครงการ และ
34 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ปรับเปลี่ยนวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้น
สำ�หรับโครงการที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
แบบจำ�กัดวงเงิน (มาตรา 31 วรรค 1) ด้วย ซึง่ เป็นเงือ่ นไข
หนึ่งที่จะถูกกำ�หนดไว้ในบัตรส่งเสริมฯ ว่า
“ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลทีไ่ ด้รบั ยกเว้นตามมาตรา 31
วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มีมูลค่าไม่เกิน....บาท ทั้งนี้
จะปรับเปลี่ยนตามจำ�นวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียนที่แท้จริงในวันเปิดดำ�เนินการตาม
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ”
ดังนั้น ในการเปิดดำ�เนินการ จึงมีการตรวจสอบ
เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ที่ใช้
สำ�หรับการกำ�หนดมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับ
การยกเว้นตามสัดส่วนทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กำ�หนด โดยการนับขนาดการลงทุน จะใช้หลักเกณฑ์
ตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่
ป. 1/2545 ลงวันที่ 28 มกราคม 2545 เรื่องการกำ�หนด
ความหมายรายการเงินลงทุน ดังนี้
1. ค่าก่อสร้าง หมายถึง กรณีต่างๆ ดังนี้
-		ในกรณีกอ่ สร้างเอง ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคาร
สำ�นักงาน โรงงาน สาธารณูปโภค และสิ่งอำ�นวยความ
สะดวกต่างๆ และรวมถึงการต่อเติมหรือปรับปรุงด้วย
-		กรณีซอื้ อาคารหรือใช้อาคารทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้ใช้
มูลค่าตามสัญญาซื้อขายหรือราคาสุทธิตามบัญชีของงวด
บัญชีก่อนยื่นคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ แล้วแต่กรณี
-		กรณีการเช่าอาคารหรือโรงงานให้ใช้ราคาเช่า
ตามสัญญาการเช่า ทัง้ นีจ้ ะต้องมีระยะเวลาการเช่ามากกว่า
3 ปี
2. ค่าเครือ่ งจักร ค่าติดตัง้ ค่าทดลองเครือ่ ง หมายถึง
กรณีต่างๆ ดังนี้
-		กรณีซอื้ เครือ่ งจักร ได้แก่ ค่าเครือ่ งจักร และ
ให้รวมถึงค่าติดตัง้ ค่าทดลองเครือ่ ง ค่าวิชาการ ทีร่ วมอยู่
ในต้นทุนเครือ่ งจักร เช่น ค่าวิศวกร ค่าออกแบบ (สำ�หรับ
กิจการซอฟต์แวร์ และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้
รวมถึงค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมด้วย)

-		กรณีการเช่าซื้อ หรือเช่าแบบลิสซิ่งให้ใช้
มูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อหรือเช่าแบบลิสซิ่ง
-		กรณีเช่าเครื่องจักร ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่า
ทั้งนี้จะต้องมีการทำ�สัญญาเช่ามากกว่า 1 ปี
-		กรณีเครื่องจักรที่บริษัทในเครือให้มาโดยไม่
คิดค่าตอบแทน และระบุในคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ ให้
ใช้มูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ให้เครื่องจักร โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันยื่นคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ
-		กรณีจ�ำ นองเครือ่ งจักรให้ใช้ราคาทุนตามบัญชี
3. ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดำ�เนินการ ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้
หลายคนเข้ าใจผิ ด ว่ า เป็ น ค่ าใช้ จ่ า ยก่ อ นที่ จ ะมี ก ารเริ่ ม
ดำ�เนินการผลิตหรือให้บริการ แต่ในความหมายเรื่องเงิน
ลงทุนตามประกาศของบีโอไอจะหมายถึง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดตั้งบริษัทใหม่ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าทนายความ
ค่ า ธรรมเนี ย ม และค่ า หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ซึ่ ง เป็ น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำ�หรับบริษัทที่จัดตั้งใหม่เท่านั้น
4. มูลค่าสินทรัพย์อื่นๆ หมายถึงรายการดังนี้
-		ค่าอุปกรณ์ส�ำ นักงานและยานพาหนะ เฉพาะ
กรณีขอรับการส่งเสริมฯ ในนามบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่

และขอรับการส่งเสริมฯ เพื่อโยกย้ายสถานประกอบการ
เท่านั้น
-		ค่าสัมปทาน ค่าประทานบัตร และสินทรัพย์
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่จ่ายให้กับรัฐ
สำ�หรับแนวทางการตรวจสอบมูลค่าเงินลงทุนเพื่อ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามรายการเงินลงทุนจะนับ
ขนาดเงินลงทุนเฉพาะรายการที่มีอยู่และใช้ในโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ นั้นจริง ณ สถานประกอบการ
ในวันตรวจสอบและมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการลงทุน
เฉพาะของโครงการนี้ และได้มานับตั้งแต่วันที่ยื่นคำ�ขอ
รับการส่งเสริมฯ จนถึงวันครบกำ�หนดเปิดดำ�เนินการ
โดยพิจารณาจากวันที่นำ�เข้าตามใบขนสินค้า หรือวันที่
ได้มา (วันรับมอบ) หากได้มาก่อนก็จะต้องได้รับอนุมัติ
ให้ใช้ในโครงการ
ภายหลังการตรวจสอบแล้วเสร็จ บีโอไอจะออก
ใบอนุ ญ าตเปิ ด ดำ � เนิ น การให้ โดยบริ ษั ท จะต้ อ งนำ �
บั ต รส่ ง เสริ ม ฯ ไปติ ด ต่ อ บี โ อไอเพื่ อ ทำ � การแก้ ไ ข
กำ�ลังการผลิตและ/หรือจำ�นวนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่แท้จริง

ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปิดดำ�เนินการ
ยื่นแบบคำ�ขออนุญาตเปิดดำ�เนินการ

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ

ชี้แจง CAP ก่อนเปิด
พิจารณาและตรวจสอบเงื่อนไขในสาระสำ�คัญ
กรณีมีเงื่อนไข CAP วงเงินให้พิสูจน์มูลค่าเงินลงทุนฯ
ตาม ป.1/2545
ออกใบอนุญาตพร้อมปรับเปลี่ยน
มูลค่าการยกเว้นภาษี ม.31

เมื่อได้รับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอสิ่งที่ทุกบริษัท
ต้ อ งให้ ค วามสำ � คั ญ ก็ คื อ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ จ ะมา
พร้อมกับหน้าที่เสมอ และหน้าที่ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติ
ก็คือเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ ซึ่งหาก
ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งอาจถึ ง ขั้ น ถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ แ ละ

ประโยชน์บางส่วนหรือทั้งหมดได้ ดังนั้น การเข้าใจถึง
เงื่อนไขต่างๆ และปฏิบัติให้ถูกต้อง จะทำ�ให้บริษัทได้รับ
ประโยชน์จากการส่งเสริมฯ สูงสุด และไม่เกิดปัญหา
ในภายหลัง
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สิทธิประโยชน์บีโอไอ
พลกฤษณ์ ทวีสุนทร

ข้อควรรู้

การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร

2. การขออนุมัติบัญชีอะไหล่ แม่พิมพ์ เพิ่มเติม
บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนแก่บริษทั ทีเ่ ข้ามา
ตัง้ โครงการลงทุนในประเทศไทย สิทธิประโยชน์ทาง ชื่อรอง (เวลาพิจารณา 1 วัน)
3. การสั่งปล่อยเครื่องจักร (เวลาพิจารณา 1 วัน)
ภาษีที่บริษัทได้รับมีส่วนช่วยลดภาระทางการเงิน
4. การขอใช้ธนาคารค้ำ�ประกัน /ถอนค้ำ�ประกัน
และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ได้แก่ การยกเว้น (เวลาพิจารณา 1 วัน)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการยกเว้นและลดหย่อน
5. การขอขยายเวลาค้�ำ ประกัน (เวลาพิจารณา 1 วัน)
6. การขอส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ (เวลา
อากรขาเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ
ในบทความนี้จะขอแนะนำ�การเตรียมความพร้อม
สำ�หรับโครงการทีจ่ ะยืน่ ขออนุมตั ใิ ช้สทิ ธิทางด้านเครือ่ งจักร
ที่จะนำ�เข้าจากต่างประเทศ
ระบบ eMT Online คือ ระบบงานให้บริการสำ�หรับ
การรับส่งข้อมูล การขออนุมตั ิ การรับผลการอนุมตั ิ สำ�หรับ
การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร ระหว่างผู้ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนและบีโอไอ โดยปัจจุบนั มีการบริการ
ดังนี้
1. การพิจารณาอนุมัติบัญชีเครื่องจักร/การขอ
เพิ่มเติมบัญชีเครื่องจักร (เวลาพิจารณา 60/30 วัน)
36 วารสารส่งเสริมการลงทุน

พิจารณา 1 วัน)

การเตรียมข้อมูลสำ�หรับยื่นขอรับบริการทั้ง 6 ข้อ
ประกอบไปด้วย

“การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
จัดว่าเป็นงานที่ ใช้เวลา
ในการพิจารณานานที่สุด
เพราะต้องมีกระบวนการตรวจสอบ
รายละเอียด/รายการความสอดคล้อง
กับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ”
1. การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร/การขอ
เพิ่มเติมบัญชีเครื่องจักร
จัดว่าเป็นงานที่ใช้เวลาในการพิจารณานานที่สุด
เพราะต้องมีกระบวนการตรวจสอบรายละเอียด/รายการ
ความสอดคล้องกับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ อีกทั้ง
ต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ
หรือไม่
ทัง้ นีต้ ามนิยามหรือความหมายของคำ�ว่าเครือ่ งจักร
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน กำ�หนดว่า “เครื่องจักร
ที่ จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ฯ และ
เครื่ อ งจั ก รที่ จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการก่ อ สร้ า งโรงงาน ซึ่ ง
รวมถึง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
โครงโรงงานสำ�เร็จรูปที่นำ�มาติดตั้งเป็นโรงงาน”

ซึ่งมีความหมายกว้างและครอบคลุมรายการต่างๆ
มากมาย อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. ยังได้กำ�หนดเงื่อนไข
เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศไว้ว่า “เครื่องจักรที่จะขอ
ให้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า จะต้องไม่เป็น
เครื่องจักรที่มีผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร ซึ่ง
มีคุณภาพใกล้เคียงกับชนิดที่ผลิตในต่างประเทศและมี
ปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้”
ดังนัน้ สำ�หรับรายการเครือ่ งจักรทีม่ ผี ลิตในประเทศ
จึงไม่ควรยื่นขอเข้ามาเพราะอย่างไรก็ไม่สามารถใช้สิทธิ
ได้ การเตรียมข้อมูลจะต้องมีรายละเอียดของเครือ่ งจักร
เครือ่ งนัน้ ๆ กำ�ลังการผลิตของเครือ่ งจักรว่าสามารถทำ�งาน
ได้เท่าไร อยู่ในขั้นตอนการผลิตใด ตามโครงการแล้วจะ
ต้องใช้กี่เครื่อง ซึ่งข้อมูลนี้อาจแตกต่างจากที่ยื่นคำ�ขอรับ
การส่งเสริมฯ ไว้ได้ (ควรอธิบายการเปลี่ยนแปลงไว้ใน
รายละเอียดของรายการด้วย)
การให้ ข้ อ มู ล มากที่ สุ ด ทำ �ให้ ก ารพิ จ ารณาของ
เจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เพราะถ้าข้อมูล
ประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอ เจ้าหน้าทีอ่ าจส่งคำ�ร้อง
นั้นกลับ ทำ�ให้เสียเวลาได้ หลังจากได้รับการอนุมัติ
บัญชีรายการเครื่องจักรแล้ว เมื่อมีการนำ�เข้าเครื่องจักร
มา จะต้องมาขออนุมัติสั่งปล่อยในระบบ ซึ่งจะใช้เวลา
เพียง 1 วัน (บางกรณีใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที) แต่ถ้า
สินค้าที่นำ�เข้าชื่อไม่ตรงกับการทำ�บัญชีไว้สามารถแก้ไขได้
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2. การขออนุมตั บิ ญ
ั ชีอะไหล่ แม่พมิ พ์ เพิม่ ชือ่ รอง
-		บั ญ ชี อ ะไหล่ สำ � หรั บ รายการที่ นำ � เข้ า มา
เปลี่ยนทดแทนชิ้นส่วนที่เสียหาย สึกหรอ ตามการใช้งาน
โดยต้องระบุรายละเอียด โมเดลสินค้าให้ชัดเจน เพราะ
เป็นการพิจารณาเพียง 1 วันทำ�การ เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
จะไม่สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มจะมีการพิจารณาอนุมัติ
หรือไม่อนุมตั ิ ซึง่ ถ้าไม่อนุมตั แิ ละต้องการใช้ชอื่ นัน้ จะต้อง
ขออุทธรณ์ ซึ่งจะใช้เวลาการพิจารณานานขึ้นเป็น 15 วัน
-		บัญชีแม่พิมพ์ สำ�หรับรายการแม่พิมพ์และ
อุปกรณ์จับยึด (Mold, Die, Jig, Fixture) ให้ระบุ
รายละเอียดเช่นเดียวกับบัญชีอะไหล่
-		บัญชีชื่อรอง ในรายการที่ได้รับอนุมัติบัญชี
ไว้แล้ว แต่เมื่อจะนำ�เข้าชื่อรายการไม่เหมือนที่ทำ�บัญชีไว้
สามารถขอแก้ไขให้ตรงกับการนำ�เข้าได้ แต่ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกับชื่อเดิม เช่น มีชื่อโมเดลเพิ่มขึ้น เป็นต้น

