เลขที่คาขอ
ผู้รับ
วันที่
/

/25
/25

.
.
.

คาขอรับการส่งเสริมการลงทุน บริการ
สาหรับประเภท…………กิจการ…………………..……………………………………………
1. ผู้ขอรับการส่งเสริม
1.1 กรณียังไม่จัดตั้งนิติบุคคล
ผู้ขอ.....…………………………………….……........................……….อายุ…...........…ปี สัญชาติ…...............................................................…..…....
บัตรประชาชน เลขที่ 
2ไซมุ
หรือ หนังสือเดินทาง เลขที่ ออกโดยประเทศ……….....................................................

ที่อยู่ เลขที่…………….…..ถนน …….......………….………………แขวง/ตาบล……..............................เขต/อาเภอ……...............……………….........
จังหวัด….…….......….....……..ประเทศ..........................รหัสไปรษณีย…์ ................โทรศัพท์................................มือถือ.................................
โทรสาร........................................E-mail: ............................................................................
1.2 กรณีจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว
บริษัท/สหกรณ์/มูลนิธิ......................................................……………………………............……………………………………….…………........…………..
ชื่อภาษาอังกฤษ….....................................................................………………………………….........……………………………………….…………………..
ทะเบียนบริษัทเลขที่



จดทะเบียนวันที่ …......…...........................………......

ทุนจดทะเบียน……………........................………….......………………..บาท เรียกชาระแล้ว……………................…..................………………..บาท
สานักงานตั้งอยู่ที่ …..............…......……..……ถนน…..…….........……...…….....…………………แขวง/ตาบล……………...................…………………..
เขต/อาเภอ……………………..……...............................จังหวัด….……..........…………………………..รหัสไปรษณีย…์ ............................................
โทรศัพท์…………………....................................…………มือถือ...............................................โทรสาร ………………….………............................
E-mail………….……………....………..........……………………Website........…………………….................................................………………………….
(โปรดแนบสาเนาหนังสือรับรองและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และงบการเงินปีล่าสุด-ถ้ามี)
1.3 รายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริม (ถ้ามี - โปรดแนบประวัติและรายละเอียดธุรกิจที่ผ่านมาของผู้ขอรับการส่งเสริม)
บริษัทแม่/กลุ่มบริษัท………………........................................................................................ ก่อตั้งเมื่อ......................................................
ดาเนินธุรกิจ ................................................................................... บริษัทแม่ตั้งอยู่ที่เมือง ............................ ประเทศ............................
บริษัทแม่/กลุ่มบริษัท มีการจ้างงานรวม ............................................คน ในปีที่ผ่านมามีรายได้ ............................................... ล้านบาท
1.4 ชื่อตัวแทนสาหรับติดต่อ………………………………….…………....................................…………………………….……..........……................…………...
ที่อยู่ …………….….......………ถนน …….......………….………………แขวง/ตาบล……....................................………..……………………………...........
เขต/อาเภอ……………………..……...............................จังหวัด….……..........…………………………..รหัสไปรษณีย…์ ............................................
โทรศัพท์……………………............…..มือถือ.......................................โทรสาร……..….………………….E-mail:.…………….……………………………..

สกท.
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1.5 โครงสร้างผู้ถือหุ้น: บุคคล/นิติบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยร้อยละ ………….…..…
บุคคล/นิติบุคคลต่างด้าว สัญชาติ.......…..…ร้อยละ.....………. สัญชาติ.....…....…ร้อยละ.....………. สัญชาติอื่นๆ ร้อยละ.....………
รายชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมลงทุน เรียงตามลาดับการถือหุ้นจากมากไปน้อย เฉพาะที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้ร่วมลงทุน

สกท.
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2. แผนการเงินและแผนการลงทุน
2.1 แผนการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

2.1.1 เงินทุนจดทะเบียน
 นิติบุคคลจัดตั้งใหม่มีทุนจดทะเบียน.......................ล้านบาทโดยใช้เงินค่าหุ้นที่จะเรียกชาระ…………………………...
 นิติบุคคลเดิมและมีผลประกอบการแล้ว
 ใช้เงินจากกาไรสะสม
…………………………...
 จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก.......................ล้านบาทโดยใช้เงินค่าหุ้นที่จะเรียกชาระ …………………………...
2.1.2 เงินกู้
 เงินกู้ภายในประเทศ
 เงินกู้ต่างประเทศ
 สินเชื่อผู้จาหน่ายสินค้าในประเทศ
 สินเชื่อผู้จาหน่ายสินค้าต่างประเทศ
รวม (เท่ากับรวมเงินลงทุนทั้งสิ้นในข้อ 2.2)

…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...

