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แนะน ำ BOI 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (Board of Investment : BOI)

เป็นหนว่ยงานที่ใหก้ารสง่เสริมการลงทนุในเร่ืองสิทธิประโยชนต์า่ง ๆ ภายใต ้พ.ร.บ.สง่เสริมการลงทนุ และ

พ.ร.บ.การเพิ่มขดีความสามารถฯ ทัง้นีผ้ ูข้อรบัการสง่เสริมตอ้งย่ืนโครงการมาที่ส านกังาน และตอ้งปฏิบตัติามเงือ่นไข

ของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนที่ระบใุนบตัรสง่เสริม โดยจะไดร้บัสิทธิประโยชน ์โดยสรปุดงันี้

สิทธิประโยชนท์างภาษีอากร
• ยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัอากรเครือ่งจกัร (ม.28)
• ลดหยอ่นอากรขาเขา้วตัถดุิบ (ม.30)
• ยกเวน้อากรขาเขา้ของที่ใชส้  าหรบัวิจยัและพฒันา (ม.30/1)
• ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลและเงินปันผล (ม.31 และ 34)
• ลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลรอ้ยละ 50 (ม.35 (1))
• ฯลฯ

สิทธิประโยชนท่ี์ไม่เก่ียวกบัภาษีอากร
• อนญุาตใหน้ าคนตา่งดา้วเขา้มาลงทนุ (ม.24)
• อนญุาตใหน้ าช่างฝีมือเขา้มาท างาน (ม.25 และ 26)
• อนญุาตใหถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (ม.27)
• อนญุาตใหส้ง่ออกซึง่เงินตราตา่งประเทศ (ม.37)



แนะน าการใชง้านเว็บไซตส์  านกังาน 
www.boi.go.th

-คูมื่อการขอรบัการสง่เสรมิการลงทนุ
-บรกิารขอ้มลูข่าวสาร
-การขอใชส้ิทธิประโยชน์
-แบบฟอรม์
-บรกิารออนไลนต์า่งๆ
-ฯลฯ

YOUR COMPANY NAME











คู่มือการขอรับการส่งเสริมฯ/แบบฟอร์มและระบบออนไลน์





สรุปรายละเอียดการยื่นเรื่องภายหลังได้รับการส่งเสริม

หวัข้อ ระบบของส านักงาน

รายงานความคืบหน้าโครงการ
รายงานประจ าปี

E-MONOTORING

ขอใช้สิทธิเคร่ืองจักร E-EMT

ขอใช้สิทธิวัตถุดบิ RMTS2011

ขอใช้สิทธิช่างฝีมือ SINGLE WINDOW

ขอใช้สิทธิภาษีเงนิได ้ม.31 E-TAX

ขอใช้ดา้นทีด่นิ E-LAND

หวัข้อ ระบบของส านักงาน

ขอขยายเปิดด าเนินการ
อย่างเดยีว

E-EXTENSION

รายงานเงือ่นไข ISO E-ISO

เปิดด าเนินการเตม็รูปแบบ**
กองตดิตามประเมินผล 1-2

ศูนยภ์มูิภาค
รายงานเงือ่นไขหยุดกจิการ

รายงานเงือ่นไขอืน่ ๆ 
(Merit)

ขอยกเลิกบัตรส่งเสริม



ประเภทของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามกองส่งเสริมการลงทุน ปี 2563

อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
(เช่น เครื่องยนต์อเนกประสงค์ เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ รถยนต์ อากาศยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า 

อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัล การพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมเฉพาะทาง 
เช่น ซอฟต์แวร์ คลาวด์เซอร์วิส โครงสร้างพื้นฐาน กิจการให้บริการออกแบบทางวิศวกรรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่ อุตสาหกรรมแร่ โลหะ และวัสดุ อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี อุตสาหกรรมพลังงาน สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม 
เช่น เหล็ก ผลิตภัณฑ์เคมี สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ นิคมอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 
(เช่น เกษตรแปรรูป ยาง อาหาร ห้องเย็น ยา เครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์)

1

2

3

4



ขั้นตอนการด าเนินการแต่ละบัตรส่งเสริม

ยืน่โครงการ

ยกเลกิ

บตัรสง่เสรมิ

อนุมตัโิครงการ

แจง้มติ

ตอบรบัมติ

ออกบตัรสง่เสรมิ

เร ิม่มรีายได ้

ขอใชส้ทิธิ ม.31

ระยะเวลาทีส่ามารถนับมูลคา่การลงทนุ

ระยะเวลาทีส่ามารถน าเขา้เคร ือ่งจกัรในกระบวนการผลติ

สิน้สดุระยะเวลาน าเขา้

เคร ือ่งจกัร

ครบเปิดด าเนินการ

ครบรายงาน

ISO

ขอหยุด

กจิการ

รายงานปีละ 2 คร้ัง (ก.พ., ก.ค.)
ผา่นระบบ e-monitoring

รายงานปีละ 1 คร้ัง (ก.ค.)
ผา่นระบบ e-monitoring

***ถา้ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษี รายงานการใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษี
ผา่นระบบ e-TAX***



ก.พ. e-monitoring

มี.ค.-พ.ค.  e-tax**

ก.ค. e-monitoring

บริษทัต้องรายงาน e-motoring ทกุปี
จนกว่าจะยกเลิกบตัร 

การรายงานความคืบหน้าและเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามบตัรฯ 

ก.พ. e-monitoring

มี.ค.-พ.ค.  e-tax**

ก.ค. e-monitoring

เงื่อนไขบงัคบัทุกปี

- คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารปีละไมน้่อยวา่ 10 ลบ. (TISO)

- คา่ใชจ้า่ยเงนิเดอืนบุคลากร ปีละไมน้่อยวา่ 1.5 ลบ 
- (กจิการฐานความรู)้

เงื่อนไขภายใน 3 ปี

เงือ่นไขทีต่อ้งท าภายใน 2 ปี 
หลงัเปิดด าเนินการ
o ISO 
o Merit 
o หยุดกจิการ

ย่ืนเปิดด าเนินการ
- เงนิลงทุนไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีนไมน้่อยวา่ 1 ลบ

