
 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
“ติดปีก” นักลงทนุไทยยุค 4.0 

คุณเศกสรรค์  เรืองโวหาร 
ที่ปรึกษาด้านการลงทนุ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคณุวุฒิ) 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

วันที่  3  พฤศจิกายน  2561 
 



นายเศกสรรค ์เรืองโวหาร
ท่ีปรึกษาด้านการลงทุน

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2561

"ติดปีก" นกัลงทุนไทย
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มาตรการส่งเสริมการลงทนุในพืน้ท่ีเป้าหมาย

มาตรการส่งเสริมการปรบัปรงุประสิทธิภาพ

มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของ SMEs

มาตรการส่งเสริมให้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ MAI

บริการใหม่ของบีโอไอ

1
นโยบายส่งเสริมการลงทนุในปัจจบุนั

ทิศทางการส่งเสริมการลงทนุ
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ทิศทางการส่งเสริมการลงทนุ
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วิสยัทศัน์

ส่งเสริมการลงทุนท่ีมีคณุค่า ทัง้ในประเทศและการลงทุน

ของไทยในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั  

ก้าวพ้นการเป็นประเทศท่ีมีรายได้ระดบัปานกลาง

(Middle Income Trap)  และเติบโตอย่างยัง่ยืน

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564)
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Stan Shih’s Smiling Curve

ท่ีมา : Shih (1992)



• ส่งเสริมกิจการโลจิสติกสส์ าคญั เช่น ขนส่งทางราง ขนส่งทางเรือ 
การพฒันาสนามบินพาณิชย ์ศนูยซ่์อมอากาศยาน

• ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั เช่น Digital Park, Innovation 
Incubation Center, Data Center, Submarine Cable

Investment-led
Transformation

Human

Resource

Technology

Targeted

Industries

InfrastructureEnterprise

• มุ่งพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Bio, Nano, 
Advanced Material, Digital)

• สนับสนุนกิจการท่ีใช้เทคโนโลยีสงู (A1 A2) ให้ท า 
Merit ด้าน RDI มากขึ้น

• ส่งเสริม Technology Localization ผ่านความ
ร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบนัการศึกษา/
สถาบนัวิจยั 

• บูรณาการภาคเอกชนกบั
สถาบนัการศึกษาเพ่ือพฒันาบคุลากร 
S&T ผ่านหลกัสตูร WiL, Talent 
Mobility, สหกิจศึกษา, ทวิภาคี

• ส่งเสริมการจดัตัง้สถาบนั การศึกษาเพ่ือ
สร้างบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสงู

• ดึงดดู Talents ต่างประเทศ (จดัตัง้ STC, 
SMART Visa)

• ส่งเสริมการลงทุนให้ SMEs ไทย ด้วยสิทธิประโยชน์ท่ีสงูและเง่ือนไขท่ี
ผ่อนปรน

• จบัคู่ธรุกิจระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่กบั SMEs ไทย

ทิศทางการส่งเสริมการลงทนุใหม่เพ่ือปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจ

• ส่งเสริมอตุสาหกรรมเป้าหมายและกิจการ
สนับสนุน โดยเฉพาะ RDI เพ่ือยกระดบั
ภาคอตุสาหกรรมในประเทศ

• ส่งเสริมกิจการเป้าหมายในพื้นท่ีพิเศษ (EEC,
SEZ)

• ผลกัดนัการใช้หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั
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2

นโยบายส่งเสริมการลงทนุในปัจจบุนั



โครงสร้างองคก์ร BOI
Policy & Intelligence

กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน
International Cooperation (G-G)

กองความร่วมมอืการลงทุนต่างประเทศ

Investment
Marketing
(Inward & 
Outward)

•กองส่งเสริม
การลงทุนจาก
ต่างประเทศ
•กองส่งเสริม
การลงทุนไทย
ในต่างประเทศ

Investment 
Ecosystem & 

Services
• กองประสาน
และพฒันา
ปัจจยัการลงทุน
•ศนูยบ์ริการ
ลงทุน
- ศนูย ์OSOS
- ศนูยวี์ซ่าฯ

Back Office
ส านักงานเลขาธิการ / ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร / กลุ่มตรวจสอบภายใน / ศนูยป์ฏิบติัการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่

Industrial Linkage Development
กองพฒันาและเช่ือมโยงการลงทุน

Bio & Medical Industries
กองบริหารการลงทุน 1

Creative & Digital 
Industries

กองบริหารการลงทุน 5
High Value Services
กองบริหารการลงทุน 4

Advanced Industries  
กองบริหารการลงทุน 2

Basic & Supporting 
Industries

กองบริหารการลงทุน 3

ส านักงานต่างประเทศ 16 แห่ง
(โตเกียว โอซากา ปักก่ิง เซ่ียงไฮ้ กวางโจว ไทเป โซล ซิดนีย ์นิวยอรค์ แอลเอ 