2.2 แผนการลงทุน

(หน่วย: ล้านบาท)

1) ค่าก่อสร้างหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 3 ปี

……………………………

2) ค่าเครื่องจักรหรือค่าเช่าระยะเวลามากกว่า 1 ปี
2.1) เครื่องจักรใหม่ ในประเทศ

……………………………

2.2) เครื่องจักรใหม่ นาเข้าจากต่างประเทศ

……………………………

2.3) เครื่องจักรใช้แล้ว นาเข้าจากต่างประเทศ

……………………………

2.3.1) อายุไม่เกิน 5 ปี

................................

2.3.2) อายุเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

................................

2.3.3) อายุเกิน 10 ปี (กรณีกิจการขนส่งทางเรือหรืออากาศ) ................................
3) ค่าติดตั้ง

……………………………

4) ค่าทดลองเครื่อง

……………………………

เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน (โครงการขยาย รวม 1-4)

.………………………….

5) ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดาเนินการ

……………………………

6) มูลค่าสินทรัพย์อื่นๆ

……………………………

เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน (โครงการริเริม่ รวม 1-6)

.………………………….

7) ค่าที่ดิน

……………………………

8) ค่าวิชาการ

……………………………

9) เงินทุนหมุนเวียน

……………………………

รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น (รวม 1-9)
หมายเหตุ 1) ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดาเนินการ และมูลค่าสินทรัพย์อื่น ดูความหมายตามประกาศ
สานักงานที่ ป. 1/2545
2) ค่าวิชาการ ให้หมายความถึง ค่าสิทธิบัตร ค่าลิขสิทธิ์ K n o w - H o w ค่าเครื่องหมายการค้า และสิทธิการผลิต
สกท.

F PA PP 03-07

03/06/58

หน้าที่ 3/8

3. ที่ตั้งสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์

แขวง/ตาบล

เขต/อาเภอ

จังหวัด

นิคม/เขตอุตสาหกรรม

เนื้อที่
(ตร.ม.หรือไร่)

4. รายละเอียดผู้ขอรับการส่งเสริม
กิจการของบริษัทที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี และโปรดแนบเอกสารแนะนาบริษัทหรือรายงานประจาปี)
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………...............................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………...............................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………...............................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………...............................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………...............................................
5. รายละเอียดโครงการ
5.1 กิจการและขนาดของกิจการ
กิจการ/บริการ
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาไทย

ขนาดของกิจการ (ถ้ามี)

หน่วย

เวลาทางาน
ชั่วโมง/วัน

วัน/ปี

5.2 รายละเอียดการให้บริการหรือขอบข่ายธุรกิจ (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………...............................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………...............................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………...............................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………...............................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………..............................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………................................................
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………..............................................
สกท.
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5.3 ขั้นตอนการให้บริการ
(กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้
(รวมถึงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์)

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
5.4 รายละเอียดเครื่องจักร (รวมถึงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการให้บริการ)
รายการเครื่องจักร

ประเทศ

(มูลค่า: ล้านบาท)

จากต่างประเทศ
ใหม่
ใช้แล้ว
1)
จานวน มูลค่า
จานวน ปีที่ผลิต มูลค่า1)

จากในประเทศ
ใหม่
จานวน มูลค่า1)

1
2
3
4
5
อื่นๆ
รวมมูลค่าเครื่องจักรทั้งสิ้น
หมายเหตุ 1) มูลค่าเครื่องจักร เป็นมูลค่ารวมตามราคา ซี.ไอ.เอฟ. กรณีนาเข้าหรือราคาตามที่ซื้อจากในประเทศ
2)กรณีการนาเข้าเครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศที่มีอายุเกิน5ปี ให้ระบุรายการเครื่องจักรทุกรายการ กรณีข้อมูลมากกว่านี้โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ

6. แผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยสังเขป
ประเภท
กากของเสีย

ปริมาณต่อวัน

วิธีบาบัด

-

น้าเสีย

-

ลบ.ม.

-

ลบ.ม.