- คา่ใชจ้า่ยดา้นการวจิยั หรอืออกแบบ หรอืพฒันาผลติภณัฑ์
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

เงื่อนไขภายใน 2 ปี
ตอ้งปรบัปรงุทีด่นิประมาณรอ้ยละ 
25 ของทีด่นิทัง้หมด (นิคมฯ)

เง่ือนไขท่ีสามารถท าคู่ขนานหลงัออกบตัร

- การไดร้บัหนงัสอื/ใบอนุญาตจากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กรมโรงงาน การนิคมฯ 
ส านักงาน กกพ. การทา่เรอื การทา่อากาศยาน

ขึน้อยู่กบัประเภทกิจการ**

ก.พ. e-monitoring

มี.ค.-พ.ค.  e-tax**

ก.ค. e-monitoring

ได้รบับตัรส่งเสริม ครบเปิดด าเนินการ

ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5ปีที ่1 



สาระส าคญัของบตัรส่งเสริม

ทีต่ัง้
ส านักงาน

เลขทีบั่ตร
ส่งเสริม

สิทธิและ
ประโยชน์ TAX

ทั่วไปเงือ่นไขเฉพาะ

โครงการ**

ประเภท
กิจการ

NON

TAX

เฉพาะ
โครงการ

ตัวอย่างบัตรส่งเสริม



ตัวอย่าง























วนัท่ีอนุมติั

วนัท่ีออกบตัร



NOTE :
ม.31 •มี CAP

• ไม่มี CAP

CAP
• มูลค่าภาษีฯ ไดรั้บยกเว้น
• ก าหนดจากเงนิลงทุน          
ทีใ่ช้ไปจริง

• ตรวจสอบคร้ังเดยีว                          
ณ วันตรวจเปิดด าเนินการ

รายได้ 
BOI

• ตามโครงการจะระบุใน         
บัตรส่งเสริม

• รายไดอ้ืน่ตามประกาศ 
สรรพากร

นิตบิุคคล
ภาษีเงนิได้



แนวทางในการจัดท าบัญชี
ส าหรับกจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

Thailand Board of Investment

กจิการจะต้องปฏบัิตติามเงือ่นไขของบัตรส่งเสริม 

ต้องจัดท าบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีทีรั่บรองทั่วไป 

มีหน้าทีต้่องปฏบัิตติามประมวลรัษฎากรและข้อก าหนด

ของกระทรวงพานิชยท์ุกประการ 



หน้าที่ต้องปฏิบัติ
1. รอบระยะเวลาบัญชี

วันแรกของรอบระยะเวลาบัญช ีคอื วันแรกทีน่ายทะเบยีนรับจดทะเบยีนบริษัท 

(ปีแรกของการประกอบกจิการหรือปีสุดทา้ยทีเ่ลกิกจิการรอบระยะเวลาบัญชีอาจไม่ครบ 12 เดอืน)

รอบระยะเวลาบัญชีอาจก าหนดตามปฏทินิ คอื 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 

หรือ 1 เมษายน – 31 มีนาคม หรือ 1 ตุลาคม - 30 กันยายนก็ได้ แต่ต้องครบ 12 เดอืน

2. จัดท างบการเงนิทีแ่สดงการค านวณก าไรหรือขาดทุนสุทธิใหผู้้สอบบญัชรัีบรอง

3. การยืน่แบบแสดงรายการภาษี (แบบ ภ.ง.ด. 50 แบบ ภ.ง.ด. 51)



ไม่ไดแ้ยกโครงสร้างประเภทบัญชี  งบทดลอง  งบก าไรขาดทนุ

- BOI          บตัรส่งเสริมเลขที.่..... , บตัรส่งเสริมเลขที ่......

- NON BOI 

- ยอดรวมของ  2 กิจการ

ไม่เฉล่ียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถแยกไดว่้าเป็นค่าใช้จ่าย BOI หรือ NON BOI

เร่ิมใช้สิทธิไ์ม่ถูกตอ้ง (วันทีเ่ร่ิมมีรายไดค้ร้ังแรก)

ปัญหาการจดัท าบญัชีของกจิการทีไ่ดรั้บส่งเสริมการลงทุน



สิทธิและประโยชนท์างภาษีสรรพากร

1) ม.31          :  ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคล

2) ม.34         : เงนิปันผล

3) ม.35 (1)   :   ลดหย่อนอัตราภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลกึง่หน่ึง

4) ม.35 (2)   :  หกัรายจ่าย 2 เทา่ (ขนส่ง ไฟฟ้า ประปา) 

5) ม.35 (3)   : หกัค่าใช้จ่ายการลงทนุเงนิลงทนุเพิม่จากค่าเส่ือมราคาปกติ

โดยต้องเป็นไปตามประกาศกรมสรรพากร ลงวันที ่ 5 กุมภาพันธ ์ 2530
และตามประกาศส านักงานฯที ่ป4/2537 ลงวันที ่3 มนีาคม 2537



ประเดน็การพจิารณา

1) เงือ่นไขการแยกบญัชี
2) การเฉล่ียรายได/้ค่าใช้จ่าย

3) วันเร่ิมมีรายไดค้ร้ังแรก

4) ประเภทของรายไดท้ีไ่ดรั้บสิทธิตามมาตรา 31



เงือ่นไขการจดัท าบัญชีตามบัตรส่งเสริม  

กรณีได้รับสิทธิตามมาตรา 31 >> ต้องแยกบัญชี รายรับ-รายจ่าย

“ จะต้องจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายส าหรับกจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสริม                          
แยกตา่งหากจากกจิการส่วนอืน่ไม่ว่าจะไดรั้บการส่งเสริมหรือไม่กต็ามเพือ่
ประโยชนใ์นการค านวณก าไรสุทธิทีไ่ดรั้บยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล ”