แฟรงกเ์ฟิรต์ ปารีส สตอ็คโฮลม์ มมุไบ เวียดนาม อินโดนีเซีย)

ส านักงานภมิูภาค 7 แห่ง
(เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา 

ขอนแก่น ชลบรีุ สรุาษฎรธ์านี สงขลา)



เครื่องจกัรอตัโนมติั
และหุ่นยนต์

อาหารแห่งอนาคต

ดิจิทลั

การแพทย์
ครบวงจร

อิเลก็ทรอนิกส์
อจัฉริยะ First S - Curve 

New S - Curve

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

การท่องเท่ียว
กลุ่มรายได้ดี/
เชิงสขุภาพ

อตุสาหกรรม
เช้ือเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

อตุสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (S-Curve)

ยานยนต์
สมยัใหม่

การบินและ
โลจิสติกส์
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Focus ของนโยบายส่งเสริมการลงทุนปัจจบุนั

• การวิจยัและพฒันา
• อตุสาหกรรม/บริการเป้าหมาย
• การสร้างมลูค่าเพ่ิม

เทคโนโลยีและนวตักรรม
• พฒันาบคุลากรไทย
• ดึงดดูบคุลากรศกัยภาพสงูจากต่าง ปท.

ทรพัยากรมนุษย์

• ยกระดบักิจการเดิม
• พฒันา SMEs 

การปรบัปรงุประสิทธิภาพ
• เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก
• เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

การพฒันาพืน้ท่ีเป้าหมาย
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• Bio & Medical Industries
• Advanced Industries
• Basic & Supporting Industries
• High Value Services
• Creative & Digital Industries

• Biotechnology
• Nanotechnology
• Advanced Material Technology
• Digital Technology

Technology-based

Product-based

Agenda-based

+

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในปัจจบุนั
• R&D
• สนับสนุนสถาบนัการศึกษา/วิจยั หรือกองทนุ
พฒันาเทคโนโลยีและบคุลากร

• IP licensing fee
• ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สงู
• พฒันา Local supplier
• ออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ์

• EEC (3 จงัหวดั)
• SEZ (10 จงัหวดั)
• ชายแดนภาคใต้ (4 จงัหวดั 4 อ าเภอ)
• 20 จงัหวดัท่ีมีรายได้ต่อหวัต า่
• นิคม/เขตอตุสาหกรรม
• เขตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เช่น Science Park, Food Innopolis, SKP

• มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต
• มาตรการส่งเสริมจดทะเบียนตลาด MAI

Merit-based

Area-based

Agenda-based • มาตรการส่งเสริม SMEs
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Product-based Incentives

A1

A2

A3

A4

B1

B2

Bio-based & Medical

Advanced Industries

Basic & Supporting

High Value Services

Creative & Digital

สิทธิประโยชน์

8 ปี

0 ปี

12

สิทธิประโยชน์แตกต่างตามระดบัเทคโนโลยี มลูค่าเพ่ิมและการสนับสนุนห่วงโซ่การผลิต
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล



A1

A2

A3

A4

B1

B2

A1: อตุสาหกรรมฐานความรู ้เนน้การออกแบบ 
ท า R&D การพฒันาเทคโนโลยี

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของประเทศ

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้8 ปี ไมจ่ ากดัวงเงนิ,
ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

A2: กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่พฒันา

ประเทศ กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูเพือ่
สรา้งมลูคา่เพิม่ แตม่กีารลงทนุใน
ประเทศนอ้ยหรอืยงัไมม่กีารลงทนุ
(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้8 ปี, ยกเวน้อากร
เครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

A3: กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูซึง่มี

ความส าคญัตอ่การพฒันาประเทศโดย
มฐีานการผลติอยูบ่า้งเล็กนอ้ย

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้5 ปี, ยกเวน้อากร
เครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

B1/B2: อตุสาหกรรมสนบัสนนุทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีมส่งู แตย่งัส าคญัตอ่ Value chain
(กลุม่ B1 ไดร้บัยกเวน้อากรเครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax

กลุม่ B2 ไดร้บัยกเวน้อากรวตัถดุบิ Non-tax)

A4: กจิการทีม่รีะดบัเทคโนโลยี
ไมเ่ทา่กลุม่ A1-A3 แตช่ว่ย

สรา้งมลูคา่เพิม่แกว่ตัถดุบิ
ในประเทศ และเสรมิ
Supply Chain

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้3 ปี,
ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร
วตัถดุบิ Non-tax)

สิทธิประโยชน์ตามระดบัเทคโนโลยี มลูค่าเพ่ิมและการสนับสนุนห่วงโซ่การผลิต 



Merit-Based Incentives ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั

ประเภทเงินลงทนุ/ค่าใช้จ่าย Cap เพ่ิมเติม 
(% ของเงินลงทนุ/ค่าใช้จ่าย)