ฝุ่นละออง/ไอเสีย สกท.
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7. การจ้างงาน การจ้างงานของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมนี้ในปีที่ 3
ระดับ

ตาแหน่ง

คนต่างชาติ

จานวนคนไทย
(คน)

สัญชาติ

จานวน (คน)

ระดับผู้บริหาร
ระดับผู้ชานาญการเฉพาะด้าน
ระดับหัวหน้างาน
ระดับพนักงาน
รวม
8. การตลาด
8.1 ลูกค้าหลัก
รายชื่อ/กลุม่ ลูกค้า

ประเทศ

ความสัมพันธ์กับผู้ขอรับการส่งเสริม

2ไซมุ
2ไซมุ
2ไซมุ
8.2 แผนการตลาด
2ไซมุ
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………...............................................
2ไซมุ
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………...............................................
2ไซมุ
……........………………………………………………………………………………………….....………………………………...............................................
9. แผนการดาเนินงาน

9.1 อาคารสถานประกอบการ
 จะเริ่มซื้อ/สร้าง/ปรับปรุง/เช่าอาคารสถานประกอบการ เดือน............................................. ปี พ.ศ. ....................................
 ใช้อาคารสถานประกอบการร่วมกับโครงการเดิม
เครื่องจักร จะเริ่มซื้อเครื่องจักรในประเทศ/นาเข้าจากต่างประเทศ เดือน............................................. ปี พ.ศ. ....................................
การบริการ จะเริ่มให้บริการ เดือน............................................. ปี พ.ศ. ....................................
9.2 ประมาณการรายได้แยกตามกิจการ/บริการ
รายได้ปีที่ 1
กิจการ/บริการ
ในประเทศ ต่างประเทศ

รายได้ปีที่ 2
ในประเทศ ต่างประเทศ

(มูลค่า:ล้านบาท)
รายได้ปีที่ 3
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

สกท.
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10. ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการที่ขอรับการส่งเสริม สาหรับ 3 ปีแรกที่ดาเนินการ
ปีที่ 1

ปีที่ 2

(มูลค่า:ล้านบาท)
ปีที่ 3

รายได้ (ตามข้อ 9.2)
 ในประเทศ
 ต่างประเทศ
รวมรายได้ทั้งสิน้

หักค่าใช้จ่าย (กรอกเฉพาะรายการที่มี)
- ต้นทุนสินค้า
 ในประเทศ
 ต่างประเทศ
- ต้นทุนการให้บริการ
 เงินเดือนบุคลากร1)
 ไทย
 ต่างชาติ
 ค่าวัสดุที่ใช้ในการให้บริการ
 ต้นทุนการให้บริการอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร2)
 ไทย
 ต่างชาติ
 ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์
 ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
 อาคาร
 เครื่องจักรและอุปกรณ์
 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
 ในประเทศ
 ต่างประเทศ
 ค่าเช่า
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอืน่ ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่ายเพื่อทาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จา่ ยทั้งสิน้
กาไร (ขาดทุน)
หมายเหตุ 1) เงินเดือนบุคลากร ให้หมายความถึง เงินเดือนบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการ ทั้งนี้ กิจการประเภท 3.9, 5.6, 7.11 และ 7.13 ให้หมายถึง
บุคลากรด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ด้านออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้านวิจยั และพัฒนา หรือด้านออกแบบทางวิศวกรรม ตามลาดับ
2) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับบุคลากร ให้หมายความถึง ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับบุคลากรทั้งหมดตามโครงการ นอกเหนือจากที่ระบุเป็นต้นทุนการให้บริการ
สกท.
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11. ประโยชน์ของโครงการ (ถ้ามี และกรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
11.1 การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
 มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 มีการวิจัยและพัฒนา/ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่ ได้แก่...........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 มีการใช้เทคโนโลยีใหม่/ที่ทันสมัย ได้แก่.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการ.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 มีความร่วมมือกับสถาบันวิจยั /สถาบันการศึกษา ได้แก่..............................ประเทศ..........................ในด้าน......................................
...........................................................................................................................................................................................................
 อื่นๆ ...................................................................................................................................................................................................
11.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 มีแผนการฝึกอบรมในด้าน..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
11.3 แผนพัฒนา Local Supplier ที่มีหุ้นไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 (เช่น ด้านการฝึกอบรม หรือด้าน Technical Assistance)
 มีแผนพัฒนา Local Supplier ด้วยการ.............................................................................................................................................
11.4 มาตรการประหยัดพลังงาน
 มีมาตรการประหยัดพลังงานโดยจะลดการใช้
 ไฟฟ้าและแสงสว่าง ด้วยวิธีการ..................................................................................................................................................
 เชื้อเพลิง ด้วยวิธีการ...................................................................................................................................................................
 น้า
ด้วยวิธีการ...................................................................................................................................................................
 ............... ด้วยวิธีการ...................................................................................................................................................................
 มีการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงาน............................................................................................................................
 มาตรการอื่นๆ ได้แก่...........................................................................................................................................................................
12. โปรดกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับประเภทกิจการต่างๆ ตามเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา
13. โปรดระบุวันที่ประสงค์จะมาชี้แจงโครงการกับสานักงาน
1)

ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
วันที่…………………………………………… เวลา…………………………………………. หรือ
วันที่…………………………………………… เวลา…………………………………………. หรือ
วันที่………………………………………….….เวลา………………………………………..….
หมายเหตุ 1) โปรดยืนยันการนัดหมายชี้แจงรายละเอียดโครงการ ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันยื่นคาขอ และหากไม่สามารถมาชี้แจงภายในกาหนด ขอให้ชี้แจงเหตุผล
ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความที่ให้ไว้ข้างต้นตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นประมาณการที่ดีที่สุดในความเห็นของข้าพเจ้า

(ลงชื่อ)………………………………………….. ตัวแทน
(………………………………………….)

สกท.

(ลงชื่อ)………………………………………….. ผู้ขอ
(…………………………………………..)
วันที่…………………………………

หมายเหตุ - กรณีบริษัทจัดตั้งแล้วต้องลงชื่อผูกพันและประทับตราสาคัญของบริษัทให้ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบียนไว้
- เมื่อได้รบั อนุมัติการส่งเสริมแล้ว หากเป็นนิติบุคคลต่างด้าวให้นาบัตรส่งเสริมไปยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต่ อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
F PA PP 03-07
03/06/58
หน้าที่ 8/8

เอกสารแนบสาหรับประเภท
7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน (ยกเว้น 7.1.1 และ 7.1.2)
7.3 กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ (ทุกประเภทย่อย)
รายละเอียดของเรือ/ อากาศยาน/ รถไฟฟ้า/ รถไฟ
ประเภท
เรือ
อากาศยาน

รถไฟฟ้า

รถไฟ

ขนาด
ขนาดเรือ

หน่วย
ตันกรอส

ความจุผู้โดยสารรวม

ที่นั่ง

ระวางบรรทุกสินค้ารวม

ตัน

จานวนตู้

ตู้

จานวนที่นั่งต่อตู้

ที่นั่ง

จานวนรถจักร

คัน

จานวนรถพ่วง

คัน

พื้นที่/เส้นทาง การให้บริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……….………………………………………………..……….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……….………………………………………………..……….……………………………
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ (โปรด  ในช่อง )
 กรมการบินพลเรือน......................................................................................…………………………………………...
 กรมเจ้าท่า..............................................................................………………………………………………………………..
 กรมทางหลวง..............................................................................…………………………………………………………...
 กรมศุลกากร..............................................................................……………………………………………………………..
 สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....….............................................................
 ใบอนุญาต/เอกสารการได้รับความเห็นชอบอื่นๆ …………………………………………………………………...……….....

เอกสารแนบสาหรับประเภท
7.4.1 กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย (Distribution Center: DC)
7.4.2 กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย
(International Distribution Center: IDC)
ขั้นตอนการให้บริการ (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
1)..................................................................................................................................................................................
2)............................................................................................................................. .....................................................
3)............................................................................................................................. .....................................................
4)............................................................................................................................................................... ...................
5)..................................................................................................................................................................................
รายชื่อลูกค้าหลัก
บริษัท

ประเทศ

ผลิตภัณฑ์

ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการบริหารคลังสินค้า
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารคลังสินค้าชื่อ.........................................................................................................
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และการทางานของซอฟต์แวร์
.........................................................................................................................................................................…………
......................................................................................................................................................... ............................
.....................................................................................................................................................................................
ขั้นตอนการดาเนินงานในคลังสินค้า (โปรด  ในช่อง )
- การตรวจสอบคุณภาพ  มี  ไม่มี
.....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................…………
.....................................................................................................................................................................................
- การบรรจุสินค้า  มี  ไม่มี
.....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................…………
.....................................................................................................................................................................................