“การขอสั่งปล่อยเครื่องจักร
เมื่อเครื่องจักร
มีรายการอยู่ ในบัญชีแล้ว
สามารถดำ�เนินการขอสั่งปล่อย
ได้ทางออนไลน์
โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที”
3. การขอสั่งปล่อยเครื่องจักร
เมื่อเครื่องจักรมีรายการอยู่ในบัญชีแล้วสามารถ
ดำ�เนินการขอสัง่ ปล่อยได้ทางออนไลน์ โดยจะใช้เวลาไม่เกิน
15 นาที สำ�หรับรายการน้อย (1-2 รายการ) ก็จะสามารถ
ได้เลขอนุมตั จิ ากระบบนำ�ไปใส่ในใบขนสินค้าเพือ่ ใช้สทิ ธิได้
จะเห็นว่าการสั่งปล่อยเป็นงานที่สะดวก รวดเร็ว จึงต้อง
ระวังความถูกต้องของข้อมูลในการทำ�งานให้มาก เพราะ
เมื่อใส่ข้อมูลผิดอาจทำ�ให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขได้
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4. การขอใช้ธนาคารค้ำ�ประกัน /ถอนคํ้าประกัน
กรณีที่ไม่สามารถขอบัญชีเครื่องจักรได้ทันแต่มี
การนำ�เข้าแล้ว สามารถยื่นขอใช้ธนาคารค้ำ�ประกันได้ แต่
ต้องได้รบั บัตรส่งเสริมฯ แล้วเท่านัน้ ในการทำ�งานจะต้อง
บันทึกข้อมูลรายการให้ถูกต้อง เนื่องจากหลังจากทำ�งาน
ไปแล้ว ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใช้ท�ำ บัญชี / และถอนค้�ำ ประกัน
ต่อไป ถ้าทำ�ไว้ไม่ถกู ต้องอาจต้องขอแก้ไขใบขนเครือ่ งจักร
ขาเข้า ทำ�ให้เกิดค่าใช้จ่ายได้ และการแก้ไขเป็นเรื่องที่
ยุ่งยากพอสมควร
การถอนค้ำ�ประกัน จะดำ�เนินการได้เมื่อทำ�บัญชี
รายการไว้แล้ว โดยรายการต้องสอดคล้องกับที่ได้ทำ�การ
ค้ำ�ประกันไว้
5. การขอขยายเวลาค้ำ�ประกัน
ตามปกติบโี อไอจะให้ค�้ำ ประกันเครือ่ งจักรเป็นเวลา
1 ปี ในกรณีที่ยังทำ�บัญชีไม่เสร็จจะขยายให้ 1 ครั้ง โดย
รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ปี ทัง้ นีร้ ะบบจะมีการแจ้งเตือนก่อน
หมดเวลา เพราะถ้าทิ้งไว้เกินเวลา จะเกิดภาระภาษีตามที่
ค้�ำ ประกันไว้ ดังนัน้ รายการทีค่ �้ำ ประกันไว้ควรรีบดำ�เนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี จะเป็นการปลอดภัยที่สดุ ที่จะได้
ไม่เกิดภาระภาษีภายหลัง
6. การขอส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ
สำ � หรั บ กรณี ต้ อ งการส่ ง เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ สิ ท ธิ ไ ป
ซ่ อ มแซมหรื อ ส่ ง คื น สามารถทำ �ได้ ใ นระบบออนไลน์
ทั้งนี้ รวมถึงเครื่องจักรที่นำ�เข้ามาก่อนใช้งานระบบ eMT
Online เราจะเรียกงานนี้เป็น ส่งคืน/ส่งซ่อม นอกระบบ
ในอนาคตอันใกล้นี้ บีโอไอจะเปิดให้บริการในเฟส
2 ซึ่งจะทำ�ให้ระบบงานเครื่องจักรเข้าสู่ระบบออนไลน์
ทัง้ หมด ซึง่ จะเพิม่ ความสะดวกให้กบั ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมฯ
มากยิ่งขึ้น

สิทธิประโยชน์บีโอไอ
ขวัญชัย วรกัลยากุล

การใช้สิทธิประโยชน์

มาตรา 36 ยกเว้นอากรขาเข้า
สำ�หรับวัตถุดิบ
ผูท้ ไี่ ด้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนแล้ว ต้องศึกษา
รายละเอียดที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่า
จะเป็นสิทธิประโยชน์หรือเงื่อนไขการลงทุน หากมี
ข้อสงสัยต่างๆ ก็ควรหารือกับเจ้าหน้าที่ของบีโอไอ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในบั ต รส่ ง เสริ ม ฯ ระบุ ไ ด้ รั บ
สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (1) ยกเว้นอากรขาเข้า
สำ�หรับวัตถุดิบที่นำ�เข้าผลิต ประกอบ ผสม เพื่อ
การส่งออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันนำ�เข้า
ครั้งแรก

“วัตถุดิบ (Raw Material)
หมายถึง ของที่ ใช้ ในการผลิต หรือผสม
หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์”
คำ�จำ�กัดความวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็น

วัตถุดิบ (Raw Material) หมายถึง ของที่ใช้
ในการผลิต หรือผสม หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
บางครัง้ อาจไม่คงสภาพเดิมเมือ่ ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว
ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงของที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ด้วย

การใช้สทิ ธิตามมาตรา 36 เป็นการยกเว้นอากรขาเข้า
สำ�หรับวัตถุดิบตามรายการและปริมาณที่บีโอไอกำ�หนด
ซึ่ ง ต้ อ งนำ � วั ต ถุ ดิ บ นั้ น มาผลิ ต ประกอบ และส่ ง ออก
ไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศ ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
และเมื่ อ ส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปต่ า งประเทศแล้ ว ต้ อ ง
นำ�หลักฐานมาตัดบัญชีเพื่อลดปริมาณของวัตถุดิบและ
วัสดุจำ�เป็นที่ได้บันทึกไว้ในบัญชีวัตถุดิบ
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วัสดุจ�ำ เป็น (Essential Material) หมายถึง ของ
ซึง่ จำ�เป็นต้องใช้และเมือ่ ใช้สนิ้ เปลืองในการผลิต หรือผสม
หรื อ ประกอบเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ผลิ ต ผล เพื่ อให้ ไ ด้
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน ช่วยลดการสูญเสีย
และเพิ่มผลผลิตสำ�หรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลดังกล่าว
ก่อนใช้สทิ ธิประโยชน์การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดบิ
และวัสดุจำ�เป็น ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องยื่นขออนุมัติ
บัญชีปริมาณสูงสุดก่อน

การขออนุมัติบัญชีปริมาณสูงสุด

วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นบัญชีควบคุมรายการวัตถุดบิ
และวัสดุจำ�เป็น พร้อมทั้งปริมาณที่สามารถนำ�เข้าจาก
ต่างประเทศได้โดยได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า โดยมี
เงื่อนไขจะต้องนำ�เข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น
แนวทางในการพิจารณาอนุมัติบัญชีปริมาณสต็อก
สูงสุด
• ต้องเป็นวัตถุดบิ และวัสดุจ�ำ เป็นทีใ่ ช้ผลิตผลิตภัณฑ์
ที่ระบุในบัตรส่งเสริมฯ
• ขัน้ ตอนการผลิตต้องตรงตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
บีโอไอ
• สูตรการผลิตเพือ่ ใช้อา้ งอิงในการคำ�นวณปริมาณ
สต็อกสูงสุด สูตรการผลิตอาจเป็นของบริษัทแม่ที่ใช้ผลิต
อยู่มาใช้ในการอ้างอิง สูตรการผลิตจะอนุมัติอีกครั้งเมื่อ
ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ผลิตจริงและจะส่งออก
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• คำ�นวณจากผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ รวม
กันแล้วไม่เกินครึง่ หนึง่ ของกำ�ลังผลิตทีร่ ะบุในบัตรส่งเสริมฯ
กรณีในบัตรส่งเสริมฯ ได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะมาตรา
36 เท่านั้น หากได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งมาตรา 30 และ
มาตรา 36 จะต้องหักกำ�ลังผลิตของมาตรา 30 ก่อน จากนัน้
จึงคำ�นวณอีกครึง่ หนึง่ ของกำ�ลังผลิตทีเ่ หลือตามมาตรา 36

วิธีการจัดทำ�บัญชีรายการวัตถุดิบ

บัญชีรายการวัตถุดิบประกอบด้วย
1. ชื่ อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ สิ ท ธิ มี ชื่ อ ของวั ต ถุ ดิ บ 2
ประเภท
1.1 ชื่อหลัก เป็นชื่อที่ใช้เพื่อควบคุมปริมาณ
การนำ�เข้า ซึ่งจะใช้หน่วยนำ�เข้าตามที่ระบุไว้ในรหัสสถิติ
รายการวัตถุดิบ 1 รายการ มีชื่อหลักได้ 1 ชื่อ
1.2 ชือ่ รอง หมายถึง ส่วนแยกย่อยของชือ่ หลัก
โดยชื่อรองนั้นต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน หรือผลิตจาก
วัสดุทแี่ ตกต่างกัน หรือ คำ�ย่อของวัตถุดบิ ในชือ่ หลัก หรือ
ชือ่ ทางการค้าทีพ่ สิ จู น์ได้วา่ เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน เป็นชือ่
ที่ใช้ในการนำ�เข้าวัตถุดิบ (ชื่อที่ใช้ในการสั่งปล่อย) โดย
ชื่อรองที่ขออนุมัติต้องระบุพิกัดนำ�เข้าศุลกากร 8 หลัก
(ดูจากใบขนสินค้าขาเข้า) และคำ�อธิบายรายละเอียดของ
วัตถุดิบตามที่สำ�แดงกับกรมศุลกากร
2. ปริมาณสต็อกสูงสุด จะต้องคำ�นวณจากชือ่ หลัก
เท่านั้น
3. หน่วยวัตถุดิบ กำ�หนดตามชื่อหลัก และต้อง
เป็นหน่วยในรหัสสถิตขิ องกรมศุลกากรเท่านัน้ (Unit Code)
อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ควรมี ห น่ ว ยเหมื อ นกั น เช่ น
อุตสาหกรรมผ้า หากกำ�หนดหน่วยเป็น KGM แต่ละ
โครงการที่อยู่ในสำ�นักงานเดียวกันควรใช้หน่วย KGM
เหมือนกัน
4. เลขพิกัดนำ�เข้าศุลกากร 8 หลัก ในชื่อรอง
ทุกรายการและคำ�อธิบายทุกรายการ

ตัวอย่างการขออนุมัติบัญชีปริมาณสต็อก
บริษัท บีโอไอ จำ�กัด เป็นผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ
ผลิต Printed Circuit Board Assembly ปีละประมาณ

1,000,000 ชิ้น/ปี โดยมีสูตรการผลิต Printed Circuit
Board Assembly จำ�นวน 2 รุ่น ดังนี้

1. PCBA 001 ประกอบด้วยชิ้นส่วน ดังนี้
•		 PRINTED CIRCUIT BOARD
•		 INTEGATED CIRCUIT
•		 SWITCH
•		 RESISTOR
•		 TERMINAL
•		 BUZZER
•		 JUMPER WIRE
•		 COIL

2. PCBA 002 ประกอบด้วยชิ้นส่วน ดังนี้
•		 PRINTED CIRCUIT BOARD
•		 INTEGATED CIRCUIT
•		 SWITCH
•		 RESISTOR
•		 JUMPER WIRE
•		 COIL

1
3
2
20
4
1
0.02
1

PC
PC
PC
PC
PC
PC
KGM
PC

1
5
2
30
0.03
1

PC
PC
PC
PC
KGM
PC
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รายละเอียดสูตรการผลิตและปริมาณการใช้วัตถุดิบ
และวัสดุจำ�เป็นของแต่ละแบบ ตามมาตรา 36
ชื่อผลิตภัณฑ์ (Description) PCBA001
รุ่น (Product Code)
ปริมาณที่จะผลิตในระยะเวลา 6 เดือน จำ�นวน 200,000 ชิ้น
ของ บริษัท บีโอไอ จำ�กัด บัตรส่งเสริมเลขที่ 58-1234-1-00-1-0 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558
รายการวัตถุดิบและ
สูตรการผลิต
วัสดุจำ�เป็น
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
รายการที่
หน่วย การใช้สุทธิ ส่วนสูญเสีย การใช้รวม วัตถุดิบและ
(ตาม MML)
ชื่อหลัก
ต่อ
ต่อ
ต่อ
วัสดุจำ�เป็น
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในการผลิต
1 PCS
1 PCS
1 PCS
6 เดือน
000001
000002
000003
000004
000005
000006
000007
000008
หมายเหตุ 		 			
		 		 -

PRINTED CIRCUIT
BOARD
INTEGATED CIRCUIT
SWITCH
RESISTOR
TERMINAL
BUZZER
JUMPER WIRE
COIL

C62

1

1

200,000

C62
C62
C62
C62
C62
KGM
C62

3
2
20
4
1
0.02
1

3
2
20
4
1
0.02
1

600,000
400,000
4,000,000
800,000
200,000
4,000
200,000

ขออนุมัติสูตรการผลิตอย่างเดียว ไม่ต้องกรอกข้อมูลปริมาณวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็นที่ใช้ในการผลิต 6 เดือน
บริษัทจะต้องชำ�ระภาษีอากรหากไม่ตัดบัญชี หรือไม่ส่งออก หรือนำ�วัตถุดิบเข้ามาใช้ไม่ถูกต้องตามกรรมวิธีการผลิต
หรือเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมฯ
Description และ Product Code ให้ระบุตามใบขนสินค้าขาออกและตรงกับ Invoice ส่งออก
หน่วยผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกตามใบขนสินค้าขาออกและตรงกับ Invoice ส่งออก เช่น C62 SET หรือ KGM
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การขออนุมัติสูตรการผลิต

