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แบบจัดเตรียมข้อมูลสำหรับรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ประจำปี พ.ศ. 2563
(รายงานผลของรอบปีบัญชี 2562)
หมายเหตุ 1. กรุณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีละครั้ง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี
2. กรอกข้อมูลทีร่ ะบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และรายงานความคืบหน้าโครงการ:
https://emonitoring.boi.go.th (จะเปิดรอบให้รายงานใหม่ในระบบฯ ทุกเดือนกรกฎาคม)
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง หรือเป็นประมาณการทีด่ ีที่สุด ทั้งนี้ การรายงานข้อมูล
ขอให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่บริษัทดำเนินการหรือที่ได้รายงานกรมสรรพากรอยู่แล้ว
4. เอกสารที่จะต้องแนบไฟล์ในระบบฯ มีดังนี้
(1) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) หรือรายงานการกระจายหุ้น
(2) งบการเงินตามรอบปีบัญชีที่รายงาน
(3) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50)
(4) แบบยื่นรายการ ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก) เฉพาะหน้าแรก
- กรณีไม่มีเอกสารใดให้แนบไฟล์หนังสือชี้แจงเหตุผลในระบบฯ แทน
- กรณีเอกสารใดมีหลายฉบับ ให้กรอกตัวเลขรวมจากทุกฉบับ และให้รวมทุกฉบับแนบเป็นไฟล์เดียว
5. สามารถอ่านคำอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมแต่ละรายการได้ที่หน้าสุดท้ายของแบบฉบับนี้
6. โปรดอ่านคำแนะนำ และศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลในระบบฯ จากคู่มือหรือระบบ e-Learning ในหน้าเว็บไซต์
7. คำเตือน: หากไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดอาจถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าสูร่ ะบบสิทธิและประโยชน์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และหากไม่รายงานติดต่อกันอาจถูกเพิกถอนบัตรส่งเสริม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (กรุณาอัพเดทในระบบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง)
1.
ข้อมูลพืน้ ฐานของบริษัท
ชื่อบริษัท (เป็นภาษาไทย)………………………………………………………………………………………………….….……………………….
ชื่อบริษัท (เป็นภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………….…..…………………………
เลขทะเบียนนิติบุคคล 
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ………………………………………………………………………………………….….……....……………….…………
โทรศัพท์ ………………………….………….. โทรสาร ……………………………………. E-mail …………….………………………………
ที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการตามบัตรส่งเสริม
ลำดับ เลขที่บัตรส่งเสริม
ที่อยู่โรงงานหรือสถานประกอบการ
พิกัดที่ตั้ง

หมายเหตุ: สามารถค้นหาพิกัดที่ตงั้ โรงงานหรือสถานประกอบการได้ที่ https://information.boi.go.th/mapsearch

สกท.
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2.

ข้อมูลติดต่อของบริษัท
ผู้บริหารไทยทีเ่ ป็นตัวแทนในการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงาน
ชื่อ-สกุล................................................................................ตำแหน่ง............................................................................
โทรศัพท์ ………………………….………….. โทรสาร ……………………………………. E-mail …………….………………………………
เจ้าหน้าที่ประสานงานกับสำนักงาน
โทรศัพท์ ………………………….………….. โทรสาร ……………………………………. E-mail …………….………………………………

ส่วนที่ 2 ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
1.
ข้อมูลผู้ถอื หุ้น ณ ปัจจุบัน
หุ้นไทย ร้อยละ………………… หุ้นต่างชาติ ร้อยละ…………………
โปรดระบุรายละเอียดผู้ถือหุ้นต่างชาติ เฉพาะรายที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ตามบัญชีรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่แจ้งต่อ
กระทรวงพาณิชย์
ลำดับ
สถานะ
ชื่อผู้ถือหุ้นต่างชาติ
สัญชาติ ถือหุ้น
(บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)
เฉพาะที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ร้อยละ

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

ข้อมูลงบการเงิน
งบการเงิน ณ วันที่..........................................
งบดุล
สินทรัพย์..................................................................................................................................บาท
หนี้สิน..................................................................................................... ................................บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น..................................................................................... ................................บาท
ประกอบด้วย
- ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว...............................................................................บาท
-  กำไร  ขาดทุน สะสม...................................................................................บาท
- อื่นๆ.........................................................................................................................บาท
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ......................................................................................บาท
รายได้อื่น.................................................................................................................................บาท
ค่าใช้จ่าย + ต้นทุนทางการเงิน + ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้...........................................................บาท
 กำไร  ขาดทุน สุทธิ.....................................................................................................บาท
หมายเหตุ: ต้องแนบไฟล์งบการเงินตามรอบปีบัญชีที่รายงานที่เป็น .pdf ในระบบฯ
(กรณีไม่มีเอกสาร ให้แนบไฟล์หนังสือชี้แจงเหตุผล)

สกท.
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3.