เอกสารแนบสาหรับประเภท
7.5 กิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ)
ขอบข่ายธุรกิจที่จะให้บริการแก่บริษัทในเครือ
โปรด  ในช่อง  พร้อมแนบเอกสารอธิบายรายละเอียดลักษณะการให้บริการในแต่ละขอบข่าย และผัง
โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือที่ให้บริการ
ขอบข่ายธุรกิจ
 การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานธุรกิจ

จะให้บริการ ดังนี้
 การบริหารงานด้าน..................................................................................................................................................
 การวางแผนงานด้าน................................................................................................................................................
 การประสานงานด้าน................................................................................................................................................
 อื่นๆ เช่น .................................................................................................................................................................
 การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน

เช่น .........................................................................................................................................................................................
 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่จะวิจัยและพัฒนา เช่น
- .................................................................................................................................................................... .....................
- .........................................................................................................................................................................................
 การสนับสนุนด้านเทคนิค

จะให้บริการ ดังนี้
 การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้บริการตรวจสอบและทดสอบ
 การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้บริการติดตั้ง บารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร
 อื่นๆ เช่น .................................................................................................................................................................
การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย

จะให้บริการ ดังนี้
 การบริหารและวางแผนด้านการตลาดและการขาย
 การเผยแพร่และแนะนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ
 อื่นๆ เช่น .................................................................................................................................................................

ขอบข่ายธุรกิจ
 การบริหารด้านบุคคลและการฝึกอบรม

จะให้บริการ ดังนี้
 การบริหารและวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์
 การฝึกอบรมในด้าน..................................................................................................................................................
 อื่นๆ เช่น .................................................................................................................................................................
 การให้คาปรึกษาและแนะนาในการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ

จะให้คาปรึกษาในด้าน ดังนี้
 ด้านการวางแผนทางธุรกิจ
 ด้านการผลิต
 ด้านการขายและการตลาด
 ด้านทรัพยากรมนุษย์
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ด้านการเงิน
 ด้าน..........................................................................................................................................................................
 การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

หัวข้อที่วิเคราะห์และวิจัย ดังนี้
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 ทิศทางของอุตสาหกรรม
 แนวโน้มและความต้องการของตลาด
 อื่นๆ เช่น .................................................................................................................................................................
 การจัดการและควบคุมสินเชื่อ

จะให้บริการ ดังนี้
 การจัดหาสินเชื่อจากแหล่งเงินกู้
 การบริหารและควบคุมการเบิกจ่ายสินเชื่อ
 อื่นๆ เช่น .................................................................................................................................................................
ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center)

จะให้บริการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารแนบสาหรับ
ประเภท 7.6 กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
(International Trading Centers: ITC)
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วน (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
1)............................................................................................................................. .....................................................
2)............................................................................................................................. .....................................................
3)..................................................................................................................................................................................
4)............................................................................................................................. .....................................................
5)............................................................................................................................. .....................................................
รายละเอียดสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วนที่จัดซื้อจัดหา
การจัดซื้อจัดหา
สินค้า วัตถุดิบ
และชิ้นส่วน

Suppliers

การจาหน่าย
ประเทศ

ลูกค้า

ประเทศ

เอกสารแนบสาหรับ
ประเภท 7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน
(Trade and Investment Support Office: TISO)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน 3 ปีแรก (รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทต่อปี)
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
- ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์
- ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
- ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
- ค่าเช่า
- ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก
- ค่าระวาง ค่าขนส่ง
- ค่าซ่อมแซม
- ค่ารับรอง
- ค่านายหน้า ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย
- ค่าธรรมเนียมในการให้คาแนะนาและปรึกษา
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอื่น ๆ
รวม
หมายเหตุ ต้องสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในแบบคาขอรับการส่งเสริมการลงทุน บริการ ข้อ 10.