สูตรการผลิต เป็นปริมาณการใช้วัตถุดิบและวัสดุ
จำ�เป็นแต่ละรายการสำ�หรับผลิตผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย
เป็นการขออนุมัติเพื่อพิสูจน์ต่อบีโอไอสำ�หรับปริมาณ
การใช้จริง รวมถึงส่วนสูญเสียในสูตรการผลิตที่เกิดขึ้น
ในการผลิตสินค้านั้นๆ เพื่อใช้สำ�หรับตัดบัญชีวัตถุดิบ
เมื่อมีการส่งออก

วิธีการจัดทำ�สูตรการผลิต

1. เป็นการอนุมัติสูตรการผลิตตามที่ใช้จริง
2. ชื่ อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละชื่ อ รุ่ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
ในสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติกับบีโอไอ ต้องตรงตาม
ใบแจ้งรายการสินค้า (Invoice) และใบขนสินค้า

3. ในสูตรการผลิตให้ระบุเฉพาะรายการวัตถุดิบ
ที่ได้ใช้สิทธินำ�เข้าจากบีโอไอหรือซื้อจากผู้จัดจำ�หน่าย
(Vender) ที่ใช้สิทธิบีโอไอหรือใช้สิทธิตามกฎหมายอื่น
4. สูตรการผลิตที่ขออนุมัติให้ระบุเฉพาะชื่อหลัก
เท่านั้น
หลังจากผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ได้รับการอนุมัติ
บัญชีปริมาณสต็อกสูงสุดและสูตรการผลิตจากบีโอไอ
แล้ว ต้องนำ�เอกสารที่ได้รับอนุมัติไปบันทึกข้อมูลใน
ระบบการใช้สทิ ธิและประโยชน์วตั ถุดบิ และวัสดุจ�ำ เป็นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผูท้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ต้องลงทะเบียน
และรับการอบรมการใช้ระบบก่อน เพือ่ ใช้ในการสั่งปล่อย
ค้ำ�ประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็นต่อไป

e-RT
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สิทธิประโยชน์บีโอไอ

สายสุดา จริยวัฒนศิริกุล / พรทิพย์ ไกรสมโภชน์

การใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ
บีโอไอ เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลทีก่ ระตุน้ ให้เกิด
การลงทุนในประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในนโยบายหลัก
ทีน่ �ำ มาใช้ เพือ่ ชักจูงให้เกิดการลงทุนในประเทศคือ
การให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 และแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
การลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 27 ตุลาคม
พ.ศ. 2544 โดยได้บญั ญัตสิ ทิ ธิและประโยชน์การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ไว้ดังนี้
มาตรา 31 วรรคหนึง่ ผูท้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิ ที่
ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศกำ�หนด ทั้งนี้
ให้พิจารณากำ�หนดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนโดยไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ซึ่งต้องมีกำ�หนดเวลาไม่เกิน
แปดปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้
44 วารสารส่งเสริมการลงทุน

มาตรา 31 วรรคสอง ในกรณีที่กิจการใดเป็น
กิจการที่มีความสำ�คัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็น
พิเศษตามทีค่ ณะกรรมการฯ ประกาศกำ�หนด ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั
การส่งเสริมฯ ในกิจการดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิ ทีไ่ ด้จากการประกอบกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมฯ มีกำ�หนดเวลาตามที่คณะกรรมการฯ
กำ�หนด ซึ่งต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น
มาตรา 31 วรรคสาม รายได้ที่ต้องนำ�มาคำ�นวณ
กำ�ไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้รวมถึงรายได้จากการจำ�หน่าย
ผลพลอยได้ และรายได้จากการจำ�หน่ายสินค้ากึง่ สำ�เร็จรูป
ตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควร

มาตรา 31 วรรคสี่ ในกรณีที่ประกอบกิจการ
ขาดทุนในระหว่างเวลาทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี คณะกรรมการฯ
อาจอนุญาตให้ผทู้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ นำ�ผลขาดทุนประจำ�ปี
ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้น ไปหักออกจากกำ�ไรสุทธิท่ี
เกิดขึน้ ภายหลังระยะเวลาได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
มีก�ำ หนดเวลาไม่เกินห้าปีนบั แต่วนั พ้นกำ�หนดเวลานัน้ โดย
จะเลือกหักจากกำ�ไรสุทธิ ของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
การคำ�นวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการฯ ประกาศกำ�หนด
สำ�หรับบทความนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะมาตรา 31
วรรคหนึง่ วรรคสอง และวรรคสาม ซึง่ เกีย่ วกับการขอใช้
สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความรู้ความเข้าใจตาม
มาตรา 31 ดังกล่าว ผูเ้ ขียนขออธิบายความหมายเพิม่ เติม
ดังนี้

“สิทธิและประโยชน์
“ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง
ให้ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100
ของเงินลงทุน”

สิทธิและประโยชน์ และเงื่อนไขเฉพาะโครงการ
ที่ระบุในบัตรส่งเสริม

• กรณีได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 31
วรรคหนึ่ง
สิทธิและประโยชน์ “ตามมาตรา 31 วรรคหนึง่ ให้
ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ นได้ นิ ติ บุ ค คลสำ � หรั บ กำ �ไรสุ ท ธิ ที่
ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ รวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียนมีกำ�หนดเวลา………ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจการนั้น” หมายถึง บัตรส่งเสริมฯ นี้
สามารถใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลได้ ไม่เกินวงเงิน
สูงสุดทีไ่ ด้ลงทุนจริง โดยไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
ตัวอย่างเช่น โครงการมีขนาดการลงทุนจริงทั้งหมด 380
ล้านบาท ฉะนั้นโครงการนี้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลรวมทัง้ หมดไม่เกิน 380 ล้านบาท
เงือ่ นไขเฉพาะโครงการ “ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลทีไ่ ด้รบั
ยกเว้นตามมาตรา 31 วรรคหนึ่งและวรรคสาม มีมูลค่า
ไม่เกิน..............บาท ทัง้ นีจ้ ะปรับเปลีย่ นตามจำ�นวนเงินลงทุน
โดยไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นที่ แ ท้ จ ริ งในวั น
เปิดดำ�เนินการตามโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ” สำ�หรับ
การคำ�นวณเงินลงทุนตามมาตรา 31 วรรคหนึ่งนี้ ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.1/2545 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.
2545 เรือ่ ง การกำ�หนดความหมายรายการเงินลงทุน ทัง้ นี้
สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.boi.go.th
หัวข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
• กรณีได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 31
วรรคสอง
สิทธิและประโยชน์ “ตามมาตรา 31 วรรคสอง ให้ได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล สำ�หรับกำ�ไรสุทธิทไี่ ด้จากการ
ประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ มีก�ำ หนดเวลา......ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนั้น”
หมายถึง บัตรส่งเสริมฯ นี้สามารถใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดยไม่จำ�กัดวงเงินสูงสุด
ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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นอกจากนี้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ที่ได้รับ
สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 31 ในบัตรส่งเสริมฯ จะ
กำ�หนดเงื่อนไขเฉพาะโครงการ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผู้ได้รับ
การส่งเสริมฯ จะต้องปฏิบตั กิ อ่ นการใช้สทิ ธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
เงื่อนไขเฉพาะโครงการ “จะต้องยื่นแบบขอใช้
สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล และรายงาน
ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ให้บโี อไอเห็นชอบภายใน 120 วัน นับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชี เพื่อการขอรับสิทธิและประโยชน์ในการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น”

“วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน
เป็นวันเริ่มนับการใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล”
สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติมในการใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่ ง เสริ ม การลงทุน เป็นวันเริ่มนับการใช้สิทธิและ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ให้ถอื เอาวันทีโ่ ครงการ
นัน้ เริม่ มีรายได้ครัง้ แรก จากการจำ�หน่ายสินค้าทีผ่ ลิตได้จาก
กิจการหรือการให้บริการ จากโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ
ไม่วา่ จะได้รบั เงินแล้วหรือไม่ หรือเป็นวันทีร่ บั รูร้ ายได้ครัง้ แรก
ของโครงการตามเกณฑ์สทิ ธิ์ ตามมาตรา 65 แห่งประมวล
รัษฎากร
การเริม่ นับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 31 ให้เริม่
นับตัง้ แต่วนั ทีม่ รี ายได้ครัง้ แรกของโครงการ โดยให้นบั แบบ
วันชนวัน ทั้งนี้รายได้ที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภาษีจะต้องไม่เกิดก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ
ตัวอย่างเช่น โครงการได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา
46 วารสารส่งเสริมการลงทุน

31 เป็นเวลา 8 ปี วันทีค่ ณะกรรมการฯ อนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมฯ
ตัง้ แต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 เริม่ มีการจำ�หน่ายครัง้ แรก
เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2550 ดังนัน้ สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 11
พฤศจิกายน 2550 และสิ้นสุดในวันที่ 10 พฤศจิกายน
2558
กรณีเป็นโครงการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตาม
มาตรา 31 วรรคหนึง่ ซึง่ จำ�กัดวงเงินภาษี โครงการจะสิน้
สุดสิทธิและประโยชน์เมื่อครบระยะเวลาที่ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์นั้น หรือเมื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เต็มวงเงินภาษีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งครบก่อน จะถือว่า
สิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่งแล้ว
กรณีเป็นโครงการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตาม
มาตรา 31 วรรคสอง ซึ่งไม่จำ�กัดวงเงินภาษี สามารถใช้
สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลได้เต็มระยะ
เวลาที่ได้รับสิทธิและประโยชน์
รายได้จากการประกอบกิจการที่สามารถใช้สิทธิ
และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 31
หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ (ตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง) รวมถึงจากการจำ�หน่าย
ผลพลอยได้หรือสินค้ากึ่งสำ�เร็จรูป (ตามวรรคสาม) ทั้งนี้
ชนิดผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทีจ่ �ำ หน่ายต้องตรงตามทีร่ ะบุไว้
ในบัตรส่งเสริมฯ และปริมาณการจำ�หน่ายต้องไม่เกินจาก
ปริมาณของกำ�ลังผลิตที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ

การยื่นแบบคำ�ขอใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และรายงาน
ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี

เพือ่ ให้การตรวจสอบและการประเมินผลการลงทุน
ตามโครงการที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ฯ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ตามที่ กำ � หนดไว้ ใ นประกาศสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.4/2544 ลงวันที่
3 กรกฎาคม 2544 เรื่ อ งกำ � หนดวิ ธี ก ารรายงานผล
การดำ�เนินงานก่อนใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล ซึ่งประกาศดังกล่าวผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ
จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
ก่อนการยืน่ แบบขอใช้สทิ ธิฯ โดยการจัดทำ�เอกสารต้องแยก
ตามแต่ละบัตรส่งเสริมฯ สรุปได้ดังนี้
1. ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ จัดทำ�ทะเบียน
เครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมเอกสารประกอบ แผนผังที่ตั้ง
เครื่องจักร กำ�ลังผลิตของเครื่องจักร
2. ด้านการผลิต จัดทำ�รายงานการผลิต รายวัน
รายเดือน สรุปทัง้ ปี บัญชีคมุ สินค้าพร้อมเอกสารประกอบ
3. ด้านการจำ�หน่าย จัดทำ�รายงานการขาย โดย
มีทั้งปริมาณการขายและมูลค่าการขาย พร้อมเอกสาร
ประกอบ
และเพือ่ ให้ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตมีแนวทางปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบผูท้ ไ่ี ด้รบั การส่งเสริมฯ ทีม่ เี งือ่ นไขและประสงค์
จะยืน่ แบบคำ�ขอใช้สทิ ธิฯ ตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ ป.5/2544 เรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ตรวจสอบโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนทีป่ ระสงค์
จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำ�หรับผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สรุปรายละเอียดของประกาศ
ดังกล่าวได้ ดังนี้
1. การกำ�หนดคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ที่สามารถตรวจสอบและออกรายงานผลการตรวจสอบ
2. แนวทางการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของ
บัตรส่งเสริมฯ สามารถแยกแนวทางการตรวจสอบได้ ดังนี้

		-		เพื่อตรวจสอบว่ามีการลงทุนในเครื่องจักร
จริง มีเครื่องจักรอยู่จริง กำ�ลังผลิตของเครื่องจักรเป็น
ไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมฯ
		-		เพื่อตรวจสอบถึงปริมาณการผลิต การ
จำ�หน่าย เป็นไปตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมฯ การผลิต
หรือขายเกินกำ�ลังผลิตในบัตรส่งเสริมฯ หรือไม่
		-		เปรียบเทียบรายละเอียดทีต่ รวจสอบได้กบั
รายละเอียดในแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ
เป็นผู้จัดทำ�ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
3. แบบรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมฯ ของผู้สอบบัญชี