1. แยกรายไดแ้ละรายจ่าย ระหว่างบัตรส่งเสริมใหชั้ดเจน
2. กรณีแยกไม่ได้

- รายได้ / ผลิตภณัฑเ์หมือนกัน
ใหแ้บง่ตามขนาดของกจิการทีม่ีการผลิต
หรือตามก าลังผลิตเคร่ืองจักรทีต่ดิตัง้ทีม่ีการผลิต

- รายจ่าย / ไม่มีเกณฑท์ีร่ะบุไดชั้ดเจน
ใหเ้ฉล่ียตามส่วนรายไดข้องแตล่ะกจิการ

การเฉล่ียรายได้ /รายจ่าย และกิจการ NON-BOI



ข้อพงึระวังในการจัดท าบัญชี

ไม่สามารถแบ่งแยกรายได้ - รายจ่ายว่าเป็นของโครงการใด

“ ใช้สิทธิและประโยชนไ์ม่ถูกตอ้ง ”

มาตรา 55/1 สามารถเพกิถอนสิทธิและประโยชนเ์กีย่วกับภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล
(เพิม่เตมิโดย พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2544



**ขาย / รายได้ XX

หกั ต้นทุนขาย XX

ก าไรขั้นตน้ XX

หกั รายจ่ายขาย/บริหาร XX

ก าไรก่อนหกัรายการพเิศษ XX

** หกั/บวก รายการพเิศษ XX

ก าไรก่อนหกัภาษี XX

หกั ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล XX

ก าไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)    XX

ตามมาตรฐานการบญัชี / ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ก าไรสุทธิตามหลกัการบญัชี XXX

บวก/หัก รายการปรับปรุงให้เป็นไปตาม

ประมวลรัษฎากร XX 

ก าไรสุทธิตามเง่ือนไขของประมวลฯ XX

หัก สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 35 (ถ้ามี) XX

คูณ อตัราภาษ ี(ตามแต่กฎหมายก าหนด) XX

ภาษเีงนิได้นิตบุิคคลทีต้่องช าระ XX

พจิารณาสิทธิประโยชน์ (ระยะเวลา/วงเงนิ)

งบก าไรขาดทนุ
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ประกาศกรมสรรพากร เร่ือง การค านวณ
ก าไรสุทธิ-ขาดทนุสุทธิของบริษัททีไ่ดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

ม.31 ม.34 (เงนิปันผล)

1. การค านวณก าไรขาดทนุต้องเป็นไปตามประมวลรัษฎากร

2. รายไดท้ีไ่ดรั้บการยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล
2.1 จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์+ บริการตามทีร่ะบุในบตัร

(ไม่เกนิปริมาณทีก่ าหนด)
2.2 จากการจ าหน่ายผลพลอยได้ + สินค้ากึง่ส าเร็จรูป 

ตามชนิดและปริมาณทีก่ าหนด



2.3 รายไดจ้ากการขายเคร่ืองจักร อุปกรณท์รัพยส์ิน 

• ใช้ในกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม

• หมดสภาพ ไม่เหมาะสมทีจ่ะใช้งาน 

• ไม่รวมเคร่ืองใช้  เคร่ืองตกแตง่ส านักงาน ทีด่นิ รถยนต์

Concept ! 
ถ้าเป็นในส่วนของส านักงานไม่ให้  จะให้เฉพาะในส่วนของโรงงาน



➢ ดอกเบีย้ทีเ่กดิจากบญัชีสะสมทรัพยแ์ละไม่เกนิ 2% ของรายได้กจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริม

➢ เงนิชดเชยภาษีอากร

➢ ก าไรจากการปริวรรตเงนิตราตา่งประเทศทีเ่กดิจากธุรกจิที ่เกีย่วข้องโดยตรงกับกจิการ ที่

ได้รับการส่งเสริม
• การส่งออกผลติภัณฑ์

• การกู้ยืมเงนิต่างประเทศมาใช้ในโครงการ BOI

• การน ารายได้จากโครงการ BOI ไปช าระหนี้

• กรณไีม่สามารถแยกได้ว่าเป็นของ BOI/NON BOI ให้เฉลีย่ตามสัดส่วนของรายได้

2.4 รายไดอ้ืน่ เช่น 



Point !

❖ รายไดท้ีจ่ะใช้สิทธิต์อ้งไม่เกนิปริมาณการผลิตตอ่ปีตามทีร่ะบุในบัตรส่งเสริม
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❖ ถ้าปริมาณการผลิตเกนิกว่าทีร่ะบุในบตัรส่งเสริมท าอย่างไร  ?

- แก้ไขโครงการ

- มีผลตั้งแต่วนัที่ย่ืนขอแก้ไข

- ถ้าเปิดด าเนินการแล้ว ??  (ป.3/2547)

ป. กรมสรรพกร  
ลว. 5 ก.พ. 30



• ก ำลงัผลติท่ีระบใุนบตัรสง่เสรมิ 1,000 ตัน/ปี

• ได ้ม.31  เป็นเวลำ 3 ปี

• เร่ิมมีรายได ้1 เมษายน 2532

• รอบบญัชี เริม่วนัท่ี 1 มกรำคม สิน้สดุ  31  ธนัวำคม

 ปีภาษี 2532  ขายได้ 1,091.61 ตัน  ใช้สิทธิได้ไม่เกนิ 1,000 ตัน ตามบัตร ?

✓ ปีภาษี 2533 - 2534  ขายได้ 1,000 ตัน  ใช้สิทธิได้ไม่เกนิ 1,000 ตัน ?

ปีภาษี 2535  ใช้สิทธิได้กีต่ัน ?

