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แบบรายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ตามมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทนุในปีแห่งการลงทุน (TIY)  หรือ ตามมาตรการเร่งรัดการลงทุน (Thailand Plus) 

(ต้องยื่นพร้อมค าขอเปิดด าเนินการ) 

*************************************************************************************** 
1. ข้อมูลทั่วไป 

- บริษัท                            . 
- ยื่นค าขอรับการส่งเสริม เลขที่ ................................................................................ ลงวันที่                      
- ได้รับการส่งเสริมตามบัตรส่งเสริมเลขที่        ลงวันที่                     
- ตามประเภท           กิจการ                                          . 
- ชื่อผู้ติดต่อ     โทรศัพท์    ต่อ   

โทรศัพท์มือถือ     E-Mail       
 

2. การปฏิบัติตามเงื่อนไข  (กรุณากรอกข้อมูลในข้อที่ 2.10 เฉพาะกรณีท่ีมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท นับตั้งแต่วันท่ี
ยื่นค าขอรับการส่งเสริม (ท้ังน้ี ไม่ก่อนวันที่ 20 ก.ย. 2562) ถึงวันที ่30 ธ.ค. 2564) 

(ส าหรับบริษัท) (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

2.1 ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 เป็นเวลา .................. ปี 
o ไม่มีวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
o มีวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มูลค่าประมาณ ............................................ บาท 

o อยู่ในกิจการ A1  
o อยู่ในกิจการ A2 
o อยู่ในกิจการ A3 

o อยู่ในกิจการ A4  
o อยู่ในกิจการ B1 
o อยู่ในกิจการ B2 

2.2 โครงการนี้บันทึกรับรู้รายได้ครั้งแรกวันที่ …………………….......................................................…. 
ตามเอกสาร ……….....................….…………….......................…….เลขที่ ......…...................................
(ตัวอย่างเช่น INVOICE / BILL OF LADING / AIRWAY BILL ฉบับแรกทีม่ีรายได้ เป็นต้น) 
2.3 ทีผ่่านมาได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แล้วเป็นมูลค่า ......................................... บาท  
(รอบปีล่าสุดที่ขอใช้สิทธิฯ คือ รอบปี ..........  ต้ังแต่วันที่ ...................... ถึงวันที่ .....................) 

o ยังไม่สิ้นสุดสิทธิ
และประโยชน์การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามมาตรา 31 
 

o สิ้นสุดสิทธิและ
ประโยชน์การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามมาตรา 31 แล้ว 

2.4 ที่ต้ังโรงงาน/สถานประกอบการ ............................................................................................... o นอก กทม. o ใน กทม. 
2.5 มีเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ................................................................... บาท o ตั้งแต่ 1,000   

ล้านบาทขึ้นไป 
o น้อยกว่า 1,000 
ล้านบาท 

2.6 ได้รับหนังสือแจ้งมติเลขที่ ........................................................ ลงวันที่ .................................. 
     และยื่นค าตอบรับมติวันที่ ..................................................................  
     (ต้องยื่นค าตอบรับมติภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ) 
2.7 ออกบัตรส่งเสริมวันที่..........................................................................  
     (ต้องออกบัตรส่งเสริมภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตอบรับมติ) 

o ไม่มีการขยายเวลา  o มีการขยายเวลา 

2.8 ระยะเวลาน าเข้าเครื่องจักรซึ่งได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ตั้งแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม ถึงวันที่ 
      ......................................................... เป็นระยะเวลา ................ เดือน  

o ไม่มีการขยายเวลา  o มีการขยายเวลา  

2.9 ครบเปิดด าเนินการตามโครงการ วันที่ ................................................................................... 
       และยื่นขอเปิดด าเนินการเมื่อวันที่ .........................................................................................  

o ไม่มีการขยายเวลา  o มีการขยายเวลา 
 

 
2.10 มีการลงทุนจริง (ไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน) ตามเกณฑ์เงินสด เป็นมูลค่า ................................................................................. บาท 
นับตั้งแต่วันที่ ........................................ (ท้ังน้ี ไม่ก่อนวันที่ 20 ก.ย. 2562) ถึงวันที่ ............................................ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายการเงินลงทุน* 
(ส าหรับบริษัท) 
มูลค่า (บาท) 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
ผลการค านวณ 

เงินลงทุนจริง (บาท) 

1) - ค่าก่อสร้าง ………………………… ………………………………… 

  - ค่าเช่าอาคารที่ท าสัญญาเช่า ระยะเวลามากกว่า 3 ปี ………………………… ………………………………… 

2) - ค่าเครื่องจักร ………………………… ………………………………… 
    - ค่าเช่าเครื่องจักร ระยะเวลาเช่ามากกว่า 1 ปี ………………………… ………………………………… 
       แบ่งเป็น 2.1) เครื่องจักรใหม่ ………………………… ………………………………… 
                  2.2) เครื่องจักรใช้แล้วอายุไม่เกิน 5 ปี** ………………………… ………………………………… 
                  2.3) เครื่องจักรใช้แล้วอายุเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี** ………………………… ………………………………… 
                  2.4) เครื่องจักรใช้แล้วอายุเกิน 10 ปี** ………………………… ………………………………… 
3) ค่าติดตั้ง ………………………… ………………………………… 
4) ค่าทดลองเครื่อง ………………………… ………………………………… 
5) ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ (เฉพาะบริษัทที่จัดตั้งใหม่) ………………………… ………………………………… 
6) มูลค่าทรัพย์สินอื่นๆ (เฉพาะบริษัทที่จัดตั้งใหม่) ………………………… ………………………………… 