ขอบข่ายการให้บริการ
โปรด  ในช่อง  พร้อมแนบเอกสารอธิบายรายละเอียดลักษณะการให้บริการในแต่ละขอบข่าย
ผู้รับบริการ/
ขอบข่ายธุรกิจ
ผู้ซื้อสินค้า
 การกากับดูแลและ/หรือการให้บริการบริษัทในเครือและในกลุ่ม
(โปรดแนบผังโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือ/กลุม่ ที่ให้บริการ)

จะให้บริการ ดังนี้
- ..........................................................................................................................
- ..........................................................................................................................
- ..........................................................................................................................
 การให้คาปรึกษาและแนะนาในการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ
(ยกเว้น ด้านซื้อขายหลักทรัพย์ ด้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย
ด้านโฆษณา ด้านสถาปัตยกรรม และด้านวิศวกรรมโยธา)

จะให้คาปรึกษาในด้าน ดังนี้
 ด้านการวางแผนทางธุรกิจ
 ด้านการผลิต
 ด้านการขายและการตลาด
 ด้านทรัพยากรมนุษย์
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ด้านการเงิน
 ด้าน...........................................................................................................
 การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดหาสินค้า

สินค้าที่จะให้ข้อมูล เช่น ..........................................................................................
ข้อมูลที่จะให้บริการ เช่น
- ..........................................................................................................................
- ..........................................................................................................................
- .........................................................................................................................
 การให้บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค

(ไม่รวม ทางสถาปัตยกรรม และทางวิศวกรรมโยธา)
จะให้บริการ ดังนี้
- ..........................................................................................................................
- ..........................................................................................................................
- ..........................................................................................................................

ประเทศ

ขอบข่ายธุรกิจ
กิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์
 การนาเข้าเพื่อค้าส่ง (จาหน่ายให้ตัวแทนจาหน่าย/Distributor)
 การให้บริการฝึกอบรม ในด้าน...........................................................................
 การติดตั้ง บารุงรักษา ซ่อมแซม
 การปรับ (Calibration)
ทั้งนี้ เครื่องจักร
 ผลิตโดยบริษัทแม่/บริษัทในเครือ/บริษัทในกลุ่ม
 ได้รับอนุญาตให้ดาเนินการจากผู้ผลิตแล้ว คือ..........................................
เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ ตามขอบข่าย เช่น
- ..........................................................................................................................
- ..........................................................................................................................
 การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ (ผู้ซื้อนาไปจาหน่ายต่อหรือผลิตเป็นสินค้า
อื่น)
สินค้าที่ผลิตในประเทศ เช่น
- .......................................................ซื้อจาก........................................................
- .......................................................ซื้อจาก........................................................
 การให้บริการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจระหว่างประเทศ (International
Business Process Outsourcing)
ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม คือ .............................................................................
ในด้าน Administration Services  Finance&Accounting Services
 Human Resource Services  Sales & Marketing Services
 Customer Services
 Data Processing
 ……………..………………………………………………………………………..……….
จานวน ...............Workstations
โดยระยะเวลาการให้บริการ แบ่งเป็น ...............รอบ ดังนี้
- ตั้งแต่....................................ถึง.....................................
- ตั้งแต่....................................ถึง.....................................
- ตั้งแต่....................................ถึง.....................................
การคิดค่าบริการ
............................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................

ผู้รับบริการ/
ผู้ซื้อสินค้า

ประเทศ

เอกสารแนบสาหรับประเภท 7.9 กิจการพัฒนาพื้นที่สาหรับกิจการอุตสาหกรรม (ทุกประเภทย่อย)
ราคาจาหน่าย ราคา …………………..……. - …………………..……. บาท / …………………..……. หน่วย
ระบบสาธารณูปโภค
ถนน:
………………………………………………………………………….............………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….............……………………………………………………………………..

ระบบประปา:
……………………………………………………………………………………………….............…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….............………………………………………………..

ระบบไฟฟ้า:
…………………………………………………………………………………………………………………….............……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….............…………………………..

ระบบระบายน้าและบาบัดน้าเสีย:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............……..

ระบบจัดเก็บและกาจัดขยะ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............……..

สาธารณูปการอื่นๆ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............…..