สำ�หรับการยื่นเอกสารที่ ใช้ ในการตรวจสอบ
เงือ่ นไขการยืน่ แบบก่อนการใช้สทิ ธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มี 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบคำ�ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (เรียกสั้นๆ ว่าแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ)
ซึง่ เป็นแบบฟอร์มทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมฯ เป็นผูก้ รอกข้อมูล
โดยรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ได้แก่ ชือ่
ทีอ่ ยู่ รอบระยะเวลาบัญชีทขี่ อใช้สทิ ธิฯ เลขบัตรประจำ�ตัว
ผู้เสียภาษีอากร
2. ข้อมูลเกีย่ วกับการประกอบกิจการ ประกอบไปด้วย
ข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 กิจการทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมฯ มีหรือไม่ ถ้ามี
ให้กรอกข้อมูลด้วยว่าประกอบกิจการอะไรบ้าง
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2.2 กิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริมฯ ต้องกรอกข้อมูลที่ได้รับการส่งเสริมฯ ทุกบัตร
ไม่วา่ จะมีเงือ่ นไขต้องยืน่ แบบคำ�ขอใช้สทิ ธิฯ หรือไม่กต็ าม
เลขทีบ่ ตั รส่งเสริมฯ ผลิตภัณฑ์ ประเภทกิจการ ระยะเวลา
ทีไ่ ด้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล หรือลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคล สามารถ แยกประเภทบัตรส่งเสริมฯ ได้
4 ประเภท ดังนี้
ประเภท ก บัตรส่งเสริมฯ ที่สิ้นสุดหรือไม่ได้รับ
สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 31
ประเภท ข บัตรส่งเสริมฯ ที่อยู่ระหว่างการได้รับ
สิทธิและประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประเภท ค บัตรส่งเสริมฯ ที่อยู่ระหว่างการได้รับ
สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประเภท ง บัตรส่งเสริมฯ ทีย่ งั ไม่เริม่ ใช้สทิ ธิยกเว้น
หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำ�หรับ
ส่วนนีใ้ ห้กรอกเฉพาะกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ โดยแยก
การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์แต่ละบัตรส่งเสริมฯ
สำ�หรับรอบปีบญ
ั ชีกอ่ น และรอบปีบญ
ั ชีปจั จุบนั การลงทุน
ในเครือ่ งจักรและอุปกรณ์นใี้ ห้ใช้ราคาทุน ณ วันสิน้ รอบปี
นั้นๆ (ไม่ใช่มูลค่าที่ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ในปีที่ขอ
ใช้สิทธิฯ)
การลงทุนของเครือ่ งจักรอุปกรณ์ หมายถึง เครือ่ งจักร
และอุปกรณ์ทใี่ ช้ในโครงการทัง้ หมดไม่วา่ จะซือ้ ในประเทศ
ซือ้ ต่างประเทศโดยการใช้สทิ ธิและประโยชน์ (มาตรา 28, 29)
หรือไม่ใช้สิทธิฯ ให้นับรวมเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งหมด

48 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ราคาทุน หมายถึง มูลค่าของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ณ วันที่ได้มา (เป็นมูลค่าก่อนหักค่าเสื่อมราคา)
ราคาทุน ณ วันสิน้ รอบปี หมายถึง มูลค่าเครือ่ งจักร
อุปกรณ์ยกมา บวก ซื้อ (การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์) ลบ
การจำ�หน่าย (การลดลงของสินทรัพย์)
สำ � หรั บ กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ ส่ ง เสริ ม ฯ หลายกิ จ การ
ทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมฯ คิดว่าไม่ใช่เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เช่ น กิ จ การซอฟต์ แ วร์ ซึ่ ง เป็ น ความคิ ด ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ใ นที่ นี้ ห มายถึ ง เครื่ อ งมื อ หรื อ
อุปกรณ์หลักทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมฯ นำ�มาใช้เพือ่ ก่อให้เกิด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ฯ ดั ง นั้ น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ก็คือเครื่องจักรและอุปกรณ์
ในกิจการซอฟต์แวร์ นั่นเอง
สำ�หรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ โยกย้าย
สถานประกอบการ หรือโครงการปกติที่มูลค่าเครื่องจักร
และอุปกรณ์ไม่ถงึ เกณฑ์ขนาดการลงทุนขัน้ ต่�ำ ตามทีร่ ะบุไว้
ในบัตรส่งเสริมฯ นั้น ให้กรอกข้อมูล มูลค่าสินทรัพย์อื่น
ทีน่ บั เป็นขนาดการลงทุนเพิม่ เติมด้วย ทัง้ นี้ มูลค่าสินทรัพย์
อืน่ ทีน่ บั เป็นขนาดการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศสำ�นักงานฯ
ที่ ป.1/2545 เรือ่ งการกำ�หนดความหมายรายการเงินลงทุน
4. ปริมาณการผลิตและจำ�หน่ายของผลิตภัณฑ์/
บริ ก าร สำ � หรั บ ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งกรอกในส่ ว นนี้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
การส่งเสริมฯ ต้องกรอกข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ จากผลประกอบการ
ของแต่ละบัตรส่งเสริมฯ เฉพาะรอบปีบัญชีที่ขอใช้สิทธิฯ
เท่านั้น ซึ่งข้อมูลที่ต้องกรอกประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้
4.1 บัตรส่งเสริมฯ เลขที่ ให้กรอกเลขที่บัตร
ส่งเสริมฯ ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ได้รับการส่งเสริมฯ
จนถึงวันสิน้ รอบปีบญ
ั ชีทขี่ อใช้สทิ ธิฯ ทัง้ หมดเท่านัน้ โดย
เรียงลำ�ดับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริมฯ
4.2 ชนิดผลิตภัณฑ์/บริการ ให้กรอกข้อมูลตาม
ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ หากในหนึ่งบัตรมีหลายชนิด
ผลิตภัณฑ์ให้กรอกข้อมูลทุกชนิดผลิตภัณฑ์
4.3 กำ�ลังผลิต/ขนาดบริการตามบัตรส่งเสริมฯ
ให้กรอกข้อมูลตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ หากได้รับ

อนุญาตให้แก้ไขกำ�ลังผลิตในรอบปีทขี่ อใช้สทิ ธิฯ ให้กรอก
ข้อมูลกำ�ลังผลิตใหม่ทไี่ ด้รบั อนุญาตให้แก้ไข หรือหากได้รบั
อนุญาตให้เปิดดำ�เนินการจากบีโอไอแล้วในรอบปีที่ยื่นขอ
ใช้สทิ ธิฯ ให้ใส่ก�ำ ลังการผลิตตามใบอนุญาตเปิดดำ�เนินการ
4.4 ปริมาณการผลิต/บริการที่เกิดขึ้นจริง ให้
กรอกข้อมูลปริมาณการผลิตตามการผลิตจริงของเครือ่ งจักร
แต่ละบัตรส่งเสริมฯ
4.5 การจำ�หน่าย/การให้บริการ (ปริมาณและมูลค่า
(บาท)) ให้กรอกข้อมูลปริมาณและมูลค่าการจำ�หน่ายรวม
ทั้งหมด แยกตามบัตรส่งเสริมฯ
4.6 การจำ�หน่าย/การให้บริการ ที่ขอใช้สิทธิฯ
(ปริมาณและมูลค่า (บาท))
ในส่วนนีผ้ ทู้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ต้องตรวจสอบก่อน
ว่าการจำ�หน่ายในข้อ 4.5 นั้น เป็นไปตามเงื่อนไขชนิด
ผลิตภัณฑ์และกำ�ลังการผลิตของบัตรส่งเสริมฯ หรือไม่
หากข้อมูลถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมฯ
การจำ�หน่ายนน้ั จึงจะสามารถใช้สทิ ธิฯ ได้เต็มจำ�นวนตามข้อ
4.5 หากปริมาณการจำ�หน่ายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ
บัตรส่งเสริมฯ ข้อมูลในส่วนการขอใช้สทิ ธิฯ นีจ้ ะน้อยกว่า
ข้อมูลในข้อ 4.5 สาเหตุของการใช้สิทธิฯ ได้ไม่เท่ากับการ
จำ�หน่ายทั้งสิ้นมีดังนี้
		-		ระยะเวลาในการได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
มาตรา 31 ไม่เต็มรอบปีบญ
ั ชี ได้แก่ การใช้สทิ ธิฯ ในรอบ
ปีแรกและปีสดุ ท้าย หรือการใช้สทิ ธิฯ ทีเ่ กินจากขนาดการ
ลงทุนจริง ต้องเฉลีย่ กำ�ลังผลิตตามระยะเวลาทีไ่ ด้รบั สิทธิฯ
ด้วย
		-		ปริมาณการจำ�หน่ายจริงเกินกว่ากำ�ลังผลิต
ที่ได้ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ เพราะแต่ละบัตรส่งเสริมฯ
สามารถใช้สิทธิฯ ได้ไม่เกินปริมาณการผลิตที่กำ�หนดไว้
ในบัตรส่งเสริมฯ เท่านั้น
		-		มีการแก้ไขเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของกำ�ลังผลิต
ในระหว่างปี ซึ่งการใช้สิทธิฯ ต้องเฉลี่ยตามกำ�ลังผลิตที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วย

4.7 ประมาณการกำ�ไร (ขาดทุน) ทางภาษี ให้
กรอกมูลค่ากำ�ไรหรือขาดทุนสุทธิทางภาษี หากผู้ที่ได้รับ
การส่งเสริมฯ ยังปิดงบการเงินไม่เสร็จ บีโอไออนุโลมให้
ใช้ประมาณการกำ�ไรหรือขาดทุนสุทธิก่อนได้
ทัง้ นีผ้ ทู้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ต้องจัดทำ�รายละเอียด
การคำ�นวณเป็นรายเดือนของการผลิต การจำ�หน่ายแต่ละ
บัตรส่งเสริมฯ แนบมาพร้อมกับแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ ด้วย
และต้องส่งแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ นี้ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบก่อน เพื่อจะได้ออกรายงานผลการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี เพื่อส่งให้บีโอไอตรวจสอบต่อไป
ส่วนที่ 2 แบบรายงานของผู้สอบบัญชีในการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของบัตรส่งเสริมฯ (เรียก
สั้นๆ ว่า แบบรายงานของผู้สอบบัญชี)
หลังจากผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบข้อมูลเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบตาม
ประกาศที่ ป. 5/2544 และตรวจสอบแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ
แล้ว ผูส้ อบบัญชีตอ้ งจัดทำ�แบบรายงานเพือ่ เสนอข้อเท็จจริง
ทีพ่ บจากการตรวจสอบ เพือ่ บีโอไอจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาอนุญาตให้ใช้สทิ ธิฯ หรือไม่
ซึ่งแบบรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียด ดังนี้
1. การลงทุนในเครือ่ งจักร ผูส้ อบบัญชีตอ้ งรายงาน
การซือ้ เครือ่ งจักรกับเอกสารประกอบเครือ่ งจักรว่ามีอยูจ่ ริง
และมูลค่าเครื่องจักรที่ตรวจสอบได้กับมูลค่าเครื่องจักรที่
ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ กรอกข้อมูลในแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ
ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ หากไม่ถกู ต้องตรงกันผูส้ อบบัญชี
ต้องอธิบายเหตุผลหรือมีรายละเอียดชี้แจงประกอบด้วย
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2. ปริมาณการผลิต ผูส้ อบบัญชีตอ้ งรายงานในเรือ่ ง
การผลิตกับเอกสารที่ตรวจสอบ ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
ปริ ม าณการผลิ ต ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ริ ง เกิ น กำ � ลั ง การผลิ ตใน
บัตรส่งเสริมฯ หรือไม่ และปริมาณการผลิตที่ตรวจสอบ
ได้กับรายละเอียดในแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ ถูกต้องตรงกัน
หรือไม่
3. ปริมาณการจำ�หน่ายและมูลค่าการจำ�หน่าย
ผู้สอบบัญชีต้องรายงานเกี่ยวกับปริมาณและมูลค่าการ
จำ�หน่ายทีต่ รวจสอบจากเอกสารประกอบว่าถูกต้องตรงกัน
หรื อไม่ ปริ ม าณการจำ � หน่ า ยเกิ น จากกำ � ลั ง ผลิ ต ตาม
บัตรส่งเสริมฯ หรือไม่ ปริมาณและมูลค่าการจำ�หน่ายที่
ตรวจสอบได้กบั แบบคำ�ขอใช้สทิ ธิฯ ถูกต้องตรงกันหรือไม่
กรณีแบบรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็น
รวมทุกบัตรส่งเสริมฯ ในแบบรายงานฉบับเดียวกัน หาก

ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลแต่ละบัตรส่งเสริมฯ มีความเห็น
ไม่เหมือนกัน ผู้สอบบัญชีต้องระบุความเห็นของแต่ละ
บัตรส่งเสริมฯ ให้ชัดเจน

“ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอใช้สิทธิฯ
จะต้องยื่นแบบคำ�ขอใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภายใน 120 วันนับแต่
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ขอใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษี”

ขั้นตอนการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผู้สอบบัญชี
เอกสารทางบัญชี

ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ

ยื่นแบบคำ�ขอฯ
+ รายงานผู้สอบบัญชี

ภายใน 120 วัน นับแต่
วันสิ้นรอบบัญชี
ภายใน 150 วัน นับแต่
วันสิ้นรอบบัญชี

ตรวจสอบ + แจ้งผล

การกำ�หนดเวลา วิธีการ และเงื่อนไข
ในการยื่นแบบคำ�ขอใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. ผูท้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ซึง่ มีความประสงค์จะยืน่
ขอใช้สิทธิฯ จะต้องยื่นแบบคำ�ขอใช้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล และรายงานผลการดำ�เนินงาน
50 วารสารส่งเสริมการลงทุน

กรมสรรพากร

ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายใน
120 วัน นับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาบัญชีทขี่ อใช้สทิ ธิและ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีนนั้ เพือ่ ให้บโี อไอเห็นชอบก่อนการใช้
สิทธิและประโยชน์ตามที่กำ�หนดไว้ในบัตรส่งเสริมฯ เมื่อ
ได้ตรวจสอบแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ แล้ว บีโอไอจะมีหนังสือ
แจ้งยืนยันการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้

ตัวอย่างการกรอกแบบคำ�ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
แบบคำ�ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่...วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง...วันที่ 31 ธันวาคม 2558...
ส่วนที่หนึ่ง สำ�หรับบริษัทฯ เป็นผู้กรอกข้อมูล
บริษัท...รัก บีโอไอ จำ�กัด...ขอรับรองว่าได้กรอกข้อความดังต่อไปนี้โดยถูกต้องสมบูรณ์ เป็นความจริง
มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนครบถ้วน และบริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุในบัตรส่งเสริมทุกข้อโดยมี
ผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ ตามประกาศสำ�นักงานที่ ป.5/2544 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ได้ตรวจสอบ
และรายงานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละแนวทางที่ สำ � นั ก งานกำ � หนดแล้ ว หากตรวจสอบภายหลั ง ปรากฎว่ า บริ ษั ท ฯ
ใช้สิทธิและประโยชน์ไม่ถูกต้อง หรือแจ้งข้อความเท็จ หรือใช้เอกสารปลอม หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข
ของบัตรส่งเสริม บริษัทฯ ยินยอมให้สำ�นักงานยกเลิก/เพิกถอนสิทธิและประโยชน์ที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในภายหลังและยินยอมปฏิบัติตามที่สำ�นักงานสั่งการทุกประการ