ตัวอย่าง (รายไดท้ีใ่ช้สิทธิตอ้งไม่เกนิทีร่ะบุในบัตร)



บริษัทประกอบกจิการผลิตเลนสไ์ด้รับส่งเสริม จ านวน 3 โครงการ

บัตร 1 บัตร 2 บัตร 3
ยกเวน้ 7 ปี 8 ปี 8 ปี
ลดหยอ่น 50% ระยะเวลา 5 ปี
ระยะเวลา
ม. 31

1 เม.ย. 34
–

31 มี.ค.41

18 มี.ค. 48
–

17 มี.ค. 56

3 พ.ค. 55 
–

2 พ.ค. 63

ก าลงัผลิต
(ปี)

21.6 
ล้านช้ิน

18.0 
ล้านช้ิน

21.6 
ล้านช้ิน

 บัตรที่ 1 : หมดสิทธ์ิ ม. 31

✓ บัตรที่ 2 : อยู่ระหว่างใช้สิทธ์ิ

✓ บัตรที่ 3 : อยู่ระหว่างใช้สิทธ์ิแต่ไม่เต็มปี

• มีปัญหาแยกบันทกึรายได้ของแต่ละ   
โครงการไม่ได้เน่ืองจากสินค้ามี
ลักษณะเหมอืนกันทุกประการ

• ปี 2555 ผลิตสินค้าได้ 44.0 ล้านชิน้

ตวัอย่างการเฉลี่ยรายได ้(1)



ตัวอย่างการเฉลีย่รายได้ (2) 

แนวทาง :
บัตร 1 บัตร 2 บัตร 3

ยกเว้น 7 ปี 8 ปี 8 ปี

ลดหย่อน 50% ระยะเวลา 5 ปี

ระยะเวลา

ม. 31

1 เม.ย. 34
–

31 ม.ีค. 41

18 ม.ีค. 48
–

17 มี.ค. 56

3 พ.ค. 55 
–

2 พ.ค. 63

ก าลงัผลติ
(ปี)

21.6 

ล้านช้ิน
18.0 

ล้านช้ิน
21.6 

ล้านช้ิน 

ติดตั้งจริง 21.6 

ล้านช้ิน
18.0

ล้านช้ิน

10. 0

ล้านช้ิน

ปี 2555 ผลติสินค้าได้ 44.0 ล้านช้ิน
สามารถแบ่งรายได้  ได้ดงันี้

บตัรที ่2 : 18 ล้านชิน้

บตัรที ่3 : 10 ล้านชิน้ (243/365) 

= 6.65 ล้านชิน้

บตัรที ่1 : 44 - (18 + 6.65)

= 19.35 ล้านชิน้

Note: ใช้ความสามารถของเคร่ืองจักรที่ตดิตั้งจริงเป็นตัวก าหนด

ถงึวันที ่31 
ธันวาคม 2555



ตัวอย่าง
(รายไดท้ีใ่ช้สิทธิฯ กรณีมกีารขอแก้ไขโครงการระหว่างปี)

• เดมิบริษัทฯ มีก าลงัผลติตามบัตรส่งเสริม 1,200 ช้ิน/ปี
• เม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2553 ได้มาขอแก้ไขก าลงัผลติเป็น   2,400 ช้ิน/ปี

“ ก าลงัผลติทีส่ามารถใช้สิทธ์ิ ม.31 ในปี 2553 เป็นจ านวนเท่าใด ? ”

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 1 เม.ย. – 31 ธ.ค.

ก าลงัผลิตตามบตัรส่งเสริม 1,200 ช้ิน/ปี 2,400  ช้ิน/ปี

ก าลงัผลิตตามท่ีสามารถใชสิ้ทธ์ิได้ (1200x3 ) + (2400 x9 ) =  2,100  ช้ิน/ปี
1212



การใช้สิทธิตามมาตรา 31

3.1 กรณีผลรวมมีก าไร

(ก)   ทั้ง 2 กจิการมีก าไร คดิภาษีจากกจิการเสียภาษี

ตัวอย่าง ยกเว้น (BOI) เสียภาษี (NON-BOI) รวม

+ 100 +  200 + 300

TAX จาก  + 200

“ กรณีท ากจิการทั้ง ได้รับยกเว้น (BOI) & เสียภาษี (NON-BOI)   ให้แยกค านวณก าไรขาดทุน

แต่ในการคดิภาษีให้น ามารวมกนั ”



(ค) ก าไรจาก   ยกเว้น > เสียภาษี

ตัวอย่าง ยกเว้น (BOI) เสียภาษี (NON-BOI) รวม
+ 250 - 150 + 100

=  ไม่ต้องเสีย TAX

ก าไรสุทธิรวม +100 เป็นของกจิการซ่ึงได้รับยกเว้น TAX

(ข)   ก าไรจาก กจิการเสียภาษี > กจิการยกเว้น

ตัวอย่าง ยกเว้น (BOI) เสียภาษี (NON-BOI) รวม

- 150 + 200 + 50

TAX จาก + 50



ตัวอย่าง ยกเว้น (BOI) เสียภาษี (NON-BOI) รวม
- 100 - 100 - 200

ตัวอย่าง ยกเว้น (BOI) เสียภาษี (NON-BOI) รวม
- 100 50 - 50

“ไม่ต้องเสีย TAX เพราะว่า ขาดทุน”

3.2 กรณผีลรวมไม่มกี าไรสุทธิ คือ ขาดทุน



อธิบายการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบุิคคลโดยก าหนด
เป็นสัดส่วนของเงนิลงทุนฯ (กรณไีด้รับส่งเสริมจ านวน 1 บัตร)

• บริษัทมเีงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวียน  100 ล้านบาท

• ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 5 ปี
หน่วย : (ล้านบาท)

ปีที่ ก าไร TAX = 20 % วงเงินใช้สิทธิยกเว้นฯ คงแหลือ
1 50 (50x20%) = 10 (100 – 10) = 90

2 100 20 (90-20) = 70

3 200 40 (70-40) = 30

4 220 44 ต้องเสียภาษี (30-44) = 14

5 160 32 ต้องเสียภาษี = 32



วันเร่ิมมรีายไดจ้ากกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทุน

เป็นวันเร่ิมใช้สิทธิและประโยชนใ์นการยกเว้นภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคล
และใหถ้อืเอาวันทีโ่ครงการน้ันมีรายไดจ้ากการขายสินค้าทีผ่ลิตได้จาก

กจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมไม่ว่าจะไดรั้บเงนิหรือไดรั้บช าระราคาแล้วหรือไม่ 
หรือวันทีก่ารรับรู้รายไดค้ร้ังแรกของโครงการตามหลักเกณฑส์ิทธิ ์ 

(ตาม ม.65 แหง่ประมวลรัษฎากร)



✓ ขายสินค้าตัวอย่าง / สินค้าจากการทดลองผลติ

วันเร่ิมมรีายได้จากการประกอบกจิการ

วันเร่ิมมีรายไดจ้ริง รับรู้รายไดต้ามเกณฑสิ์ทธิ

✓ ขายสินค้าทีผ่ลติได้จากกจิการ BOI
: ไม่ว่าจะได้รับช าระราคาแล้วหรือไม่
: เกดิตั้งแต่ได้รับการอนุมตัใิห้ได้รับการส่งเสริมInvoice

(ใบแรก)

ตัวอย่าง



* ต้องไม่เป็นวันก่อนวันทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหก้ารส่งเสริมตามทีร่ะบุไวใ้นบัตรส่งเสริม

* การนับจ านวนปีทีไ่ดรั้บสิทธิและประโยชนใ์หนั้บตัง้แตวั่นทีเ่ร่ิมมีรายได้จนครบ
ก าหนดระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในบตัรส่งเสริมโดยนับวันชนวัน

ตัวอย่าง
ได้รับ ม.31 8 ปี เร่ิมมีรายได้ 11 พฤศจิกายน 2560
สิทธิและประโยชน์ทีไ่ด้รับจะอยู่ระหว่าง 

11 พฤศจิกายน 2560 - 10 พฤศจิกายน 2568



การปฏบิตัติามเงือ่นไข
การยืน่แบบขอใช้สทิธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคล
ผ่านระบบ E-TAX 



“จะต้องย่ืนแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบุิคคล 
และรายงานผลการด าเนินการทีผ่่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ให้ส านักงานฯ เห็นชอบภายใน 120 วนั นับแต่วนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบัญชี เพ่ือการขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงนิ
ได้นิตบุิคคลของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน”

เง่ือนไขหลงับัตรส่งเสริม



หลกัเกณฑก์ารรายงานผลการด าเนินงานก่อนใชสิ้ทธิยกเวน้ฯ
• บงัคบัใชส้ าหรับค าขอท่ียืน่ตั้งแต่ 1 ส.ค.43 เป็นตน้ไป
• เลขท่ีบตัรส่งเสริมจะระบุเป็นพิเศษ  XXXX (X) / 25XX หรือ ในหลกัท่ี 10 ไม่ใช่เลข 0 (บตัรรุ่นใหม่)

ซ่ึงเป็นบตัรท่ีไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
• เง่ือนไข

“  จะต้องยืน่แบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคลและรายงานผลการด าเนินงานทีผ่่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ให้ส านักงานเห็นชอบภายใน 120 วนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี 
เพือ่ขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษเีงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน  ”

• จะตอ้งยืน่ขอใชสิ้ทธิยกเวน้ฯ กบักองบริหารการลงทุนท่ีดูแลโครงการตามบตัรส่งเสริมฉบบัแรกท่ีมีเง่ือนไขน้ี
• ใหย้ืน่เฉพาะกรณีท่ีรอบบญัชีของบตัรส่งเสริมนั้นมีก าไรสุทธิและประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิยกเวน้ฯเท่านั้น
• สามารถใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไดไ้ม่เกินท่ีก าหนดในบตัรส่งเสริม ตั้งแต่รอบบญัชีท่ีมีรายไดค้ร้ังแรกของ

บตัรส่งเสริมนั้น โดยยงัไม่ตอ้งไดรั้บอนุญาตเปิดด าเนินการจากส านกังาน  
(ทั้งน้ีส านกังานจะตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆตามระยะเวลาท่ีก าหนดในบตัรส่งเสริม)

• หากมีบตัรส่งเสริมท่ีจะขอใชสิ้ทธิยกเวน้ฯ บริษทัจะตอ้งกรอกขอ้มูลทุกบตัรท่ีไดรั้บทั้งหมดใหเ้รียบร้อย แลว้ใหผู้ส้อบ
บญัชีตรวจสอบและใหค้วามเห็นรับรองตามแบบท่ีส านกังานก าหนด โดยผูส้อบบญัชีสามารถรับรองเฉพาะบตัรหรือ
รับรองทุกบตัรกไ็ด้







แบบค าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบุิคคล
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ ....วนัที ่1 มกราคม 2560 ถึง…วนัที ่31 ธันวาคม 2560...

ส่วนทีห่น่ึง ส าหรับบริษัทฯ เป็นผู้กรอกข้อมูล
บริษัท.... รวม บี โอ ไอ จ ากดั.................ขอรับรองว่าได้กรอกข้อความดงัต่อไปนีโ้ดยถูกต้องสมบูรณ์ เป็นความจริง 

มีเอกสารหลกัฐานสนับสนุนครบถ้วน และบริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องตามเง่ือนไขทีร่ะบุในบัตรส่งเสริมทุกข้อ โดยมีผู้สอบ
บัญชีทีมี่คุณสมบัติ ตามประกาศทีส่ านักงานที ่ป.2/2559 ลงวนัที ่27 พฤษภาคม พ.ศ.2559  ได้ตรวจสอบและรายงานตาม
วตัถุประสงค์และแนวทางทีส่ านักงานก าหนดแล้ว หากตรวจสอบภายหลงัปรากฏว่าบริษัทฯใช้สิทธิและประโยชน์ไม่ถูกต้อง 
หรือแจ้งข้อความเทจ็ หรือใช้เอกสารปลอม หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริม บริษัทฯยินยอมให้ส านักงาน
ยกเลกิ/เพกิถอนสิทธิและประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัภาษีเงินได้นิติบุคคลในภายหลงัและยนิยอมปฏิบัตติามทีส่ านักงานส่ังการทุก
ประการ

ลงช่ือ.................................................. (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
(......นายส่งเสริม   การลงทุน.....) 
วนัที.่.....25  มีนาคม 2561.......