รวม ………………………… ………………………………… 

 

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
o ลงทุนจริง ≥ 1,000 
ล้านบาท นับตั้งแต่
วันท่ียื่นค าขอฯ ถึงวันที ่
30 ธ.ค. 2564 

o ลงทุนจริง < 1,000 
ล้านบาท นับตั้งแต่
วันท่ียื่นค าขอฯ ถึงวันที ่
30 ธ.ค. 2564 

 

หมายเหต ุ * เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ซึ่งก าหนดความหมายตามประกาศส านักงานฯ ที่ ป.1/2545 ทั้งนี้ ส าหรั บค่าเครื่องจักร 
ส านักงานจะน าข้อมูลตามรายการเงินลงทุนค่าเครื่องจักรจริงที่บริษัทรายงานข้างต้น มาค านวณเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนตามหลักเกณฑ์การใช้
เครื่องจักรใช้แล้วในโครงการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.) ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ กกท. ที่ 6/2558 เป็นต้น ด้วย  
** เครื่องจักรใช้แล้วจะต้องเป็นไปตามรายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในโครงการ โดยนับอายุตั้งแต่ปีที่ผลิตจนถึงปีที่น าเข้าเครื่องจักร 
 
ขอรับรองว่าได้กรอกข้อความทั้งหมดนี้โดยถูกต้องสมบูรณ์เป็นความจริง  มีเอกสารหลักฐานพร้อมให้ส านักงานตรวจสอบได้ครบถ้วน 

หากแจ้งข้อความเท็จ และหรือใช้เอกสารปลอม บริษัทฯ รับทราบว่าส านักงานอาจเพิกถอนสิทธิ และประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมใน
ภายหลัง และบริษัทฯ ยอมรับให้ปรับเปลี่ยนจ านวนเงินลงทุนที่แท้จริงเป็นตัวเลขตามผลการตรวจสอบ โดยไม่ขอแก้ไขอีก 

 
 

                                                               ลงชื่อ ……….........………............................... ผู้มีอ านาจลงนาม 
                        (............................................................) 

                                                           ต าแหน่ง ……………….....……..…………….....…….. (ประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)) 
                                                          วันที่ …………………......…..…………….....……..  
 

*************************************************************************************** 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ สกท. 

 การพิจารณา 
พิจารณาแล้วเห็นว่า   บริษทัฯ ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข  

 ตามมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุนในปีแห่งการลงทุน (TIY)  
 ตามมาตรการเรง่รดัการลงทุน (Thailand Plus)  

 บริษทัฯ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข 
 อื่นๆ ……………............................................................................................................................................ 

 
เห็นควรมีมติดังนี้ 
 อนุมัต ิให้บริษทั ……………………………………………................……………………… ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ ………………………..........…………… 
     ลงวันที…่…………………………… ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 35 (1) ดังนี ้ 

- มาตรา 35 (1) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50  
    ของอัตราปกติมีก าหนด  3 ปี   5 ปี นับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 31  วรรคหนึ่ง  วรรคสอง 

     ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ .............................................................................. ซึง่เป็นวันที่อนุมัติโครงการ 
 ไม่อนุมัต ิ เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเงือ่นไขของมาตรการดังกล่าว 

       และให้ยกเลิกการก าหนดเงื่อนไขเฉพาะโครงการ ข้อ ............  
 ตามมาตรการพิเศษเพื่อกระตุ้นการลงทุนในปีแห่งการลงทุน (TIY)  
 ตามมาตรการเรง่รดัการลงทุน (Thailand Plus)  

 อื่นๆ …………………......................................................................................................................................................……..........…………… 
     โดยให้แก้ไขเงื่อนไข .......................................................................................................................................................................................................................... 

 
      ลงชื่อ …………………………............................ เจ้าหน้าที่ สกท. 

       (............................................................) 
                                                                           วันที่ ……………….......…………………….. 
 
 

เรียน…………………… 
 เห็นชอบ 
 ………………………………………… 
ลงชื่อ………………………………………… 
     (…………………………………………) 
วันที…่……………………………………… 

เรียน…………………… 
 เห็นชอบ 
 ………………………………………… 
ลงชื่อ………………………………………… 
     (…………………………………………) 
วันที…่……………………………………… 

 
 อนุมัต ิ
 ลงนามหนังสือแจ้งมติแล้ว 
ลงชื่อ………………………………………… 
     (…………………………………………) 
วันที…่……………………………………… 
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