ต้องเกิดก่อนวันที่ใน
รายงานของผู้สอบ

ลงชื่อ................................................... (ผู้มีอำ�นาจลงนาม)
(.....นายส่งเสริม การลงทุน.....)
วันที่.....20 มีนาคม 2559.....
ประทับตราบริษัท

ผูท้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ทราบ เพือ่ ใช้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลในการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
(ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากรภายใน 150 วัน นับแต่วัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีตอ่ ไป ตัวอย่างเช่น รอบปี
บัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2559 จะต้องยื่นแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ พร้อมแบบรายงาน
ของผู้สอบบัญชีภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
2. ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั การส่งเสริมฯ ได้รบั บัตรส่งเสริมฯ
มากกว่า 1 บัตร และมีก�ำ หนดเงือ่ นไขต้องยืน่ แบบคำ�ขอใช้
สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีตอ่ บีโอไอ ให้ยนื่ แบบคำ�ขอใช้
สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีรวมเป็นฉบับเดียว โดยยื่น
ต่อสำ�นักบริหารการลงทุนทีด่ แู ลโครงการตามบัตรส่งเสริมฯ
ฉบับแรกทีม่ กี �ำ หนดเงือ่ นไขดังกล่าว เช่น ได้รบั การส่งเสริมฯ
ทั้งหมด 6 บัตร โดยมีบัตรส่งเสริมฯ ที่ไม่มีเงื่อนไขต้อง
ยื่นแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ อยู่ 4 บัตร และมีบัตรส่งเสริมฯ
ที่มีเงื่อนไขต้องยื่นแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ อยู่ 2 บัตร คือ
บัตรเลขที่ 1234(1)/2544 ลงวันที่ 18 มกราคม 2544
อยูใ่ นความรับผิดชอบของ สำ�นักบริหารการลงทุน 3 และ
บัตรส่งเสริมฯ เลขที่ 1243(1)/2544 ลงวันที่ 31 มีนาคม

2544 อยูใ่ นความรับผิดชอบของ สำ�นักบริหารการลงทุน 2
ผูท้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ต้องกรอกข้อมูลทัง้ 6 บัตร และจะ
ต้องยื่นแบบคำ�ขอใช้สิทธิฯ พร้อมแบบรายงานของผู้สอบ
บัญชี ที่สำ�นักบริหารการลงทุน 3
3. แบบคำ�ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี
ให้ยื่นเฉพาะกรณีที่รอบบัญชีของบัตรส่งเสริมฯ นั้นมี
กำ�ไรสุทธิและประสงค์จะขอใช้สิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเท่านั้น
4. ผูท้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ จะต้องกรอกข้อมูลในแบบ
คำ�ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีทุกบัตรส่งเสริมฯ
ให้เรียบร้อย แล้วให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบและให้ความเห็น
รับรองตามแบบที่บีโอไอกำ�หนด โดยผู้สอบบัญชีสามารถ
รับรองเฉพาะบัตรส่งเสริมฯ หรือรับรองทุกบัตรส่งเสริมฯ
ก็ได้
5. ผูท้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ทีม่ คี วามประสงค์จะศึกษา
ข้อมูลเพิม่ เติม สำ�หรับการขอใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.boi.go.th
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สิทธิประโยชน์บีโอไอ
กรองกนก มานะกิจจงกล

การอนุญาตให้นำ�ช่างฝีมือ
ผู้ชำ�นาญการต่างชาติ
เข้ามาปฏิบัติงาน
ในกิจการที่ ได้รับบีโอไอ
บีโอไออำ�นวยความสะดวกนักลงทุนให้บริการ
นำ � เข้ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากต่ า งประเทศ ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Expert System) เพื่อเป็นการ
อำ�นวยความสะดวกแก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน ให้สามารถยืน่ คำ�ร้องได้โดยไม่มขี อ้ จำ�กัด
เรือ่ งเวลาและสถานที่ รวมถึงตรวจสอบสถานะของ
คำ�ร้อง (Tracking) และระบุสถานทีท่ จี่ ะรับหนังสือ
อนุมตั จิ ากบีโอไอ การขอรับบริการอยูต่ อ่ กับสำ�นักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง/ด่านตรวจคนเข้าเมือง และการขอ/
ต่ออายุใบอนุญาตทำ�งานจากกรมการจัดหางาน/
สำ�นักงานจัดหางานจังหวัด
อนุญาตให้นำ�ช่างฝีมือเข้ามาทำ�งาน

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ
จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการนำ�เข้าช่างฝีมือผู้ชำ�นาญการ
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ต่างชาติ เข้ามาทำ�งานในกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
“มาตรา 25 ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
เพียงเท่าทีพ่ ระราชบัญญัตนิ มี้ ไิ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้เป็นอย่างอืน่ ให้
ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ได้รับอนุญาตนำ�คนต่างด้าวซึ่งเป็น

(1) ช่างฝีมือ
(2) ผู้ชำ�นาญการ
(3) คูส่ มรสและบุคคลซึง่ อยูใ่ นอุปการะของบุคคล
ใน (1) และ (2) เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำ�นวน
และกำ � หนดระยะเวลาให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเท่ า ที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร
แม้ ว่ า จะเกิ น อั ต ราจำ � นวนหรื อ ระยะเวลาให้ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง

“บีโอไอจึงได้เปิดให้บริการ
การขออนุญาตนำ�เข้าช่างฝีมือ
ผู้ชำ�นาญการจากต่างประเทศ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือ e–Expert system
ขึ้นตั้งแต่ปี 2556”

ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับการให้
บริการของภาครัฐ มุง่ สูก่ ารเป็น Smart Thailand ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออำ�นวยความ
สะดวกแก่นักลงทุน สร้างเสริมมาตรการการสนับสนุน
บรรยากาศการลงทุนที่ดี สร้างความสะดวกรวดเร็ว เพื่อ
แก้ไขปัญหาความล่าช้า ลดการใช้เอกสาร และลดขัน้ ตอน
การทำ�งานที่ซ้ำ�ซ้อน และเป็นการให้บริการแบบที่เดียว
ทันใด ทัว่ ไทย ทัว่ โลก ทุกเวลา บีโอไอจึงได้เปิดให้บริการ
การขออนุญาตนำ�เข้าช่างฝีมอื ผูช้ �ำ นาญการจากต่างประเทศ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Expert System ขึ้น
ตั้งแต่ปี 2556
โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำ�ร้องเข้าระบบได้
ตลอดเวลา โดยไม่มขี อ้ จำ�กัดเรือ่ งสถานที่ และสามารถระบุ
ได้ว่าจะขอรับเอกสารที่ศูนย์บริการวีซ่าที่กรุงเทพฯ หรือ
สำ�นักงานบีโอไอในทุกภูมิภาคที่สะดวกเพื่อขอรับหนังสือ
รวมถึงการเลือกรับบริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรกับ
สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง และยื่นขอใบอนุญาตทำ�งาน

มาตรา 25 อนุญาตให้นำ�ช่างฝีมือและผู้ชำ�นาญการเข้ามาทำ�งานในกิจการที่ ได้บีโอไอ
ตำ�แหน่ง
ใหม่
เพิ่มเติม
ขยายระยะเวลา
ยกเลิก/เปลี่ยน

ช่างฝีมือฯ

อื่นๆ

บรรจุตัวช่างฯ/ครอบครัว
แทนคนเดิม

นำ�เข้าของใช้ส่วนตัว

ชั่วคราว/เร่งด่วน
ต่ออายุ
อยู่ตามสิทธิ์เดิม
ช่างกลับ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมบริษัทในเครือ
เพิ่ม/ย้ายท้องที่ทำ�งาน

บริษัทที่ได้รับบีโอไอ จะได้รับสิทธิการใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track Lane) สำ�หรับตำ�แหน่งผู้บริหาร
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งขาเข้าและขาออก

ประทับตราวีซ่า
เปลี่ยนประเภทวีซ่า
Fast Track Lane1

1
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กับกรมการจัดหางาน ที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ทำ�งาน กรุงเทพฯ หรือที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ
จัดหางานจังหวัดทีโ่ รงงานตัง้ อยูก่ ไ็ ด้ ทัง้ นีร้ ะยะเวลาในการ

พิจารณาคำ�ร้องจะแล้วเสร็จภายใน 112 - 3 วันทำ�การ
ยกเว้นคำ�ร้องกรณีขอชั่วคราวเร่งด่วน จะต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง

e - Expert System : On- Line Application Process

ชัดเจน

หลักการในการพัฒนาระบบงานบริการมี ดังนี้
1. เป็นช่องทางบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
2. ใช้ข้อมูลร่วมกันที่เข้าใจง่าย และสอดคล้องกัน
3. ลดการมาติดต่อด้วยตนเอง
4. มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการให้บริการที่

5. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนและเปิดเผย
หลักเกณฑ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง
6. ดำ�เนินการโดยระบบอัตโนมัตใิ นขัน้ การพิจารณา
7. ลดการใช้เอกสารและไม่ขอข้อมูลที่ภาครัฐมี
อยู่แล้ว
8. ลดความซ้ำ�ซ้อนของการพิจารณาอนุมัติ
54 วารสารส่งเสริมการลงทุน

“สามารถยื่นขอนำ�เข้าคนต่างด้าวดังกล่าว
เข้ามาปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราว
ผ่านมาตรา 24 โดยบีโอไอจะพิจารณา
ให้อยู่เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน”
อนุญาตให้นำ�คนต่างด้าวเข้ามาศึกษาลู่ทาง
การลงทุน

สำ�หรับกิจการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการยืน่ ขอรับการส่งเสริม
การลงทุนยังไม่ได้รบั บัตรส่งเสริมฯ แต่มคี วามจำ�เป็นจะต้อง
นำ�ผูบ้ ริหารระดับสูงหรือผูจ้ ดั การโครงการเข้ามาเตรียมการ
จัดตงั้ บริษทั และดำ�เนินการในเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถ

ยืน่ ขอนำ�เข้าคนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาปฏิบตั งิ านได้เป็นการ
ชั่วคราว ผ่านมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน โดยบีโอไอจะพิจารณาให้อยู่เป็นการชั่วคราว
ไม่เกิน 6 เดือน ทัง้ นีร้ วมถึงกรณีทตี่ อ้ งการเข้ามาศึกษาลูท่ าง

การลงทุน หรือเพื่อปฏิบัติงานในหอการค้าต่างประเทศ
ในไทย โดยมีระยะเวลาการพิจารณาระหว่าง 5 - 10 วัน
ทำ�การ

มาตรา 24 อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาศึกษาลู่ทางการลงทุน
เพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน
เพื่อกระทำ�การที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
เพื่อปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้รับการส่งเสริมฯ
หรือ อยู่ระหว่างรอรับบัตรส่งเสริมฯ
เพื่อปฏิบัติงานในหอการค้าต่างประเทศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มผู้ชำ�นาญการ
ต่ า งประเทศ ศู น ย์ บ ริ ก ารวี ซ่ า และใบอนุ ญ าตทำ � งาน

โทรศัพท์ 0 2209 1162-4 อีเมล visawork@boi.go.th
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สิทธิประโยชน์บีโอไอ
วราภรณ์ สรสิริ

การใช้สิทธิและประโยชน์
ที่ดินสำ�หรับโครงการ
ที่ ได้รับบีโอไอ
จากการที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
เป็ น กฎหมายพิ เ ศษที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น มา เพื่ อ มุ่ ง เน้ น
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย โดยใช้
มาตรการจูงใจแก่นกั ลงทุนทัง้ ไทยและต่างชาติ ด้วย
การให้สิทธิและประโยชน์ทั้งที่เกี่ยวกับภาษีอากร
และไม่เกี่ยวกับภาษีอากร และถึงแม้การให้สิทธิ
และประโยชน์ด้านภาษีอากรจะก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการลงทุ น แต่ ก็ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า การให้ สิ ท ธิ
และประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ก็เป็นอีก
หนึ่งปัจจัยที่สามารถใช้เป็นมาตรการเสริมในการ
ชักจูงเพือ่ ก่อให้เกิดการลงทุนได้ เพราะสามารถช่วย
ผ่อนคลายกฎระเบียบและแก้ไขปัญหาอำ�นวยความ
สะดวกต่อผู้ลงทุนจากกฎหมายทั่วไปที่มีอยู่เดิม
หนึ่งในมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอากรได้แก่สิทธิและ
ประโยชน์ตามมาตรา 27 การอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน (นิติบุคคลต่างด้าว) ถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามจำ�นวนทีค่ ณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนพิจารณาเห็นสมควร แม้วา่ จะเกินกำ�หนด
ที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
56 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ทัง้ นี้ หากผูท้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ซึง่ เป็นคนต่างด้าว
ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ เลิกกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ
หรือโอนกิจการนั้นให้แก่ผู้อื่น ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ
ต้องจำ�หน่ายที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่เลิกหรือโอนกิจการ มิฉะนั้นให้อธิบดี
กรมที่ดินมีอำ�นาจจำ�หน่ายที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน
บีโอไอจึงได้จัดแบ่งการปฏิบัติงานภายใต้สิทธิและ
ประโยชน์ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน ออกเป็นงานการขออนุญาตด้านต่างๆ รวม
ทั้งสิ้น 8 งาน ได้แก่
1. การขออนุญาตถือกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ /เพิม่ เติมเพือ่
เป็นสถานที่ตั้งโรงงาน
2. การขออนุญาตถือกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ /เพิม่ เติมเพือ่
ใช้เป็นสถานที่ตั้งสำ�นักงาน/ที่พักอาศัย

3. การขออนุญาตใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือ
กรรมสิทธิ์เพื่อการอื่น เช่น เพื่อประกอบกิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริมฯ เพื่อให้ผู้อื่นผลิตชิ้นส่วนหรือสนับสนุน
การผลิตหรือประกอบกิจการ เพือ่ ใช้ติดตั้งสาธารณูปโภค
เพื่อให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันใช้
4. การขออนุญาตจดทะเบียนจำ�นองที่ดิน
5. การขออนุญาตจำ�หน่ายที่ดิน
6. การขออนุญาตบริจาคที่ดิน
7. การขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยใช้สิทธิ
ร่วมกับบัตรส่งเสริมฯ ฉบับเดิม
8. การรับรองการเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ กรณี
8.1 นิตบิ คุ คลต่างด้าว ขอถือกรรมสิทธิห์ อ้ งชุด
8.2 คนต่างด้าว ขอถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

“งานที่ถือได้ว่าเป็นงานบริการส่วนใหญ่
ของการให้สิทธิและประโยชน์
ตามมาตรา 27 ได้แก่
งานขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน/
ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติม
เพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงงาน”

แต่งานทีถ่ อื ได้วา่ เป็นงานบริการส่วนใหญ่ของการให้
สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 27 ได้แก่ งานขอถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน /ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมเพื่อเป็น
สถานที่ตั้งโรงงาน และการขอกรรมสิทธิ์ที่ดิน /ขอถือ
กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ เพิม่ เติม เพือ่ เป็นสำ�นักงานและทีพ่ กั อาศัย
ซึ่งสำ�นักงานมีแนวทางในการพิจารณาอนุญาตดังนี้

กรณีขออนุญาตขอถือกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ /ขอถือ
กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ เพิม่ เติมเพือ่ เป็นเป็นสถานทีต่ งั้
โรงงาน

- เป็นผู้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 27
- สถานที่ตั้งที่จะขออนุญาตต้องอยู่ในเขตท้องที่
เดียวกับที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ
- มีสถานที่ตั้งโรงงานนอกเขตการดำ�เนินการของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประเภทของเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ โฉนดที่ดิน /
น.ส.3ก./น.ส.3
- จำ�นวนเนือ้ ทีพ่ จิ ารณาตามประเภทอุตสาหกรรม
ผั ง การใช้ ที่ ดิ น และรายละเอี ย ดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ประกอบกัน
- กรณีขอถือกรรมสิทธิ์เพิ่มเติม ต้องสรุปจำ�นวน
เนื้อที่ดินและแผนผังการใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตไปแล้ว
ทั้งหมดพร้อมทั้งที่ขออนุญาตเพิ่มเติมด้วย
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แบบฟอร์ ม คำ � ขออนุ ญ าตถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น และใช้
กรณีขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน/
ถือกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ เพิม่ เติม เพือ่ เป็นสำ�นักงาน/ สิทธิและประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรา 27 (แบบ F LD
LO 02-02) พร้อมรายละเอียดเอกสารประกอบการยื่น
ที่พักอาศัย
- เป็นผู้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 27
- พิจารณาอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน เรือ่ งหลักเกณฑ์การอนุญาตให้นติ บิ คุ คลต่างด้าว
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำ�หรับเป็นที่ตั้ง
สำ�นักงานและที่พักอาศัย ฉบับปัจจุบัน
- พิจารณาเนื้อที่ตามความเหมาะสม
- กรณีขอถือกรรมสิทธิ์เพิ่มเติม ต้องสรุปจำ�นวน
เนื้อที่ดินที่ได้รับอนุญาตไปแล้วทั้งหมดและที่ขออนุญาต
เพิ่มเติม
หากผูท้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ได้รบั สิทธิและประโยชน์
ตามมาตรา 27 ต้องการขออนุญาตถือกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และ
ใช้สิทธิและประโยชน์ท่ดี ินดังกล่าว สามารถดาวน์โหลด

58 วารสารส่งเสริมการลงทุน

(แบบ F LO LD 01-01) จากเว็บไซต์ของบีโอไอที่
www.boi.go.th โดยกรอกคำ�ขออนุญาตพร้อมรายละเอียด
เอกสารประกอบการยืน่ ประทับตรา (ถ้ามี) ลงนามรับรอง
สำ�เนาเอกสารให้สมบูรณ์ โดยยื่นแบบคำ�ขออนุญาตได้ที่
สำ�นักบริหารการลงทุน 1 -4 สำ�หรับส่วนกลาง หรือศูนย์
เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1-6 สำ�หรับต่างจังหวัด (ปัจจุบนั
ยังไม่สามารถยื่นออนไลน์ได้)
ทั้ ง นี้ หากข้ อ มู ล ตามเอกสารของท่ า นถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนสมบูรณ์ บีโอไอจะพิจารณาเรื่องให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลา 15 วันทำ�การ หากมีข้อสงสัยประการใด
สามารถสอบถามมายังบีโอไอที่หมายเลข 0 2553 8111
ในวันและเวลาราชการ

นานาสาระ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

อุตสาหกรรมเหล็กขานรับ

แผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดจากกิจกรรมการใช้
การผลิต และการจัดการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ตามภาคเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ ภาคพลังงาน ภาค
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์
ภาคการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และภาคการจัดการของเสีย
ในภาคอุ ต สาหกรรมกิ จ กรรมการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรื อ นกระจกจะเกิ ด ขึ้ น จากสองส่ ว น คื อ การใช้
พลังงาน และการเกิดปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการทาง
อุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ภาคอุ ต สาหกรรมส่ ง ผลต่ อ ระดั บ
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกของประเทศในภาพรวม
แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรม คือ ภาคส่วนสำ�คัญ
ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการประเมิน
การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกในภาคอุ ต สาหกรรมมี
ความสำ�คัญ เพราะสามารถนำ�ผลที่ได้จากการประเมิน
ไปกำ�หนดแนวทาง หรือมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
ที่เหมาะสมกับภาคอุตสาหกรรมต่อไปได้

โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของประเทศไทย
ในการพัฒนามาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม
หรือ Low Emission Capacity Building (LECB)
Programme ของประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนจาก
สำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่ง
มีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
หรือ อบก. เป็นหน่วยงานดำ�เนินการหลัก เป็นอีกโครงการ
หนึ่งที่มีภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนาแผนการลด
ก๊าซเรือนกระจกและแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์ (Strategic
Roadmap) สำ�หรับการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

59

ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมทัง้ พัฒนากรอบการดำ�เนินงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยี
ตามแผนงานลดก๊าซเรือนกระจกที่วางไว้ สำ�หรับการ
ดำ�เนินงานกับภาคอุตสาหกรรม
ในช่วงปลายปี 2558 ทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารสำ�รวจข้อมูล
การดำ�เนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
ทีใ่ ช้เตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace, EAF) เพือ่
พัฒนาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor:
EF) และผลักดันให้เกิดการจัดทำ�บัญชีก๊าซเรือนกระจก
รวมถึงแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Roadmap)
สำ�หรับการลดก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้าของประเทศไทยทีใ่ ช้เตา EAF ในการผลิต การ
ดำ�เนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้รบั ความร่วมมือจาก
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ในการเข้าไป
สำ�รวจข้อมูลจากผูป้ ระกอบการ โดยสามารถสำ�รวจข้อมูล
ได้ครอบคลุมโรงงานทีม่ กี �ำ ลังการผลิตรวมกันแล้วไม่ต�ำ่ กว่า
ร้อยละ 80 ของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าที่
ใช้เตา EAF ในประเทศไทย
จากการศึกษากลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
ที่ใช้เตา EAF ในการผลิตพบว่า อุตสาหกรรมดังกล่าว

มีคา่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) เท่ากับ
0.4311 tCO2e/tonne of EAF Product ซึง่ เป็นผลรวม
ของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี
ของกระบวนการผลิต กับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้เชือ้ เพลิงในกระบวนการผลิต (EF จากการเกิด
ปฏิกริ ยิ าเคมี = 0.0753 tCO2e/tonne of EAF Product
+ EF จากการเผาไหม้เชือ้ เพลิง = 0.3558 tCO2e/tonne
of EAF Product)
จากผลการสำ�รวจข้อมูลในช่วงปี 2543-2557 พบว่า
กลุม่ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าทีใ่ ช้เตา EAF มีสถิติ
การผลิตทีไ่ ม่แน่นอนซึง่ ขึน้ กับความสามารถในการผลิตของ
ผู้ประกอบการ ความต้องการของตลาดผู้บริโภค รวมถึง
สภาวะทางเศรษฐกิจในแต่ละปี ทำ�ให้แนวโน้มการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกยังมีทศิ ทางไม่แน่นอน แต่จากการประเมิน
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น พบว่ากิจกรรมการใช้
พลังงานเป็นสาเหตุสำ�คัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แม้ว่าในบางปีจะมีปริมาณการผลิตที่ลดลงซึ่งส่งผลต่อ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงตามไปด้วย แต่
หากอุตสาหกรรมสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ขึน้ ได้ จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จา่ ยทางพลังงานและช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

Thailand Low Emission Capacity Building Programme

CO2 Emission (tCO2e/Year)

GHG Emissions from EAF Production Process (2000-2014)
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60 วารสารส่งเสริมการลงทุน

จากการทบทวนแผนแม่บทเพือ่ การจัดการด้านการ
ใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย (2554 2573) ของกระทรวงพลังงาน และแผนปฏิบตั กิ ารอนุรกั ษ์
พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก 5 ปี เพื่อกำ�หนดเป้าหมาย
และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรม พบว่า แผนทัง้
2 ฉบับ ได้มีการประมาณเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของกระบวนการผลิตเหล็กด้วยเตา EAF ในช่วง
ปี 2558 -2562 เท่ากับ 109,530 tCO2e โดยมีการระบุ
แนวทางและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในแต่ละระยะ
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการดำ � เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
ประสิ ท ธิ ภ าพ เนื่ อ งจากอุ ป สรรคของการลดก๊ า ซ
เรือนกระจกเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเข้าไม่ถึง
ข้อมูลด้านเทคนิค การขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง
การขาดการสนับสนุนและผลักดันจากภาครัฐ และที่
สำ�คัญอย่างยิ่งคือ หากไม่มีกฎหมายบังคับอาจส่งผลให้
การดำ � เนิ น งานจั ด ทำ � แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจกเป็นไปได้ยาก
ซึ่ ง สำ � นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
หรือ บีโอไอ ก็มมี าตรการสนับสนุนภาคเอกชนลงทุน โดย
ได้นำ�กลไกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมาเป็นเครื่องมือ
ในการจูงใจให้ผปู้ ระกอบการลงทุนเพิม่ เพือ่ ลดผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมและลดการใช้พลังงาน ซึง่ จะช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมด้วย
โดยบี โ อไอมี ม าตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (ป.1/2557) ซึ่งช่วย
ให้ โ ครงการลงทุ นได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี หากลงทุ น เพิ่ ม
เพื่อประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทน หรือ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะได้รับการยกเว้น
อากรขาเข้ า เครื่ อ งจั ก ร และได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ นได้
นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่า
เงินลงทุน

ตัวอย่าง โครงการลงทุนในกลุ่มเหล็กที่ได้รบั การส่งเสริมฯ
จากบีโอไอ ในการลงทุนเพิ่มเพื่อประหยัดพลังงานและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการผลิตเหล็ก
รูปพรรณรายหนึ่ง ได้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อ
การประหยัดพลังงาน โดยดำ�เนินการติดตัง้ ระบบ Waste
Heat Recovery และ ORC UNIT เพือ่ นำ�ความร้อนจาก
Waste Gas มาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าสูก่ ระบวนการผลิต
ซึ่งจะเกิดมูลค่าในการประหยัดพลังงานปีละประมาณ
3.8 ล้านบาท หรือ 38 ล้านบาทในระยะเวลา 10 ปี
ตัวอย่างอีกราย คือ โครงการผลิตเหล็กเคลือบดีบกุ
หรือโครเมียมสำ�หรับงานอุตสาหกรรม ได้ลงทุนเพิ่มเพื่อ
ติดตั้งเครื่องทำ�น้ำ�ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ สำ�หรับใช้ใน
หม้อต้ม เพือ่ ลดปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(LPG) ของหม้อต้ม ซึง่ จะเกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ปีละประมาณ 11 ล้านบาท หรือ 110 ล้านบาทในระยะเวลา
10 ปี
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิ ต จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ถึ ง สิ้ น ปี 2560 เท่ า นั้ น
ผู้ประกอบการรายใดที่มีแผนจะลดการใช้พลังงาน หรือ
หันไปใช้พลังงานทดแทน หรือต้องการลดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อม สามารถเข้ามาขอรับคำ�ปรึกษาจากบีโอไอ และ
จะต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายใต้มาตรการนี้ ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
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กฎและระเบียบควรรู้
ศิวดี สุขเสวต