ประทับตราบริษัท

ตัวอย่าง



1.1  ช่ือบริษทั รวม บีโอไอ จ ากดั
ช่ือภาษาองักฤษ RUAEM BOI CO., LTD

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 123     หมู่ 4        ถนน - แขวง (ต าบล) ปลวกแดง
เขต (อ าเภอ) ปลวกแดง        จงัหวดั ระยอง   รหัสไปรษณย์ี 21140
โทรศัพท์ 038-123456-7                          โทรสาร 038-123457
ที่ตั้งโรงงานหรือสถานประกอบการ 123 หมู่  4 ถนน - แขวง (ต าบล) ปลวก
แดง เขต (อ าเภอ) ปลวกแดง      จงัหวดั ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140         
โทรศัพท์ 038-123456-7       โทรสาร 038-123457
ช่ือผู้กรอกข้อมูล (พร้อมสามารถช้ีแจงรายละเอยีดได้) สมใจ นึกรัก  โทรศัพท์ 038-123456-7 ต่อ   140
ช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายทวสิีน  จดัสรรงบ   ทะเบียนเลขที่ 3085 โทรศัพท์ 02-9361429 ต่อ  -
ช่ือส านักงานบัญชี (หากมี) บริษทั จดัท าบัญชี บีโอไอ จ ากดั    โทรศัพท์ 02-9361429 ต่อ     -

เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4



1.2 บริษทัประกอบกจิการ
1.2.1  กิจการท่ีไม่ไดรั้บส่งเสริม (ถา้มี) โปรดระบุคือ (1)   ผลิตสกรู
(2) (3) 
1.2.2  บริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนทั้งส้ิน จ านวน 4    บตัร  (ผลรวม ก + ข + ค + ง ) แยกเป็น 

ก.  ส้ินสุด/ไม่ได้รับสิทธิฯ การยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคล จ านวน 1               บตัร
บตัรสง่เสรมิเลขท่ี ลงวนัท่ี ผลิต ประเภทกิจการ

1234/2539 11 ม.ค. 39 ผลิต Plastic Coated Wire
(ไดร้บัอนญุาตใหห้ยดุกิจการตัง้แต ่1 ธนัวาคม 2560 
และอยูร่ะหวา่งพิจารณายกเลิกโครงการ)

6.9

ข. อยูร่ะหวา่งลดหย่อนภาษเีงนิได้นิตบุิคคลกึง่หน่ึง จ านวน บตัร
บตัรสง่เสรมิเลขท่ี ลงวนัท่ี ผลิต ประเภทกิจการ



ค.  อยู่ระหว่างการได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบุิคคล จ านวน 2    บัตร
(1)  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1639(1)/2553           ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2553

ผลิต / บริการ        ผลิต Tapping Screw ประเภทกจิการ 4.3 .   
ได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคล เป็นเวลา 8  ปี ตัง้แต่วันที่ 27 สิงหาคม 2555   ถงึวันที่ 26 สิงหาคม 2563
 มีมูลค่าภาษีตามบัตรไม่เกนิ_____________ บาท  ไม่มีเงือ่นไขก าหนดวงเงนิภาษีเงนิได้นิตบุิคคล
 ได้รับใบอนุญาตเปิดด าเนินการเลขที ่ …000256/ สบท.2/2556.. ยังไม่ได้รับอนุญาตเปิดด าเนินการ

มูลค่าภาษเีงนิได้นิตบุิคคลทีใ่ช้สิทธิฯ ยกเว้น (บาท)

รอบบัญชี ปีที่ 1 ขาดทุน รอบบัญชี ปีที่ 6 26,780,404.43

รอบบัญชี ปีที่ 2 ขาดทุน รอบบัญชี ปีที่ 7

รอบบัญชี ปีที่ 3 ขาดทุน รอบบัญชี ปีที่ 8

รอบบัญชี ปีที่ 4 ขาดทุน รอบบัญชี ปีที่ 9

รอบบัญชี ปีที่ 5 11,796,363.89 รวมมูลค่าภาษทีีใ่ช้สิทธ์ิฯ ถงึปีปัจจจุจบนั 38,576,768.32

- ถ้ารอบบัญชีปีทีแ่ล้วกรอกยอดประมาณการ ปีนีท้ีข่อใช้สิทธิฯ 
มูลค่าภาษีทีใ่ช้สิทธิฯของปีทีแ่ล้ว เป็นยอดจริง ตาม ภ.ง.ด.50 



(2)  บัตรส่งเสริมเลขที่ 1419(2)/2556 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ผลิต/บริการ  ผลิต Metal Parts for Autormotive&Electronic Product ประเภทกจิการ 4.3      
ได้รับสิทธิฯ ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคล เป็นเวลา 8  ปี ตัง้แต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถงึวันที่ 11  ตุลาคม  2566

 มีมูลค่าภาษีตามบัตรไม่เกนิ __45,000,000 บาท __ บาท    ไม่มีเงือ่นไขก าหนดวงเงนิภาษีเงนิได้นิตบุิคคล
 ได้รับใบอนุญาตเปิดด าเนินการเลขที ่ …………………………..…………  ยังไม่ได้รับอนุญาตเปิดด าเนินการ

มูลค่าภาษเีงนิได้นิตบุิคคลทีใ่ช้สิทธิฯยกเว้น (บาท)

รอบบัญชี ปีที่ 1 1,404,435.30 รอบบัญชี ปีที่ 6

รอบบัญชี ปีที่ 2 8,222,546.89 รอบบัญชี ปีที่ 7

รอบบัญชี ปีที่ 3 6,454,031.59 รอบบัญชี ปีที่ 8

รอบบัญชี ปีที่ 4 รอบบัญชี ปีที่ 9

รอบบัญชี ปีที่ 5 รวมมูลค่าภาษทีีใ่ช้สิทธ์ิฯ ถงึปีปัจจจุจบนั 16,081,013.78



ง. ยงัไม่มีรายได้จากโครงการ จ านวน 1            บัตร

บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวนัที่ ผลติ/บริการ ประเภท
กจิการ/บริการ