R&D ทัง้ท าเอง ว่าจ้างผูอ่ื้นในประเทศ หรือร่วมวิจยักบั
องคก์รในต่างประเทศ

การสนับสนุนกองทนุพฒันาเทคโนโลยีและบคุลากร 
สถาบนัการศึกษา/วิจยั หน่วยงานรฐัด้าน S&T

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีท่ีพฒันาจาก
แหล่งในประเทศ
การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สงู รวมทัง้การ
อบรมด้านระบบดิจิทลั

การพฒันา Local Supplier ท่ีมีหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 
51% ในการฝึกอบรมเทคโนโลยีขัน้สงู และการให้
ความช่วยเหลือทางเทคนิค

การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์ ทัง้ท าเอง 
หรือว่าจ้างผูอ่ื้นในประเทศ

300%

100%

200%

200%

200%

200%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก

ยกเว้น CIT เพ่ิมเติม/ 
Cap เพ่ิมขึน้
ตามท่ีก าหนด

ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามสดัส่วน
เงินลงทนุ/ค่าใช้จ่ายดงัน้ี 

1% หรือ
> 200 ลบ.
2% หรือ

> 400 ลบ.
3% หรือ

> 600 ลบ.

1 ปี

2 ปี

3 ปี

กลุ่ม A1, A2 ท า merit แล้วได้ยกเว้น
CIT เกิน 8 ปีได้

(แต่รวมแล้วไม่เกิน 13 ปี)
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ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมกบัการลงทนุเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Core Technologies) ซ่ึงจะช่วยยกระดบัขีดความสามารถของ
ประเทศ โดยมีเง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา/วิจยั เช่น Technology Research Consortium เป็นต้น

Biotechnology Nanotechnology Advanced Material 
Technology Digital Technology

Targeted Core Technologies

ยกเว้น CIT 10 ปี หากตัง้ใน Science Park ยกเว้น CIT 12 ปี

Enabling Services
1. การวิจยัและพฒันา
2. สถานฝึกฝนวิชาชีพ (เฉพาะด้าน S&T)
3. การออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์

4. บริการออกแบบทางวิศวกรรม 
5. บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
6. บริการสอบเทียบมาตรฐาน

(กิจการเหล่าน้ีจะต้องสนับสนุนการพฒันา Core Technologies)

มาตรการพฒันาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
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ให้สิทธิประโยชน์ “ยกเว้นอากรของท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ในการวิจยัและพฒันา รวมทัง้การทดสอบ
ท่ีเก่ียวข้อง”  ส าหรบักิจการวิจยัและพฒันา กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีแนวทางดงัน้ี

 ของส าหรบัใช้ท า R&D หรือการทดสอบท่ีเก่ียวข้อง  เช่น วสัดตุ้นแบบ สารเคมี เป็นต้น

 ก าหนดให้ยกเว้นอากรคราวละ 1 ปี และให้ขยายเวลาได้อีกครัง้ละ 1 ปี

มาตรการพฒันาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
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Product-Based 
Incentives

Technology-Based 
Incentives

Merit-Based Incentives

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสงูสดุ 13 ปี

Merit-Based Incentives-Optional Scheme
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3

มาตรการส่งเสริมการลงทนุในพืน้ท่ีเป้าหมาย



จงัหวดัท่ีมีรายได้ต่อหวัต า่ 20 จงัหวดั  
(กาฬสินธุ ์ชยัภมิู นครพนม น่าน บงึกาฬ บรีุรมัย ์แพร่ มหาสารคาม 
มกุดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สโุขทยั 
สริุนทร ์หนองบวัล าภ ูอบุลราชธานี อ านาจเจริญ)

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามท่ีตัง้ของโครงการ (Area-based Incentives)

พืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตลู และ 4 อ าเภอของสงขลา คือ จะนะ นาทวี 
เทพา สะบา้ย้อย)

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
(ตาก สระแก้ว ตราด มกุดาหาร สงขลา หนองคาย นราธิวาส เชียงราย 
นครพนม กาญจนบรีุ : 10 จงัหวดั 23 อ าเภอ 90 ต าบล)

เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)
(ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ระยอง)

ลาว

กมัพชูา

เมียนมาร์
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การปรบัปรงุมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ท่ี EEC
เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. 61

ต้องย่ืนค าขอเพ่ือรบัสิทธิตามมาตรการน้ีภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562
ต้องมีความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา/วิจยั เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีหรือบคุลากร  ดงัน้ี

พืน้ท่ี เงื่อนไขการฝึกอบรมนักศึกษาด้าน S&T

เขตส่งเสริมพิเศษเฉพาะทาง  เช่น EECi, EECd, 
EEC-A
เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการอตุสาหกรรมเป้าหมาย  
เช่น นิคมฯ ต่างๆ ท่ีจะรองรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

พืน้ท่ีในนิคม/เขตอตุสาหกรรมใน EEC

1.