Q&A
หลากหลาย คำ�ถาม - คำ�ตอบ เกีย่ วกับ
มาตรการส่งเสริมการลงทุน
เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
1. หากบริษัทต้องการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุน เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
บีโอไอมีเงือ่ นไขอย่างไรบ้าง
ตอบ		 บริษทั จะต้องดำ�เนินกิจการตามประเภทกิจการทีบ่ โี อไอ
เปิดให้การส่งเสริมฯ โดยบริษทั จะได้รบั การส่งเสริมฯ อยูเ่ ดิมแล้ว
หรือไม่ได้รบั การส่งเสริมฯ อยูเ่ ดิม ก็สามารถขอรับการส่งเสริมฯ
ตามมาตรการนี้ได้
		 โดยหากเป็นโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ อยูเ่ ดิม จะขอรับ
การส่งเสริมฯ ได้ ในกรณีทร่ี ะยะเวลายกเว้นหรือลดหย่อน
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลได้สนิ้ สุดลงแล้วเท่านัน้ หรือเป็นโครงการที่
ได้รบั การส่งเสริมฯ แต่ไม่ได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
		 แต่หากเป็นโครงการทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมฯ ตัง้ แต่ตน้
และต้องการขอรับการส่งเสริมฯ ตามมาตรการนี้ ก็สามารถ
ขอรับการส่งเสริมฯ ได้ที่บีโอไอสำ�นักงานใหญ่ และบีโอไอ
ส่วนภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง
		 โดยเงือ่ นไขสำ�หรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
มี 3 รูปแบบ ดังนี้
		
1) การลงทุนเพือ่ การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เช่น การติดตัง้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพือ่ ผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าสูก่ ระบวนการผลิต
เป็นต้น
		
2) การลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เช่น การติดตั้งหุ่นยนต์ ชุดป้อน
วัตถุดิบอัตโนมัติ เป็นต้น
		
3) การลงทุนเพือ่ การวิจยั และออกแบบทางวิศวกรรม
เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ต้องมีขนาดการลงทุนไม่นอ้ ย
กว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
		 ทั้งนี้ ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี
นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริมฯ
62 วารสารส่งเสริมการลงทุน

2. หากผูป้ ระกอบการ SMEs จะขอรับการส่งเสริมฯ ตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
จะมีเงือ่ นไขแตกต่างหรือไม่
ตอบ		 เงื่อนไขโดยทั่วไปไม่มีความแตกต่างกัน เพียงแต่หาก
เป็นโครงการลงทุนของผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือเอสเอ็ม อี (SMEs) จะกำ�หนดให้มีเงิน ลงทุน เพียง
500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ก็สามารถ
ขอรับส่งเสริมฯ ได้
.........................................................................................
3. บริษทั จะได้รบั สิทธิประโยชน์อะไรจากมาตรการส่งเสริม
การลงทุนเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ตอบ		 บริษทั จะได้รบั สิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักรทุกเขต และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี
เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง) โดยภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลทีไ่ ด้รบั
ยกเว้นจะคำ�นวณจากรายได้ของกิจการที่ดำ�เนินการอยู่เดิม
.........................................................................................
4. การใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
จะเริม่ ต้นนับตัง้ แต่เมือ่ ใด
ตอบ		 สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะ
เริ่มนับจากวันที่มีรายได้หลังได้รับบัตรส่งเสริมฯ
.........................................................................................
5. เอกสารใดบ้างที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับการส่งเสริมตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ตอบ		 บริษทั จะต้องยืน่ แบบประกอบคำ�ขอรับส่งเสริมฯ ตาม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (F PA PP 28) หรือ
แบบประกอบคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ ตามหลักเกณ์การให้
สิทธิและประโยชน์ ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (F PA
PP 30) พร้อมแบบฟอร์มคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ

ภาวะส่งเสริมการลงทุน

รสสุคนธ์ สังข์วารี

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2559
บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร
1 เอ็ม เอ พี ฟู้ด จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2 ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
3 เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟูด้ ส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
4 กาญจนดิษฐ์น�ำ้ มันปาล์ม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
5 ยูไนเต็ดฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - จีน - อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์)
6 สิงห์ ซางโกะ จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
7 ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เกาหลี)
8 นอร์ทอีส รับเบอร์ จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
9 นอร์ทอีส รับเบอร์ จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
10 ก้าวหน้าไก่สด จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

อาหารสำ�เร็จรูปหรือ
กึ่งสำ�เร็จรูปแช่แข็ง
ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)

1.11

70.00

230

สมุทรสาคร

1.14.1

81.00

61

ตรัง

ถั่วแปรรูป

1.17

169.00

380

สมุทรสาคร

น้ำ�มันปาล์มดิบ
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง
ขนมขบเคี้ยวอบกรอบ (SNACK)

1.12

180.00

60

สุราษฎร์ธานี

1.17

162.50

31

สมุทรปราการ

ขนมข้าวอบกรอบ
(RICE CRACKERS)
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาบด

1.17

150.00

107

สมุทรปราการ

1.11

782.00

795

สมุทรสาคร

ยางแท่ง/ยางผสม
(BLOCK RUBBER/COMPOUND
RUBBER) และยางแผ่นรมควัน
(RUBBER SMOKED RUBBER
SHEET)
ยางแท่ง/ยางผสม
(BLOCK RUBBER/COMPOUND
RUBBER) และยางแผ่นรมควัน
(RUBBER SMOKED RUBBER
SHEET)
เนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง

1.16

469.50

172

สระแก้ว

1.16

469.50

172

ศรีสะเกษ

1.11

533.00

305

อุบลราชธานี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

11 ไทยแมค เอสทีอาร์ จำ�กัด
ยางแท่ง/ยางผสม (BLOCK
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
RUBBER/COMPOUND RUBBER)
12 เอฟ แอนด์ บี เฮาส์ จำ�กัด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
เช่น น้ำ�มันผสม
13 เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์
มอลต์สกัด
(ประเทศไทย) จำ�กัด
และผลิตภัณฑ์จากมอลต์สกัด
(ร่วมทุนไทย - สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย)
14 สินชัยห้องเย็น จำ�กัด
บริการรับฝากห้องเย็น
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
15 แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
เนื้อสัตว์ปรุงสุกแช่แข็ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ลักเซมเบิร์ก)
16 โอคินอสฟู้ด จำ�กัด
สัตว์นำ�้ แช่แข็ง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
และอาหารสำ�เร็จรูปแช่แข็ง
17 ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำ�กัด
เครื่องดืม่ ธัญพืชชนิดผง
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
18 ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำ�กัด
เบเกอรี่แช่แข็ง
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
19 เจริญอุตสาหกรรม จำ�กัด
พืช ผัก ผลไม้ทอดกรอบ
(ร่วมทุนไทย - จีน)
20 MR. CHEN KUAN-YU
แป้งแปรรูป
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - บริติชเวอร์จิน
(MODIFIED STARCH)
ไอร์แลนด์)
21 เอี่ยมบูรพา จำ�กัด
แป้งมันสำ�ปะหลัง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
22 โคราชโรงสียงสงวน จำ�กัด
ข้าวสารคัดคุณภาพ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
23 ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำ�กัด
ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก ผลไม้แช่แข็ง
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
และอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง
24 ทิพวินฟาร์ม จำ�กัด
เลี้ยงไก่เนื้อ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
25 ทิพวินฟาร์ม จำ�กัด
เลี้ยงไก่เนื้อ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
26 นายพงศ์วุฒิ วนพงศ์ทิพากร
เลี้ยงไก่เนื้อ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

64 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1.16

258.20

239

สุราษฎร์ธานี

1.11

60.00

30

สระบุรี

1.17

140.00

956

สมุทรปราการ

1.19

50.00

19

สมุทรสาคร

1.11

1,046.10

560

ชลบุรี

1.11

677.00

1,000

สมุทรสาคร

1.11

20.60

17

เชียงใหม่

1.11

27.00

80

เชียงใหม่

1.17

102.20

66

สมุทรสาคร

1.9

774.00

83

พระนครศรีอยุธยา

1.13

405.00

170

สระแก้ว

1.14

134.00

44

นครราชสีมา

1.11

79.05

480

เชียงใหม่

1.5

46.00

14

บุรีรัมย์

1.5

102.20

24

บุรีรัมย์

1.5

104.00

24

บุรีรัมย์

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
27 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
28 เพ็ท โฟกัส จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
29 กรีนสปอต จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - แคนาดา)
30 ซันชาย ไบโอเทค
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
31 กำ�แพงเพชร ไบโอ เอทานอล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1.6

176.20

27

บุรีรัมย์

อาหารสัตว์เลี้ยง

1.6

1,338.10

123

ลพบุรี

เครื่องดื่มจากธัญพืช

1.11

4,680.90

142

สระบุรี

สารให้ความหวาน น้ำ�มันข้าวโพด
และส่วนผสมอาหารสัตว์

1.11
และ
1.6
1.16

1,734.30

237

ปราจีนบุรี

1,500.00

60

กำ�แพงเพชร

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
2.9
สำ�หรับงานสาธารณูปโภค
เช่น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า และคาน
สะพาน
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำ�หรับ
2.9
งานสาธารณูปโภค เช่น เสาเข็ม
เสาไฟฟ้า และคานสะพาน
กระจกแผ่นเรียบ (FLOAT GLASS), 2.6
กระจกแปรรูป เช่น TEMPERED
GLASS, LAMINATED GLASS
และ MIRROR และบรรจุภัณฑ์แก้ว
(GLASS CONTAINER)

246.90

283

เพชรบุรี

184.60

270

ลพบุรี

7,645.00

514

ปราจีนบุรี

เอทานอล 99.5%

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน
1 นางสาวศรัณรัชต์ วิโรจจรัสศรี
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2 นางสาวศรัณรัชต์ วิโรจจรัสศรี
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
3 กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สวิตเซอร์แลนด์)

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
1 ฮัวยี จำ�กัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)
2 เอสจีเอ็มพี จำ�กัด
(ร่วมทุนอังกฤษ - มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา)
3 เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

NON - WOVEN FABRIC

3.2

78.00

35

ชลบุรี

ถุงมือยางสำ�หรับตรวจโรค
(EXAMINATION GLOVE)

3.11.2

78.60

90

สงขลา

NON - WOVEN FABRIC

3.2

70.00

15

ปทุมธานี

4.5

30.00

16

ปทุมธานี

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
1 นายทัง เซียวปิง
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

เครื่องจักร เช่น เครื่องอินซูเลต
เครื่องลามิเนต
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ผลิตภัณฑ์

2 เอกสิทธิ์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำ�กัด เครื่องจักรที่มีการออกแบบ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ทางวิศวกรรม เช่น เครือ่ งคัดแยกขยะ
และเครื่องผลิตน้ำ�มันจาก
เศษพลาสติก
3 ไทย โทเน็กซ์ จำ�กัด
ชิ้นส่วนยานพาหนะ
(ร่วมทุนบรูไน - ญี่ปุ่น)
เช่น MOTOR ACTUATOR
4 นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำ�กัด เครื่องจักรและอุปกรณ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
เช่น ASSEMBLING MACHINE,
PART FEEDING MACHINE,
HANDLING MACHINE,
CONVEYOR และ JIG &
FIXTURE ชิ้นส่วนเครื่องจักร
เช่น COLLET และ FRAME
และการซ่อมแซมเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่ผลิตเอง
5 ไทย เอสทีซี จำ�กัด
แม่พิมพ์ และการซ่อมแซมแม่พิมพ์
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)
6 แฟนซี อินดัสทรี ไทย จำ�กัด
ชิ้นส่วนโลหะ (METAL PARTS)
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
และสิ่งพิมพ์ เช่น ป้ายตราสัญลักษณ์
(LABELS)
7 โบลตัน คอร์ปอเรชั่น
สลักเกลียว (BOLT)
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - ไต้หวัน)
8 โบลตัน คอร์ปอเรชั่น
สลักเกลียว (BOLT)
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
9 โบลตัน คอร์ปอเรชั่น
สลักเกลียว (BOLT)
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
10 ดี ไปปิง ซิสเท็มส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โครงสร้างโลหะสำ�หรับงาน
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)
อุตสาหกรรมที่มีขั้นตอนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม เช่น PIPE SPOOL
และ MODULES
11 ยามาดะ สมบูรณ์ จำ�กัด
ชุดแกนพวงมาลัยรถยนต์
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
(STEERING COLUMN ASSY)

66 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

4.2

12.00

37

ชลบุรี

4.8

35.60

53

ชลบุรี

4.5.2

105.00

15

กรุงเทพฯ

4.5.2

18.00

9

ระยอง

4.1

198.50

216

ระยอง

4.3

48.00

36

ชลบุรี

4.3

48.00

36

ชลบุรี

4.3

48.00

36

ชลบุรี

4.14.1

559.00

428

ฉะเชิงเทรา

4.8.17

37.10

24

ระยอง

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

12 MR. WANG JINGZHI
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เช่น UPPER
AND LOWER SIDE WALL
PLATE และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

4.5

39.20

9

ระยอง

13 จี-ฟอร์ซ คอมพอสิตส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

อากาศยานไร้นักบินและอุปกรณ์
4.11
สนับสนุนภาคพืน้ ดิน (UNMANNED
AERIAL SYSTEM)
อากาศยานไร้นักบิน (UAV/DRONE)
และอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน
(UAV/DRONE GROUND
CONTROL STATION)

30.00

100

ระยอง

14 MR. HIROSHI HOJO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

STEEL SLING WIRE ROPE

4.3

7.60

44

ปราจีนบุรี

15 เพทคุส เอเชีย จำ�กัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

เครื่องจักรและอุปกรณ์สำ�หรับงาน
4.5
อุตสาหกรรม เช่น BUCKET
ELEVATOR, CONVEYOR
และ SILO ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น
FRAME และการซ่อมแซมเครือ่ งจักร
และอุปกรณ์ที่ผลิตเอง

38.50

30

ชลบุรี

16 สยาม เวนติเลชั่น จำ�กัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

เครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน
4.2
เช่น FIL TRATION EQUIPMENT
AND PART

84.00

93

เชียงใหม่

17 อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำ�กัด
(หุ้นไทยทงั้ สิ้น)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เช่น RETAINER
และ GUIDE HOLDER