จ านวนปีที่
ได้รับสิทธิฯ

1234/2559 12 ม.ค.59 Trade & Investment Support 7.10 -
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1.3 การลงทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (เฉพาะกจิการทีไ่ด้รับส่งเสริมของแต่ละบัตรส่งเสริม)           
หน่วย : บาท

(1)
บตัรส่งเสริมเลขที่ / ลงวนัที่
(เรียงตามวนัที่ออกบตัร)

(2)
มูลค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (ราคาทุน)

(3) * 
สินทรัพย์ที่นับเป็นขนาดการลงทุน

ณ วนัส้ินรอบบญัชี
ปีก่อน

ณ วนัส้ินรอบบญัชี
ปีที่ขอใช้สิทธิฯ

ณ วนัส้ินรอบบญัชี
ปีก่อน

ณ วนัส้ินรอบบญัชี
ปีที่ขอใช้สิทธิฯ

1234/2539  ลว. 11 ม.ค.39
1639(1) /2553 ลว.16 ต.ค.53
1419(2) /2556  ลว.31 พ.ค.56

105,000,000.00
212,197,130.96
25,128,479.42

105,000,000.00
256,752,067.98
27,434,519.43

รวม 342,325,610.38 389,186,587.41

ค าอธิบาย
1. ให้กรอกเลขทีบ่ัตรฯ ได้รับทั้งหมดเฉพาะบัตรแรกเรียงตามวนัทีอ่อกบัตร ในช่อง (1)

2. ให้กรอกมูลค่าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ทั้งหมด (ทั้งทีซ้ื่อในประเทศและน าเข้า ทั้งทีไ่ด้รับสิทธิฯ/ไม่ได้รับสิทธิฯ โดยใช้ราคาทุนแยกแต่ละบัตร )   
รวมทั้งทีไ่ม่ได้บันทกึเป็นสินทรัพย์ของบริษทั เช่น  ลสิซ่ิง  เช่าซ้ือ บริษทัแม่ / บริษทัในเครือให้มา ฯลฯ ในช่อง (2)  

3. ส าหรับบัตรทีอ่อกก่อนปี 2544 และส้ินสุดการใช้สิทธิยกเว้นภาษเีงินได้ฯซ่ึงไม่สามารถแสดงมูลค่าเคร่ืองจกัรฯ แยกแต่ละโครงการได้อนุโลมให้กรอกเป็นมูลค่ารวม 
(ต.ย. ได้ สส. 10 โครงการ  แต่มบีัตรออกก่อนปี 2544 ทีส้ิ่นสุดการใช้สิทธิฯ แล้ว 3 โครงการ ให้รวมมูลค่าเคร่ืองจกัรของ 3 โครงการนั้นได้  ส่วนทีเ่หลือ  อกี 7 โครงการ  
ให้แยกแสดงเป็นแต่ละโครงการ)

หมายเหต ุ * ใหก้รอกเฉพาะโครงการท่ีมีมูลค่าเคร่ืองจักรฯ ในช่อง (2)ไม่ถงึ 1 ล้านบาท หรอืโครงการ โยกย้ายสถาน
ประกอบการ หรอืโครงการท่ีขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีฯ เกนิกว่ามูลค่าภาษีฯ ท่ีก าหนดในบตัรสง่เสรมิ ทัง้นี้ ใหท้ ารายละเอียดเป็น
เอกสารแนบเพิม่เตมิ ซ่ึงต้องมีรายละเอียด เช่น ค่าก่อสร้าง/อาคาร  สินทรัพยอ์ื่นๆ เป็นต้น โดยใช้มูลค่าการลงทุนตาม
ประกาศส านักงานฯ ที ่ป.1/2545 ส าหรับประเภทกจิการขายหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยใ์หก้รอกมูลค่าระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง



1
บตัรสง่เสรมิ

เลขที่

2
ชนิดผลิตภณัฑ ์

/ บรกิาร

3
ก าลงัผลิต / ขนาดบรกิาร

ตามบตัรสง่เสรมิ

4
การผลิต
/ บรกิาร

ที่เกิดขึน้จรงิ

5
การจ าหน่าย / การใหบ้รกิาร

6
การจ าหน่าย / การให้

บรกิาร
ที่ขอใชส้ิทธิฯ

7
ประมาณ  ก าไร 
(ขาดทนุ) ทางภาษี
มลูคา่ (บาท)

หน่วย ปรมิาณ ปรมิาณ ปรมิาณ มลูคา่ (บาท) ปรมิาณ มลูคา่ (บาท)

1639(1)/2553  
ลงวนัที่ 

16 ต.ค. 2553

Tapping 
Screw ชิน้งาน

35,000,000 35,000,000 36,000,000 482,400,000 35,000,000 469,000,000 133,902,022.15

1419(2)/2556
ลงวนัที่ 

31 พ.ค. 2556

ชิน้สว่นโลหะ
ขึน้รูป ชิน้งาน

30,000,000 10,250,000 9,100,000 74,800,000 9,100,000 74,800,000 32,270,157.95

รวม 65,000,000 45,250,000 45,100,000 557,200,000 44,100,000 543,800,000 166,172,180.10

1.4  ปริมาณการผลติและจ าหน่ายของผลติภณัฑ์/บริการทีไ่ด้รับส่งเสริมตามรอบปีบัญชีของแต่ละบตัรส่งเสริม

หมายเหตุ : แนบรายละเอยีดการผลติและจ าหน่ายของผลติภณัฑ์ / บริการ (รายละเอยีดของช่อง 4,5,6 ) ของบตัรทีอ่ยู่ระหว่างการ
ได้รับสิทธิฯยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคลตามตวัอย่างเพ่ือประโยชน์ในการประเมินผล          
(บริษทัฯสามารถใช้แบบทีบ่ริษทัฯ จัดท าไว้แล้วและมรีายละเอียดครบถ้วนตามตัวอย่าง  แนบแทนได้ )
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รายละเอียดการผลิตและจ าหน่ายของผลิตภณัฑ ์/ บริการ ทีไ่ด้รับส่งเสริมแยกเป็นรายเดอืน
ส าหรับ บัตรส่งเสริมเลขที่ 1639(1)/2553 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2553   ผลิตภณัฑ์ Tapping Screw