2.

3.

หมายเหต:ุ กิจการท่ีได้รบัสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามมาตรการน้ี จะไม่สามารถขอรบัสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคณุค่า
ของโครงการข้อ 3 กรณีการตัง้ในนิคมฯ ได้อีก
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> ร้อยละ 5 ของพนักงาน หรือ > 25 คน 
แล้วแต่จ านวนใดต า่กว่า

> ร้อยละ 10 ของพนักงาน หรือ > 50 คน 
แล้วแต่จ านวนใดต า่กว่า



พืน้ท่ี กลุ่มกิจการเป้าหมาย สิทธิประโยชน์

(1) เขตส่งเสริมพิเศษเฉพาะ
ทาง เช่น EEC-A, EECi, EECd

- หมวด 8 กิจการพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมาย และ
กิจการสนับสนุนเทคโนโลยีเป้าหมาย

- กลุ่ม A1/A2
- กลุ่ม A3

ยกเว้น CIT 13 ปี

ยกเว้น CIT 12 ปี
ยกเว้น CIT เพ่ิม 2 ปี 

และลดหย่อน 50% 5 ปี

(2) เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการ
อตุสาหกรรมเป้าหมาย

หมวด 8 กิจการพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมาย และ
กิจการสนับสนุนเทคโนโลยีเป้าหมาย
- กลุ่ม A1/A2/A3

ยกเว้น CIT 12 ปี

+ลดหย่อน 50% 5 ปี

(3) พืน้ท่ีในนิคม/เขต
อตุสาหกรรมท่ีได้รบัการ
ส่งเสริมใน EEC

หมวด 8 กิจการพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมาย และ
กิจการสนับสนุนเทคโนโลยีเป้าหมาย
- กลุ่ม A1/A2/A3

ยกเว้น CIT 11 ปี

+ลดหย่อน 50% 3 ปี

มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน EEC



โครงการความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจยั ศนูยค์วามเป็นเลิศ

TM

WiL
DVT

CoE

Talent Mobility Program (TM) โครงการทีช่ว่ยเชือ่มโยงระหวา่งมหาวทิยาลยัและ
สถาบนัวจิยัของภาครฐักบัภาคอุตสาหกรรม ในการจดัหาบุคลากรทางดา้นวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ีและนวตักรรม

Work Integrated Learning (WiL) เป็นการบรูณาการการท างานในสถานประกอบการ
เพิม่เตมิจากการเรยีนในสถานศกึษาในรปูแบบ “โรงเรยีนในโรงงาน”

ทวิภาคี การจดัการศกึษาวชิาชพีทีส่ถาบนัอาชวีศกึษา ตกลงกบัสถานประกอบการ
รฐัวสิาหกจิ/หน่วยงานรฐั ในการจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล เพื่อให้
ผูเ้รยีนไดม้ปีระสบการณ์ในภาคปฏบิตัใินสถานประกอบการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานรฐั

สหกิจศึกษา ระบบการศึกษาระดบัปรญิญาตรทีี่จดัให้มกีารเรยีนการสอนในสถานศกึษา 
สลบักบัการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการอยา่งมรีะบบ
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10 พืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษท่ี 1/2558 และ 2/2558

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล

ตาก อ.แม่สอด ต.ท่าสายลวด ต.พระธาตผุาแดง ต.แม่กาษา ต.แม่ก ุต.แม่ตาว
ต.แม่ปะ ต.แม่สอด ต.มหาวนั

อ.พบพระ ต.ช่องแคบ ต.พบพระ ต.วาเล่ย์

อ.แม่ระมาด ต.ขะเนจือ้ ต. แม่จะเรา ต.แม่ระมาด

มกุดาหาร อ.เมืองมกุดาหาร ต.ค าอาฮวน ต.นาสีนวน ต.บางทรายใหญ่ ต.มกุดาหาร
ต.ศรีบญุเรือง

อ.หว้านใหญ่ ต.ชะโนด ต.บางทรายน้อย ต.ป่งขาม ต.หว้านใหญ่

อ.ดอนตาล ต.ดอนตาล ต.โพธ์ิไทร

สระแก้ว อ.อรญัประเทศ ต.ท่าข้าม ต.บา้นด่าน ต.ป่าไร่

อ.วฒันานคร ต. ผกัขะ

สงขลา อ.สะเดา ต.สะเดา ต.ส านักขาม ต.ส านักแต้ว ต.ปาดงัเบซาร์

ตราด อ. คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่  ต.ไมรู้ด ต.หาดเล็ก
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จงัหวดั อ าเภอ ต าบล