4.5.2

32.30

80

สมุทรปราการ

18 นายสมพงษ์ เผอิญโชค
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น
ตัวถังรถยนต์และชิ้นส่วน
ตัวถังรถยนต์

4.10

722.50

689

ชลบุรี

19 แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ลวดตาข่ายไร้สนิม และบานประตู (หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)
หน้าต่างลวดตาข่ายไร้สนิม

4.1.3

517.20

536

เชียงใหม่

20 ไคไอ-ลาดกระบัง จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะสำ�หรับยานพาหนะ
เช่น RR CROSS MBR ASSY,
PAN-OIL ASSY
และ FR SIDE FRAME ASSY

4.10

31.70

31

กรุงเทพฯ

21 นายบัณฑิต สุรินทรเสรี
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BOLT, CLAMP
และ PREFORMED GUY GRIP

4.3

14.00

32

ปทุมธานี

22 นายปรีชา นบนอบ
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรม เช่น
SHREDDER และ CONVEYOR

4.2

58.80

40

นครนายก
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
23 ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
24 ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
25 ไทยสตีลเคเบิล จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 3)
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
26 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
27 บางกอกแคน แมนูแฟคเจอริง่ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
28 โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ
เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์ - สิงคโปร์
- ญี่ปุ่น)

ผลิตภัณฑ์
สายควบคุม (CONTROL CABLE)
สำ�หรับยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต์ (WINDOW REGULATOR)
สายควบคุม (CONTROL CABLE)
สำ�หรับยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต์ (WINDOW REGULATOR)
สายควบคุม (CONTROL CABLE)
สำ�หรับยานพาหนะและรางกระจก
รถยนต์ (WINDOW REGULATOR)
ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรกล
ทางการเกษตร
ตัวกระป๋องอะลูมิเนียม

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

4.10

84.00

248

ชลบุรี

4.10

84.00

248

ชลบุรี

4.10

84.00

248

ชลบุรี

4.2

2,030.60

27

ชลบุรี

4.3

2,660.00

84

พระนครศรีอยุธยา

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น
4.8
ELECTRONIC FUEL INJECTOR

1,754.10

188

ระยอง

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
1 โปร คอนเซ็พท์
แมนูแฟคเจอเรอ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2 โซล กรุ๊ป จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
3 แด-เอ อีเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)
4 บอยด์ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนฮ่องกง - สหรัฐฯ - อังกฤษ)
5 โปร คอนเซ็พท์
แมนูแฟคเจอเรอ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
6 ซีเกท เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นเคย์แมนไอร์แลนด์ทั้งสิ้น)
7 นางสาวอรวรรณ ประทีปวัฒนวิทย์
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
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ผลิตภัณฑ์ภาพและเสียง
เช่น LED TV

5.3

8.90

86

สมุทรปราการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)
PRINTED CIRCUIT
BOARD ASSEMBLY (PCBA)

5.8

2.00

8

กรุงเทพฯ

5.4

35.00

30

ชลบุรี

ชิ้นส่วนของอุปกรณ์โทรคมนาคม
เช่น ACOUSTIC FILTER
และ INSULATOR
เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น หม้อหุงข้าว
กระติกน้ำ�ร้อน พัดลม

5.4.3.2

36.00

15

ชลบุรี

5.1

8.70

66

สมุทรสาคร

1,451

นครราชสีมา/
สมุทรปราการ

12

ระยอง

HEAD GIMBAL ASSEMBLY 5.4.6.2 10,721.00
(HGA), HEAD STACK ASSY
(HSA) HARD DISK DRIVE (HDD)
ชิน้ ส่วนโลหะสำ�หรับ COMPRESSOR 5.3
388.00
เช่น SCROLL SET

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
8 เอแฮนเซอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
9 คีดู (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนอินโดนีเซีย - สิงคโปร์ ออสเตรเลีย)
10 ม.ล. กมลพฤทธิ์ ชุมพล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
11 นางสาวโสภา เดชพันธ์
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง - เยอรมนี
- เนเธอร์แลนด์)
12 ชินวู โกลบอล จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เกาหลีใต้)
13 อินทรี ดิจิตอล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

5.7

1.00

11

กรุงเทพฯ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.8

1.89

8

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

5.25

79

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

1.89

8

กรุงเทพฯ

ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ
เช่น ชิ้นส่วน CONDENSER
และ FAN COIL UNIT
ซอฟต์แวร์

5.2

67.90

18

ชลบุรี

5.7

2,159.00

59

กรุงเทพฯ

6.14.2

84.00

40

สมุทรสาคร

6.1

190.00

24

ระยอง

6.11

1,650.00

10

ระยอง

6.1

70.00

20

สระบุรี

6.16

60.72

55

ตาก

6.13

6,460.00

467

บุรีรัมย์

6.16

1,197.00

141

สมุทรสาคร

7.6

61.00

19

กรุงเทพฯ

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
1 เอาท์ ออฟ เดอะ บลู บ็อกซ์ จำ�กัด สิ่งพิมพ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2 นางสาวอัญชนา กาญจนะพังคะ UREA FORMALDEHYDE
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
CONCENTRATE (UFC) และ
UREA FORMALDEHYDE
RESIN (UFR)
3 ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำ�กัด POLYETHER POLYOLS
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
4 สุธากัญจน์ จำ�กัด (มหาชน)
แคลเซียมไฮดรอกไซด์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(CALCIUM HYDROXIDE)
5 ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจิง้ จำ�กัด ขวดพลาสติก
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
6 แอ๊ดวานซ์ พัลพ์ มิลล์ 3 จำ�กัด เยื่อกระดาษฟอกขาว
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
7 พรีแพค ประเทศไทย จำ�กัด
สิ่งพิมพ์ต่างๆ
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง - ฝรั่งเศส)

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
1 ฮอลลี่ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
2 เอ็ม พี โอ เอเชีย จำ�กัด
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)
3 เอสบีซีเอส จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
4 MR. RIVIERE NICOLAS,
VIVIEN, BASTIEN, JEROME
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)
5 พร้อมท์ เอ็นดีที อินสเป็คชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
6 โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
7 MR. AllARD JEAN-LOUIS
LUCIEN PIERRE
(หุ้นลักเซมเบิร์กทั้งสิ้น)
8 MR. HIDEYUKI SATO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
9 โซลาร์แพคซ์ จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
10 เอเนอร์กรีน จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
11 สมาร์ท ออริจิน จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
12 เพียว พรีเมี่ยม จำ�กัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
13 นายไอวาน โควาริค
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
ศูนย์กระจายสินค้า
ด้วยระบบที่ทันสมัย
สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ที่ตั้ง

7.4

21.00

32

ฉะเชิงเทรา

7.7

5.00

2

กรุงเทพฯ

บริการการออกแบบทางวิศวกรรม

7.13

1.30

3

สมุทรปราการ

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

7.14

19.40

19

สงขลา

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

10.00

22

กรุงเทพฯ

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

7.14

3.10

10

นครสวรรค์

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

15.00

14

กรุงเทพฯ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1

42.00

4

สมุทรสาคร

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1

42.00

4

สมุทรสาคร

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1

42.00

4

สมุทรสาคร

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1

42.00

4

สมุทรสาคร

7.11
และ
7.14
ขนถ่ายสินค้าสำ�หรับเรือบรรทุกสินค้า 7.1.4

60.00

14

สระบุรี

1,100.00

180

สมุทรปราการ

7.7

3.20

10

กรุงเทพฯ

7.6

6.00

5

กรุงเทพฯ

วิจัยและพัฒนา และ
บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

14 MR. THOR SOON HOCK
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - อินเดีย)
15 นายอานุภาพ ดิษยทัต
สนับสนุนการค้าและการลงทุน
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)
16 เค ดับบลิว เอส ซัพพลาย จำ�กัด บริษทั การค้าระหว่างประเทศ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

70 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
17 มูเบีย (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมนี)
18 เฮอร์บีเกอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
19 นายซังเคอม ซาฮี
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
20 เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
21 เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
22 สยาม ซี-บี เคมิคอล จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
23 ซาตาเกะ อินเตอร์เนชั่นแนล
แบงค็อค จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
24 ไทโย ยูเดน เทรดดิ้ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
25 MR. HIDEKI MORIMOTO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
26 MR. BRETT ALLEN SENIOR
(หุ้นนิวซีแลนด์ทั้งสิ้น)
27 MR. HIDEKI MORIMOTO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
28 เอ็น.ที.แอล. มารีน จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
29 อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
30 ดินสุวรรณ เพาเวอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
31 กำ�แพงเพชรไบโอเพาเวอร์ 2 จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
32 MR. HIDEKI MORIMOTO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
33 เมอิจิ ซันเกียว (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.6

10.00

4

พระนครศรีอยุธยา

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

6.90

29

กรุงเทพฯ

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

7.14

47.40

10

นครปฐม

สัตว์ทดลองปลอดเชื้อจำ�เพาะ
ด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพ
ขนส่งทางเรือ

7.12

70.00

13

สมุทรปราการ

7.3.3

518.00

17

ไม่ระบุ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

4.00

5

ชลบุรี

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

20

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

70.00

13

กรุงเทพฯ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

6.40

47

กรุงเทพฯ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

21.10

3

กรุงเทพฯ

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

4.00

8

กรุงเทพฯ

ขนส่งทางเรือ

7.3

154.00

17

ไม่ระบุ

7.1.1.2

120.00

5

ปทุมธานี

7.1

700.00

42

สุพรรณบุรี

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

7.1

700.00

42

กำ�แพงเพชร

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

22.10

15

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

14.00

14

ปทุมธานี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

34 MR. INGO MATHIAS SPATH
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
35 ไทย ทาคาดะ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
36 MR. GLENN ALAN
ANDREWS
(ร่วมทุนออสเตรเลีย - สหรัฐฯ บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์)
37 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
38 ลาซาด้า จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

39 โกลเด้น เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
40 ทีทีดับบลิว จำ�กัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
41 เอส ที เพาเวอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
42 ไทยโพลิเอททีลีน จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ที่ตั้ง

7.5

1.00

17

กรุงเทพฯ

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

4.00

4

กรุงเทพฯ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

6.40

17

กรุงเทพฯ

ขนถ่ายสินค้าสำ�หรับเรือบรรทุกสินค้า 7.1.4

154.70

15

ไม่ระบุ

ศูนย์กระจายสินค้า
ด้วยระบบที่ทันสมัย

7.4.1

50.00

245

โรงแรม

7.23.1

400.00

51

กรุงเทพฯ/
เชียงใหม่/
ขอนแก่น/ภูเก็ต
ชลบุรี

น้ำ�ประปา

7.1

2,147.44

49

สมุทรสาคร

เขตอุตสาหกรรม

7.9.1

2,523.00

25

ชลบุรี

วิจัยและพัฒนาสูตร
และกระบวนการของตัวเร่งปฏิกิริยา

7.11

1,500.00

18

ระยอง

68,161.84

15,247

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

72 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

คิดถึงการลงทุน คิดถึง

. สำนักงานในตางประเทศ .
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สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th
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สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road., Beijing 100600 P.R.C.
Tel : +86-10-6532-4510 Fax : +86-10-6532-1620 Email : beijing@boi.go.th
FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Investment Section, Royal Thai Consulate-General
Bethmannstr. 58,5.0G 60311 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany
Tel : +49 (069) 92 91 230 Fax : +49 (069) 92 91 2320 Email : fra@boi.go.th
GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou
No.36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou, P.R.C. 510310
Tel : +86-20-8385-8988 Ext. 220-225 ,+86-20-8387-7770 (Direct line)
. สำนักงานในประเทศ .
Fax : +86-20-8387-2700 Email : guangzhou@boi.go.th
LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม) ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard,
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค 46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
rd
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา 3 Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.
Tel : +1 (0)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th
จังหวัดชลบุรี 20230
จังหวัดเชียงใหม 50100
MUMBAI
: Thailand Board of Investment, Mumbai Office
โทรศัพท 0 3840 4900
โทรศัพท 0 5329 4100
Express Tower, 12th Fl., Barrister Rajni Patel Marg,
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
โทรสาร 0 5329 4199
Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021
อีเมล : chonburi@boi.go.th
อีเมล : chmai@boi.go.th
Tel : +(91 22) 2204 1589-90 Fax : +(91 22) 2282 1525 Email : mumbai@boi.go.th
NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา) 7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York,
(พิษ ณุโลก)
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
New York 10007, U.S.A.
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th
โทรศัพท 0 7458 4500
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Website : www.thinkasiainvestthailand.com
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 โทรสาร 0 7458 4599
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
อีเมล : songkhla@boi.go.th
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 7th Floor,
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี) Tel : +81 (0) 6-6271-1395 Fax : +81 (0) 6-6271-1394 Email: osaka@boi.go.th
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
จังหวัดนครราชสีมา 30000
Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France
Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th
โทรศัพท 0 4438 4200 โทรสาร 0 4438 4299 โทรศัพท 0 7740 4600
SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล : korat@boi.go.th
#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,
อีเมล : surat@boi.go.th
97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
Tel : +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : seoul@boi.go.th
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
Royal
Thai Consulate General, 2nd Floor,
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
18 Wanshan Road, Changning Distriot, Shanghai 200336, P.R.C.
อีเมล : khonkaen@boi.go.th
Tel : +86-21-6288-3030 Ext 828, 829 Fax :+86-21-6288-3030 Ext. 827
Email : shanghai@boi.go.th
. หนวยงานบริการอื่นๆ .
STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email: stockholm@boi.go.th
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th
234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia
Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.
เว็บไซต : www.boi.go.th
Tel : +886-2-2345-6663 Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@boi.go.th
TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West,
2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81 (0) 3-3582-1806 Fax : +81 (0) 3-3589-5176 E-mail : tyo@boi.go.th

สิทธิประโยชนบีโอไอ