เงินลงทุนค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง (คิดเป็นเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนของโครงการ)
ประเภทต้นทุน
-

ระบบประปา

-

ระบบไฟฟ้า

-

ค่าก่อสร้างถนน ทางเท้า ท่อระบายน้า และรั้วรอบโครงการ

-

ระบบระบายน้า และ ระบบบาบัดน้าเสีย

-

สวนสาธารณะ และค่าภูมสิ ถาปัตย์

- ระบบกาจัดขยะ
- อื่นๆ
รวม

โปรดแนบแผนผังที่ตั้งโครงการและแผนผังการใช้พื้นที่

(หน่วย: ล้านบาท)

เอกสารแนบสาหรับกิจการประเภท 7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา
โปรด  ในช่อง หรือ
รูปแบบการวิจัยและพัฒนา
 การวิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic Research)
 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
 การวิจัยพัฒนาระดับนาร่อง (Pilot Development)
 การวิจัยพัฒนาเชิงสาธิต (Demonstration Development)
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แหล่งที่มาของรายได้ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
 รายได้จากการรับจ้างวิจัยและพัฒนา
 รายได้จากการขายสิทธิบัตร หรือ ค่าลิขสิทธิ์
 รายได้จากการจาหน่ายหรือให้บริการในภายหลัง จากการนาผลงานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์
บุคลากรที่ทาวิจัยและพัฒนา (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

หน้าที่

จานวน (คน)
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

แผนงานฝึกอบรมบุคลากร (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารแนบสาหรับกิจการประเภท 7.19 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
สถานฝึกฝนวิชาชีพด้าน………………………………………………………………………………………………………………………………
หลักสูตรการฝึกฝนวิชาชีพ (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
จานวน
จานวน
เวลาเรียนรวมตลอด
ชื่อหลักสูตรหลัก
ที่เปิดสอน/ปี ผู้เข้าร่วม/รอบ
หลักสูตร
(รอบ)
(คน)
(ชั่วโมง)
ทฤษฎี .........................

ค่าฝึกอบรม
(บาท)

ปฏิบัติ .........................
ทฤษฎี .........................
ปฏิบัติ .........................
ทฤษฎี .........................
ปฏิบัติ .........................
ทฤษฎี .........................
ปฏิบัติ .........................
ทฤษฎี .........................
ปฏิบัติ .........................
คุณสมบัติผู้ฝึกฝนวิชาชีพ (กรณีข้อมูลมากกว่านี้ โปรดจัดทาเป็นเอกสารแนบ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความร่วมมือทางวิชาการ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว (ถ้ามี โปรด  ในช่อง )
 กระทรวงศึกษาธิการ
 อื่นๆ ………………………………………………......................................

เอกสารแนบสาหรับประเภท 5.6 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
ลาดับ
ที่
1

ตาแหน่งบุคลากร
ด้านออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
PROJECT MANAGER

สัญชาติ
ไทย
ต่างชาติ
รวม

2

RESEARCHER/ DEVELOPER/
DESIGNER

ไทย
ต่างชาติ
รวม

3

ENGINEER ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ELECTRICAL

ไทย
ต่างชาติ

- ELECTRONICS

ไทย
ต่างชาติ

- MECHANICAL

ไทย
ต่างชาติ

- COMPUTER/SOFTWARE

ไทย
ต่างชาติ

- อื่นๆ ..............................................

ไทย

…….....................................................

ต่างชาติ
รวม

จานวน
(คน)

ปีที่ 1
เงินเดือน
เฉลี่ย

เงินเดือน
รวม

(บาท/ปี/คน)

(บาท/ปี)

จานวน
(คน)

ปีที่ 2
เงินเดือน
เฉลี่ย
(บาท/ปี/คน)

เงินเดือน จานวน
รวม
(คน)
(บาท/ปี)

ปีที่ 3
เงินเดือน
เฉลี่ย

เงินเดือน
รวม

(บาท/ปี/คน)

(บาท/ปี)

ลาดับ
ที่
4

จานวน

ตาแหน่ง
TESTER/
VERIFICATION ENGINEER

(คน)
ไทย
ต่างชาติ
รวม

5

อื่นๆ...................................................

ไทย

…….....................................................

ต่างชาติ
รวม

รวมคน
ไทย
รวมคน
ต่างชาติ
รวม
ทั้งสิ้น

ปีที่ 1
เงินเดือน
เฉลี่ย

เงินเดือน
รวม

(บาท/ปี/คน)

(บาท/ปี)

จานวน
(คน)

ปีที่ 2
เงินเดือน
เฉลี่ย
(บาท/ปี/คน)

เงินเดือน จานวน
รวม
(คน)
(บาท/ปี)

ปีที่ 3
เงินเดือน
เฉลี่ย

เงินเดือน
รวม

(บาท/ปี/คน)

(บาท/ปี)