หนองคาย อ. เมืองหนองคาย ต. ค่ายบกหวาน ต. ในเมือง ต. บา้นเด่ือ ต. พระธาตบุงัพวน
ต. โพธ์ิชยั ต. โพนสว่าง ต. มีชยั ต. เวียงคกุ ต. สีกาย
ต. หนองกอมเกาะ ต. หาดค า ต. หินโงม

อ. สระใคร ต. สระใคร
นราธิวาส อ. เมืองนราธิวาส ต. โคกเคียน

อ. ตากใบ ต. เจะ๊เห
อ. ย่ีงอ ต. ละหาร
อ. แว้ง ต. โละ๊จดู
อ. สไุหงโก-ลก ต. สไุหงโก-ลก

10 พืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษท่ี 1/2558 และ 2/2558
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จงัหวดั อ าเภอ ต าบล

เชียงราย อ. เชียงของ ต. คร่ึง ต. บญุเรือง ต. ริมโขง ต. เวียง ต. ศรีดอนชยั 
ต. สถาน ต. ห้วยข้อ 

อ. เชียงแสน ต. บา้นแซว ต. ป่าสกั ต. แม่เงิน ต. โยนก ต. เวียง 
ต. ศรีดอนมลู

อ. แม่สาย ต. เกาะข้าง ต. บา้นด้าย ต. โป่งงาม ต. โป่งผา ต. แม่สาย 
ต. เวียงพางค า ต. ศรีเมืองชมุ ต. ห้วยไคร้

นครพนม อ. เมืองนครพนม ต. กรุคุ ุต. ท่าค้อ ต. นาทราย ต. นาราชควาย ต. ในเมือง
ต. บา้นผึง้ ต. โพธ์ิตาก ต. หนองญาติ ต. หนองแสง 
ต. อาจสามารถ

อ. ท่าอเุทน ต. โนนตาล ต. รามราช  ต. เวินพระบาท

กาญจนบรีุ อ. เมืองกาญจนบรีุ ต. แก่งเส้ียน ต. บา้นเก่า

10 พืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษท่ี 1/2558 และ 2/2558



** ขยายเวลาการย่ืนค าขอรบัการส่งเสริมถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 **

สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนใน SEZ
(ประกาศ กกท. ท่ี 4/2557 และขยายเวลามาตรการตามประกาศ กกท. ท่ี 7/2560)

กิจการตามบญัชีประเภทท่ีให้การส่งเสริม กิจการเป้าหมาย

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเพ่ิมเติม 3 ปี
• กรณีได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปีแล้ว 

(กลุ่ม A1 และ A2)  ให้ได้รบัลดหย่อนภาษี
เงินได้ร้อยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ปี

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 8 ปี + ลดหย่อน
ภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ปี

• ส าหรบักิจการ 6 ประเภทท่ีให้ส่งเสริมเฉพาะ
ใน SEZ จะได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
8 ปี

• หกัค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า  10 ปี
• หกัค่าติดตัง้ส่ิงอ านวยความสะดวกได้ร้อยละ 25
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร
• ยกเว้นอากรขาเข้าวตัถดิุบท่ีใช้ผลิตเพ่ือส่งออก
• สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษี ได้แก่ การอ านวยความสะดวกด้าน Visa/Work Permit แก่

ช่างฝีมือ การถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน การส่งออกเงินตราต่างประเทศ
• อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือถกูกฎหมาย



ส่งเสริมการลงทุนของ SMEs ในพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

ผอ่นปรนเง่ือนไขกรณีผูล้งทุนเป็น SMEs
1) เงนิลงทุนขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ 500,000 บาท ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมุนเวยีน 
2) อนุญาตใหน้ าเครื่องจกัรใชแ้ลว้ในประเทศไม่เกนิ 10 ลา้นบาท และต้องลงทุนใหม ่

ในเครือ่งจกัรหลกัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของมลูคา่เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นโครงการ
3) อตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนไมเ่กนิ 3 : 1

คณุสมบติัของผูท่ี้เป็น SMEs มีดงัน้ี
1) ตอ้งถอืหุน้โดยบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน
2) เมื่อรวมกจิการทัง้หมดทัง้ทีไ่ดร้บัและไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิแลว้ มีสนิทรพัยถ์าวรสทุธิ

หรอืขนาดลงทุนไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีนไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท
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กลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (1/2)

กลุ่มอตุสาหกรรม ตาก สระแก้ว ตราด มกุดาหาร สงขลา
1. เกษตร ประมงและกิจการท่ีเก่ียวข้อง     

2. การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 

3. ส่ิงทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง   

4. การผลิตเครื่องเรือน   

5. อญัมณีและเครื่องประดบั  

6. การผลิตเครื่องมือแพทย์  

7. ยานยนต ์เครื่องจกัร และช้ินส่วน  

8. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์   

9. การผลิตพลาสติก  

10. การผลิตยา  

11. กิจการโลจิสติกส์     

12. นิคมหรือเขตอตุสาหกรรม     

13. กิจการสนับสนุนการท่องเท่ียว     

14. กิจการส่ิงพิมพ์     



กลุ่มอตุสาหกรรม หนองคาย เชียงราย กาญจนบรีุ นครพนม นราธิวาส

1. เกษตร ประมงและกิจการท่ีเก่ียวข้อง     ใชส้ทิธปิระโยชน์
ภายใตม้าตรการ

สง่เสรมิการลงทุนใน
จงัหวดัชายแดน

ภาคใตโ้ดยผอ่นปรน
เงือ่นไขประเภท

กจิการตามนโยบาย
เขตพฒันาเศรษฐกจิ

พเิศษ

2. การผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์  

3. ส่ิงทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง    

4. การผลิตเครื่องเรือน   

5. อญัมณีและเครื่องประดบั   

6. การผลิตเครื่องมือแพทย์   

7. ยานยนต ์เครื่องจกัร และช้ินส่วน  

8. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  

9. การผลิตพลาสติก   

10. การผลิตยา   

11. กิจการโลจิสติกส์    

12. นิคมหรือเขตอตุสาหกรรม    

13. กิจการสนับสนุนการท่องเท่ียว    

14. กิจการส่ิงพิมพ์    

กลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (2/2)



ประเภทกิจการ สิทธิประโยชน์

1. กิจการผลิตอาหารสตัวห์รือส่วนผสมอาหารสตัว์
2. กิจการผลิตวสัดกุ่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีต

อดัแรงส าหรบังานสาธารณูปโภค
3. กิจการผลิตส่ิงปรงุแต่งส าหรบัประทินร่างกาย เช่น สบู ่      

ยาสระผม ยาสีฟัน เครื่องส าอาง
4. กิจการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกส าหรบัสินค้าอปุโภค เช่น 

บรรจภุณัฑพ์ลาสติก
5. กิจการผลิตส่ิงของจากเย่ือหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ*
6. กิจการพฒันาอาคารส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมและ/หรือ

คลงัสินค้า

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
8 ปี
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กลุ่มกิจการท่ี BOI ยกเลิกการส่งเสริมไปแล้วแต่ให้ส่งเสริมเฉพาะใน SEZ
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Productivity Enhancement Support
มาตรการส่งเสริมการปรบัปรงุประสิทธิภาพ



มาตรการส่งเสริมการปรบัปรงุประสิทธิภาพ

การวิจยัและพฒันา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

เพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพ

การประหยดัพลงังาน 
การใช้พลงังานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม

การยกระดบั
อตุสาหกรรมเกษตรไปสู่

มาตรฐานระดบัสากล

การปรบัเปล่ียนเครื่องจกัร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต เช่น น าระบบอตัโนมติั
หรือดิจิทลั มาปรบัปรงุ
กระบวนการผลิต
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• ใช้กบักิจการท่ีด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รบัหรือไม่ได้รบัการส่งเสริม
- หากไม่ได้รบัส่งเสริม ต้องเป็นประเภทกิจการท่ีประกาศให้การส่งเสริม
- โครงการท่ีได้รบัการส่งเสริมอยู่เดิมสามารถย่ืนขอรบัสิทธิได้ เมื่อระยะเวลายกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ 

ส้ินสดุแล้ว หรือเป็นโครงการท่ีไม่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ
• มีเงินลงทนุ (ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน) > 1 ล้านบาท ยกเว้น SMEs > 5 แสนบาท 

ขอบข่าย

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร
• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสดัส่วน 50% ของเงินลงทนุในการปรบัปรงุโดยไม่รวมค่าท่ีดิน/ทนุหมนุเวียน ทัง้น้ี 
ให้ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ จากรายได้ของกิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม (กรณีใช้เครื่องจกัรในประเทศ > 30%
จะให้ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ เป็นสดัส่วน 100%)
• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ให้นับจากวนัท่ีมีรายได้ภายหลงัได้รบับตัรส่งเสริม

สิทธิประโยชน์

• ต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 ปี นับจากวนัท่ีออกบตัรส่งเสริม
• ต้องด าเนินการให้ได้ตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนด เช่น การลดลงของต้นทนุทางตรงต่อหน่วยการผลิต, 
การเพ่ิมขึน้ของอตัราการได้มา (Yield), การลดของเสียจากกระบวนการผลิต เป็นต้น

• ต้องย่ืนขอรบัการส่งเสริมภายในปี 2563

เงื่อนไข

มาตรการส่งเสริมการปรบัปรงุประสิทธิภาพ
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มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME)



มาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรบั SMEs

เมื่อรวมกิจการทัง้หมด ทัง้ท่ีได้รบั/ไม่ได้รบัส่งเสริม มีสินทรพัยถ์าวรสทุธิ
หรือเงินลงทนุไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน < 200 ล้านบาท

คณุสมบติัของ SMEs
บคุคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้น > 51% ของทนุจดทะเบียน