รายการที่ 1
ข้อ 1.
ข้อ 2.
ข้อ 3. (5)

ข้อมูล ภงด.50 (บันทึกตามที่ส่งกรมสรรพากร / กรณีมีหลายฉบับ ให้กรอกตัวเลขรวมจากทุกฉบับ)
รอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่.................................................................ถึง.................................................................
ก่อนรอบนี้มีการปรับรอบบัญชีของบริษัทระหว่างปี
 ไม่มี  มี โปรดระบุรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า ตั้งแต่วันที่................................ถึง.....................................
เงินได้ที่ต้องเสียภาษี และการคำนวณภาษี
 กำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี  ขาดทุนสุทธิ
ภาษีที่คำนวณได้
ภาษีในส่วนที่ได้รับการลดหย่อนอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราปกติ

รายการที่ 2 รายได้ รายจ่าย และกำไรหรือขาดทุนสุทธิ
ข้อ 1.

รายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการ
ประมาณการสัดส่วนรายได้
จากในประเทศ คิดเป็นร้อยละ......................................
จากต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ....................................

ข้อ 9.
ข้อ 15.
ข้อ 16.
ข้อ 20.
ข้อ 21.

 กำไรสุทธิ  ขาดทุนสุทธิ ตามบัญชีกำไรขาดทุน
หัก ขาดทุนสุทธิที่มีสิทธินำมาหักตามกฎหมาย
รวม (14.-15.)
ถ้าขาดทุน (14.+15.)
รวม (16.+17.+18.+19.) ถ้าขาดทุน (16.-17.-18.-19.)
 กำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี  ขาดทุนสุทธิ

รายการที่ 4 ต้นทุนผลิต/ต้นทุนการให้บริการ
ข้อ 6.

ต้นทุนวัตถุดิบ และวัสดุใช้ไป (4. - 5.)
ประมาณการสัดส่วนการใช้วัตถุดบิ
จากในประเทศ คิดเป็นร้อยละ......................................
จากต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ....................................

ข้อ 8.
ข้อ 9.
ข้อ 10.
ข้อ 11.
ข้อ 17.

เงินเดือน และค่าจ้างแรงงาน
ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
ค่าภาชนะบรรจุ ค่าหีบห่อ
ต้นทุนผลิต/ต้นทุนการให้บริการ (15. - 16.)

สกท.
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จำนวนเงิน (บาท)

กิจการที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้

กิจการที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้

รวม

กิจการที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้

กิจการที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้

รวม
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รายการที่ 7 รายจ่ายในการขายและบริหาร

กิจการที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้

รวม

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ต้อง
เพิ่มขึ้น
ยกเว้นภาษีเงินได้ เสียภาษีเงินได้
ข้อ 2.3
รายจ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
ข้อ 2.4
รายจ่ายทีไ่ ด้รับสิทธิจากการส่งเสริมการลงทุน
ข้อ 2.5
รายจ่ายในการจ้างคนพิการ
ข้อ 2.6
รายจ่ายในการจ้างคนพิการเกินกว่าร้อยละ 60 ของลูกจ้าง
ข้อ 2.7
รายจ่ายค่าจัดให้มีอุปกรณ์แก่คนพิการ
ข้อ 3.1
รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ข้อ 3.2
รายจ่ายเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนรู้และนันทนาการ
ข้อ 3.3
รายจ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสถานศึกษา
ข้อ 3.4
รายจ่ายในการจัดให้คนพิการได้รบั สิทธิประโยชน์
ข้อ 3.5
รายจ่ายเพื่อพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 3.6
รายจ่ายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.
ข้อ 3.7
รายจ่ายเพื่อโครงการฝึกอบรมอาชีพฯ
ข้อ 3.8
รายจ่ายบริจาคให้แก่สถานศึกษา
ข้อ 3.11
รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจการของ SMEs
ข้อ 2.1
รายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวม 2.21 และ 3.18
หมายเหตุ: ต้องแนบไฟล์แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) ที่เป็น .pdf ในระบบฯ
(กรณีไม่มีเอกสาร ให้แนบไฟล์หนังสือชี้แจงเหตุผล / กรณีมีหลายฉบับ ให้รวมทุกฉบับแนบเป็นไฟล์เดียว)

รวม

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

กิจการที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้

รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์
ค่าเช่า
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
รวม 1. ถึง 23.

ใบแนบ

4.

สกท.