เดอืน การผลิตขนาดบริการ
ทีเ่กดิขึน้จริง

การจ าหน่าย/การใหบ้ริการ การจ าหน่าย/การใหบ้ริการ
ทีข่อใช้สิทธิฯ

ยกเว้นภาษีเงนิได้นิริบุคคล

หมายเหตุ

หน่วย ปริมาณ ปริมาณ มูลค่า (บาท) ปริมาณ มูลค่า (บาท)

มกราคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

กุมภาพันธ์ ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

มีนาคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

เมษายน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

พฤษภาคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

มิถุนายน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

กรกฎาคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

สิงหาคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

กันยายน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

ตุลาคม ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

พฤศจกิายน ชิน้ 3,000,000 3,000,000 40,200,000 3,000,000 40,200,000

ธันวาคม ชิน้ 2,000,000 3,000,000 40,200,000 2,000,000 26,800,000

รวม ชิน้ 35,000,000 36,000,000 482,400,000 35,000,000 469,000,000



ยกเลกิ ป.5/2544









เร่ิมใช้ 1 กันยายน 2559

เตม็รูปแบบ
31 สิงหาคม 2561



ข้ันตอนการด าเนินการของผู้รับบริการผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส ์(e-TAX)

• เตรียมข้อมูล เอกสาร เพือ่การขอใช้สิทธิฯ 

• กรอกข้อมูลลงในระบบ e-Tax

• พมิพแ์บบค าขอใช้สิทธิฯ ออกจากระบบ 

• น าส่งใหผู้้สอบบัญชีตรวจสอบและใหค้วามเหน็

• กรอกความเหน็ของผู้สอบบัญชีลงในระบบและแนบรายงานความเหน็ของ
ผู้สอบบัญช*ี***

• ส่งข้อมูลมาในระบบของ BOI







Login เข้าสู่ระบบ



Login เข้าสู่ระบบ

เง ือ่นไขการขอใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล

การใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในครัง้นี ้หากตรวจสอบภายหลงัปรากฏวา่
บรษัิทฯ ใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไมถ่กูตอ้งหรอืเกนิจากวงเงนิลงทนุทีแ่ทจ้รงิ
หรอืการจ าหน่ายทีข่อใชส้ทิธฯิ เกนิจากขนาดของกจิการทีไ่ดรั้บสทิธฯิ หรอืแจง้ขอ้ความเท็จหรอืใช ้

เอกสารปลอมหรอืปฏบิตัไิมถ่กูตอ้งตามเงือ่นไขของบตัรสง่เสรมิ ส านักงานจะพจิารณาเพกิถอนสทิธิ
และประโยชนก์ารยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในภายหลงัและบรษัิทยนิยอมปฏบิตัติามทีส่ านักงานสัง่
การทกุประการ

การใชข้อ้มลูอเิล็กทรอนกิสใ์นส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ
• การด าเนนิการยืน่ขอใชส้ทิธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลของส านักงาน
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ ถา้ไดก้ระท าในรปูของขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ใหถ้อืวา่มผีลโดย
ชอบดว้ยกฎหมายเชน่เดยีวกบัการด าเนนิการโดยเอกสาร ทัง้นี ้การน าขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสม์าใช ้

ในการยืน่ขอดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์

• การด าเนนิการโดยทางเอกสารใดซึง่กฎหมายใดๆไดบ้ญัญัตเิป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้
ถา้ไดก้ระท าในรปูของขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ใหถ้อืวา่เป็นความผดิและมโีทษเชน่เดยีวกบัการ
กระท าทีไ่ดด้ าเนนิการโดยทางเอกสาร



กรอกข้อมูลทั่วไปของบริษัท

2557

ตัวอย่าง รอบบัญชี 1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2558 ใหก้รอกเป็นรอบปี 2557



กรอกข้อมูลทั่วไปของบริษัท



กรอกข้อมูลทั่วไปของบริษัท



ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลบัตรส่งเสริมใหถู้กต้อง



กรอกข้อมูลการลงทนุเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์



กรอกมูลค่าการลงทนุเคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์และแนบทะเบยีนสินทรัพย์



ข้อมูลการผลติ การจ าหน่าย ก าไร(ขาดทุน) และภาษีทีข่อใช้สิทธิฯ



ข้อมูลการผลติและจ าหน่ายแยกเป็นรายเดอืน



ตาราง Excel กรอกการผลิตและจ าหน่ายแยกเป็นรายเดอืน



กรอกมูลค่าภาษีทีข่อใช้สทิธิฯ ใหต้รงตามรอบบญัชี



เรียกดเูอกสารเพือ่พมิพแ์บบค าขอใช้สทิธิฯ



DOWNLOAD แบบค าขอใช้สิทธิฯ



พมิพแ์บบค าขอใช้สิทธิและประโยชนย์กเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคล
ส่งใหผู้้สอบบัญชีตรวจสอบ



บริษัทกรอกความเหน็ของผู้สอบบัญชีลงในระบบ



บริษัทกรอกความเหน็ของผู้สอบบัญชีลงในระบบ



บริษัทยนืยันการส่งข้อมูลและแนบเอกสารเพิม่เตมิ



บริษัทส่งค าขอใช้สิทธิฯ ไปยังกองทีดู่แลโครงการ

o กองบรหิารการลงทนุ 1
o กองบรหิารการลงทนุ 2
o กองบรหิารการลงทนุ 3
o กองบรหิารการลงทนุ 4
o กองบรหิารการลงทนุ 5



บริษัทสามารถตดิตามการยืน่เร่ืองได้จากระบบ



THANK YOU

Pornpat Rattanacharoen
Investment Promotion Officer

Investment Monitoring Division 2
Thailand Board of Investment