เง่ือนไขท่ีผอ่นปรน

• ลดเงินลงทุนขัน้ต า่จาก 1 ล้านบาท เหลือเพียง 
5 แสนบาท 

• อนุญาตให้ใช้เครื่องจกัรใช้แล้วในประเทศ ไม่เกิน 
10 ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่ในเครือ่งจกัรหลกั
ไม่น้อยกว่า 50% ของมลูค่าเครื่องจกัรในโครงการ  

สิทธิประโยชน์ท่ีเพ่ิมขึน้

 ยกเว้น CIT 0-8 ปี (ตามแต่ละประเภทกิจการ) โดยเพ่ิม
Cap เป็น 200% (เฉพาะกลุ่ม A)

 หากต้องการขอรบัสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมแบบ
Merit-based จะผอ่นปรนหลกัเกณฑส์ดัส่วนค่าใช้จ่าย
ลงคร่ึงหน่ึงของเกณฑป์กติ 

35ต้องย่ืนค าขอภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562



Merit-Based Incentives การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้ SME

ประเภทเงินลงทนุ/ค่าใช้จ่าย Cap เพ่ิมเติม 
(% ของเงินลงทนุ/ค่าใช้จ่าย)

R&D ทัง้ท าเอง ว่าจ้างผูอ่ื้นในประเทศ หรือร่วมวิจยักบั
องคก์รในต่างประเทศ

การสนับสนุนกองทนุพฒันาเทคโนโลยีและบคุลากร 
สถาบนัการศึกษา/วิจยั หน่วยงานรฐัด้าน S&T

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีท่ีพฒันาจาก
แหล่งในประเทศ
การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สงู รวมทัง้การ
อบรมด้านระบบดิจิทลั

การพฒันา Local Supplier ท่ีมีหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 
51% ในการฝึกอบรมเทคโนโลยีขัน้สงู และการให้
ความช่วยเหลือทางเทคนิค

การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์ ทัง้ท าเอง 
หรือว่าจ้างผูอ่ื้นในประเทศ

300%

100%

200%

200%

200%

200%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก

ยกเว้น CIT เพ่ิมเติม/ 
Cap เพ่ิมขึน้
ตามท่ีก าหนด

ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามสดัส่วน
เงินลงทนุ/ค่าใช้จ่ายดงัน้ี 

0.5% 

1% 

1.5% 

1 ปี

2 ปี

3 ปี

ท า merit แล้วได้ยกเว้น CIT เกิน 8 ปีได้แต่
รวมแล้วไม่เกิน 13 ปี

กลุ่มA เพ่ิมCapวงเงินเป็น 200%
36



6

มาตรการส่งเสริมให้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)



มาตรการส่งเสริมให้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)

สิทธิประโยชน์

• เพ่ิม Cap วงเงินของโครงการเป็น 200% ใหก้บัโครงการทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลของบรษิทัที่
ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนทีไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI

เง่ือนไข

1) บรษิทัตอ้งไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดทะเบยีนในตลาด MAI ก่อนยืน่ขอรบัการสง่เสรมิเพือ่ปรบัเพิม่สทิธปิระโยชน์
ตามมาตรการนี้

2) ตอ้งยืน่ขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนภายในปี 2563   
3) โครงการทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิตอ้งยงัคงมสีทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเหลอือยู ่

ทัง้ระยะเวลาและวงเงนิ
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7

New Services
บริการใหม่ของบโีอไอ



2

บริการใหม่ของ BOI

• Single window for visas and work permits
• SMART Visa
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วีซ่าประเภทพิเศษเพ่ือดึงชาวต่างชาติท่ีเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหารระดบัสงู หรือนักลงทนุ
เข้าท างานหรือลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
ซ่ึงจะช่วยพฒันาประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0” 

SMART Visa
เร่ิม 1 ก.พ. 2561

ระบบอตัโนมตัิ

และหุ่นยนต ์

อาหาร
เพื่ออนาคต

41



SMART “ I ”

SMART “ T ”

TALENT

INVESTOR

SMART “ E ”

EXECUTIVE

SMART “ S ”

STARTUP

กลุ่มเป้าหมายและสิทธิประโยชน์ SMART Visa

• วีซ่าสงูสดุ < 4 ปี/ครัง้ แต่ไม่เกินเวลาในสญัญาจ้าง
ยกเว้นกลุ่ม startup จะได้ 1 ปี ต่อคราวละ 2 ปี

•ท างานในกิจการท่ีรบัรองโดยไม่ต้องขอ WP

•ขยายเวลารายงานตวัเป็นทุก 1 ปี 

•ไม่ต้องขอ Re-entry Permit

•คู่สมรสได้รบัสิทธิพ านักและท างานในไทย

•บตุรได้รบัสิทธิพ านักในไทย และส าหรบับตุรผูถ้ือ 
SMART T จะได้รบัสิทธิในการท างานด้วย
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หลกัเกณฑแ์ละคณุสมบติัของผูท่ี้จะได้รบั Smart Visa