ข้อมูลการจ้างงาน
การจ้างงาน ณ เดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา
คนไทย.............................................................คน โดยเป็น นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจยั ไทย.......................................คน
เงินเดือนและค่าจ้างแรงงานรวมของคนไทย รวมทั้งปี.............................................................บาท
คนต่างชาติ.......................................................คน โดยเป็น นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจยั ต่างชาติ................................คน
เงินเดือนและค่าจ้างแรงงานรวมของคนต่างชาติ รวมทั้งปี.............................................................บาท
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ระดับการศึกษาสูงสุดเฉพาะของคนไทย
ม.6 หรือต่ำกว่า
ปวช./ปวส.
ป.ตรี
สูงกว่า ป.ตรี
รวม (ต้องเท่ากับจำนวนการจ้างงานคนไทยด้านบน)

จำนวน (คน)

ข้อมูลจากแบบ ภ.ง.ด.1ก (บันทึกตามที่ส่งกรมสรรพากร / กรณีมีหลายฉบับ ให้กรอกตัวเลขรวมจากทุกฉบับ)
สรุปรายการภาษีที่นำส่ง
จำนวนราย
เงินได้ทั้งสิ้น
ภาษีที่นำส่งทั้งสิน้
1. เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีทั่วไป
2. เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีได้รับ
อนุมัติจากกรมสรรพากรให้หักอัตราร้อยละ 3
3. เงินได้ตามมาตรา 40 (1) (2) กรณีนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียว
เพราะเหตุออกจากงาน
4. เงินได้ตามมาตรา 40 (2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศ
ไทย
5. เงินได้ตามมาตรา 40 (2) กรณีผู้รับเงินได้มไิ ด้เป็นผู้อยู่ใน
ประเทศไทย
6. รวม
หมายเหตุ: ต้องแนบไฟล์แบบยื่นรายการ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1ก) เฉพาะหน้าแรกที่เป็น .pdf ในระบบฯ
(กรณีไม่มีเอกสาร ให้แนบไฟล์หนังสือชี้แจงเหตุผล / กรณีมีหลายฉบับ ให้รวมทุกฉบับแนบเป็นไฟล์เดียว)
5.

ข้อมูลการรับรองมาตรฐานที่ได้รับ ณ ปัจจุบัน
(กรณีมมี าตรฐานเดียวกันหลายฉบับ ให้กรอกเฉพาะฉบับที่ได้รับรองล่าสุด)
กรุณา 
(ระบุได้มากกว่า 1 อย่าง )









มาตรฐาน

วันที่เริ่มต้นการรับรอง

วันที่สิ้นสุดการรับรอง

ISO 9000
ISO 14000
QS 9000
GMP
HACCP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สกท.
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แบบจัดเตรียมข้อมูลสำหรับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คำอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมแต่ละรายการ
ส่วนที่ 1
1. ข้อมูลพื้นฐานของ
บริษัท

รายการ
E-mail
ที่ตั้งโรงงานหรือสถาน
ประกอบการตามบัตร
ส่งเสริม

2. ข้อมูลติดต่อของ
บริษัท

ส่วนที่ 2
1. ข้อมูลผู้ถือหุ้น
2. ข้อมูลงบการเงิน

พิกัดที่ตั้ง
ผู้บริหารไทยที่เป็น
ตัวแทนในการรับข้อมูล
ข่าวสารจากสำนักงาน
E-mail

รายการ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
งบการเงิน
รายได้อื่น

3. ข้อมูล ภงด.50

ภงด.50

4. ข้อมูลการจ้างงาน จำนวนการจ้างงาน
นักวิจยั และผู้ชว่ ย
นักวิจยั

ระดับการศึกษาสูงสุด
ของคนไทย
ภ.ง.ด.1ก

5. ข้อมูลการรับรอง
มาตรฐานที่ได้รับ

สกท.

การรับรองมาตรฐาน

-

คำอธิบาย
ต้องอัพเดท e-mail ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากมีการแจ้งเตือนส่งไปยัง e-mail ที่ปรากฏนี้ จะถือว่า
บริษัทได้รับทราบแล้ว
ระบุเฉพาะที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการที่มีการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
ถ้าที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการอยู่ที่เดียวกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุณากรอกส่วนนี้ด้วย
กรณีกิจการบริการ ให้ระบุที่ตั้งของสถานที่ให้บริการ เช่น สนามบิน ท่าเรือ โรงแรม โรงพยาบาล
กรณีกิจการบริการที่มีเฉพาะส่วนของสำนักงาน ให้ระบุที่ตั้งของสำนักงานนั้นๆ
กรณีกิจการบริการขนส่งต่างๆ ไม่ต้องระบุ
สามารถค้นหาพิกัดที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการได้ที่https://information.boi.go.th/mapsearch/
กรณีไม่มีผู้บริหารไทย สามารถกรอกรายละเอียดเจ้าหน้าที่คนไทยที่เป็นตัวแทนผู้บริหารได้

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

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

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