SMART “ T ”

คณุสมบติั สิทธิประโยชน์
• ผูเ้ช่ียวชาญ S&T ได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานเครอืข่าย
• เงินเดือน ≥ 200,000 บาท/เดือน 
• สญัญาจ้างระยะเวลาเหลือ ≥ 1 ปี 
• บริษทันายจ้างต้องประกอบธรุกิจในอตุสาหกรรมเป้าหมาย โดยต้อง
ได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

• จบ ป.ตรีขึน้ไปและมีประสบการณ์ในงานท่ีเก่ียวข้อง ≥ 10 ปี
• เงินเดือน ≥ 200,000 บาท/เดือน
• สญัญาจ้างระยะเวลาเหลือ ≥ 1 ปี 
• เป็นผูบ้ริหารระดบัสงู และท างานในกิจการท่ีใช้เทคโนโลยีในการผลิต/
ให้บริการและอยู่ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

• มีเงินฝากประจ าเวลาเหลือ ≥ 1 ปี จ านวน ≥ 600,000 บาท
• มีกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพตลอดเวลาในไทย 
• เข้าร่วมโครงการ Incubation / Accelerator ท่ีได้รบัการรบัรองจาก NIA
หรือร่วมทุน/ได้รบัการรบัรองจาก DEPA

• ต้องจดัตัง้บริษทัในไทยภายใน 1 ปี และถือหุ้น ≥ 25% หรือเป็นกรรมการ 
และบริษทัต้องได้รบัการรบัรองว่าอยู่ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

• ลงทนุในนามบคุคล ≥ 20 ล้านบาท 
• ลงทนุในบริษทัท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการท าธรุกิจและอยู่ใน
อตุสาหกรรมเป้าหมาย

• ต้องคงการลงทนุดงักล่าวไว้ตลอดเวลาท่ีได้รบัสิทธิ

• วีซ่าสงูสดุ < 4 ปี/ครัง้ แต่ไม่เกินเวลาในสญัญาจ้าง
• ท างานในกิจการท่ีรบัรองโดยไม่ต้องขอ WP
• ขยายเวลารายงานตวัเป็นทกุ 1 ปี 
• ไม่ต้องขอ Re-entry Permit
• คู่สมรสได้รบัสิทธิพ านักและท างานในไทย
• บตุรได้รบัสิทธิพ านักในไทย และส าหรบับตุรผูถื้อ 

SMART T จะได้รบัสิทธิในการท างานด้วย

TALENT

SMART “ I ”

INVESTOR

SMART “ E ”

EXECUTIVE

SMART “ S ”

STARTUP

• วีซ่าครัง้แรก 1 ปี และขยาย ≤ 2 ปี/ครัง้ เม่ือจดัตัง้กิจการในไทย
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด

• ท างานในกิจการท่ีได้รบัรองโดยไม่ต้องขอ WP
• ขยายเวลารายงานตวัเป็นทกุ 1 ปี 
• ไม่ต้องขอ Re-entry Permit
• คู่สมรสได้รบัสิทธิในการพ านักและท างานในไทย 
• บตุรได้สิทธิในการพ านักในไทย
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ยื่นค าขอ *

เพ่ือรบัรองคณุสมบติั

• BOI
• สวทช.
• NIA

• DEPA
• วช.
• วว.

• กระทรวงการต่างประเทศ
• ตม.
• กระทรวงแรงงาน

แจ้งผลการพิจารณาการรบัรองคณุสมบติั

ชาวต่างชาติ
ย่ืนขอวีซ่า

ชาวต่างชาติ SMART Visa Unit 
ณ ศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน

สถานเอกอคัรราชทตู/สถาน
กงสลุ/ ตม. ณ ศนูยบ์ริการ
วีซ่าและใบอนุญาตท างาน

กระบวนการตรวจสอบและรบัรองคณุสมบติั

ตม. กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน

กรอบระยะเวลาการท างานรวมทัง้ส้ิน 30 วนัท าการ

* ชาวต่างชาติท่ีพ านักอยู่นอก
ราชอาณาจกัรสามารถย่ืนขอ
วีซ่าได้ท่ีสถานเอกอคัรราชทูต
หรือสถานกงสลุใหญ่ เพ่ือส่ง
ต่อมายงัหน่วย SMART Visa

ขัน้ตอนการยื่นขอ SMART VISA
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สถานท่ีติดต่อ:

ศนูยบ์ริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน
SMART Visa Unit

ชัน้ 18 อาคารจตัรุสัจามจรีุ ถนนพญาไท
เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330

เร่ิม 1 ก.พ. 2561

0-2209- 1100 ต่อ 1109-1110

smartvisa@boi.go.th
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ขอบคณุครบั
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