
นายอภิพงษ์ คณุากรบดินทร์
กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

วนัท่ี 1 กนัยายน 2561

"ติดปีก" นกัลงทุนไทยยคุ 4.0 



หวัข้อการบรรยาย
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กรอบแนวคิดในการส่งเสริมการลงทุน

BOI (โครงสร้างและหลกัเกณฑพื์น้ฐาน)

มาตรการพิเศษ

1
2

3



Thailand 1.0

Thailand 2.0

Thailand 3.0

Thailand 4.0

• Knowledge-based Economy
• Digital & Creative Industries
• Green Industries 
• Alternative Energy
• Tourism & Healthcare 
• Logistics Hub 

ODM & OBM

• R&D  
• Product Champion

& Specialty Products

Thailand’s Future Industry Direction

(ประมวลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) และแผนแม่บทการพฒันาอตุสาหกรรม)

Create value 
and elevate the 
standard

Agriculture

Light industry

FDI-based
(Auto, E&E, Petrochemical)

ความเป็นมาและกรอบแนวคิดในการส่งเสริมการลงทนุ
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วิสยัทศัน์การส่งเสริมการลงทุน
ตามยุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิการลงทุนในระยะ 7 ปี

(พ.ศ. 2558-2564)
“สง่เสรมิการลงทุนทีม่คีณุค่า ทัง้ในประเทศ

และการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
เพือ่เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั

ก้าวพ้นการเป็นประเทศทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลาง
(Middle Income Trap) และเตบิโตอยา่งยัง่ยืน

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

กรอบยทุธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ภารกิจหลกัของ BOI ตรงกบั
ยทุธฯ ท่ี 2 ขอ้ยอ่ย 2) สง่เสรมิ
การคา้และการลงทุน 3) พฒันา
ประเทศสูค่วามเป็นชาตกิารคา้
และ 5) พฒันาอุตสาหกรรม
ศกัยภาพ พฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั
(Digital economy) พฒันา
อุตสาหกรรมสง่ออกทีม่ศีกัยภาพสูง



1. ส่งเสริมการลงทนุเพ่ือพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยการสง่เสรมิการวจิยั
และพฒันา การสรา้งนวตักรรม การสรา้งมลูคา่เพิม่ของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบรกิาร 
และการสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ตลอดจนสง่เสรมิการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม และการลด
ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิและสงัคม 

2. ส่งเสริมกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีการประหยดัพลงังานหรือใช้พลงังานทดแทน 
เพือ่การเตบิโตอยา่งสมดุลและยัง่ยนื  

3. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทนุ (Cluster) ทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของพืน้ที ่และสรา้ง
ความเขม้แขง็ของหว่งโซ่มลูคา่ 

4. ส่งเสริมการลงทนุในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพือ่เสรมิสรา้งเศรษฐกจิทอ้งถิน่ทีเ่กือ้กลูต่อ
การสรา้งความมัน่คงในพืน้ที ่ 

5. ส่งเสริมการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพืน้ทีช่ายแดน ทัง้ในและนอกนิคม
อุตสาหกรรม  เพือ่ใหเ้กดิการเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น และรองรบัการรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

6. ส่งเสริมการลงทนุของไทยในต่างประเทศ  เพือ่พฒันาความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกจิไทย 
และเพิม่บทบาทของประเทศไทยในเวทโีลก

นโยบายส่งเสริมการลงทนุภายใต้ยทุธศาสตร ์7 ปี (พ.ศ. 2558-2564)
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1. ยานยนตส์มยัใหม่
2. อิเลก็ทรอนิกสอ์จัฉริยะ
3. การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดี/เชิงสขุภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
5. การแปรรปูอาหาร

6. เครื่องจกัรอตัโนมติัและหุ่นยนต์
7. การบินและโลจิสติกส์
8. อตุสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
9. ดิจิทลั
10. การแพทยค์รบวงจร

แนวคิดในการส่งเสริมการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

First S - Curve New S - Curve 

พ.ย. 58 กระทรวงอุตสาหกรรมจดัท าขอ้เสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: “กลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกจิเพือ่
อนาคต (New Engine of Growth) ต่อคณะรฐัมนตร”ี
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BOI
โครงสร้างและหลกัเกณฑพื์น้ฐาน
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โครงสร้างองคก์ร BOI (มีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 ธ.ค. 2560)
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)



กองท่ีก ากบัดแูลและวิเคราะหโ์ครงการลงทนุ

Bio & 
Medical

กองบริหาร
การลงทนุ 1

กองบริหาร
การลงทนุ 5

กองบริหาร
การลงทนุ 4

กองบริหาร
การลงทนุ 2

กองบริหาร
การลงทนุ 3

ก ากบัดแูลและ
วิเคราะหโ์ครงการ
ลงทุนในหมวด

อตุสาหกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีชีวิภาพ 
และผลิตภณัฑ์
ทางการแพทย์

ก ากบัดแูลและ
วิเคราะหโ์ครงการ
ลงทุนในหมวด
อตุสาหกรรมท่ีใช้
เทคโนโลยีขัน้สงู

ก ากบัดแูลและ
วิเคราะหโ์ครงการ
ลงทุนในหมวด
อตุสาหกรรม
พื้นฐานและ
อตุสาหกรรม
สนับสนุน

ก ากบัดแูลและ
วิเคราะหโ์ครงการ
ลงทุนในหมวด
อตุสาหกรรม
สร้างสรรคแ์ละ

ดิจิทลั

ก ากบัดแูลและ
วิเคราะหโ์ครงการ
ลงทุนในหมวด
กิจการบริการท่ีมี
มูลค่าเพ่ิมสงู

กองท่ีให้บริการปรกึษาแนะน า

ศนูยบ์ริการลงทนุ ศนูยป์ระสานการบริการ
ด้านการลงทนุ (OSOS)

หน่วยพฒันาการเช่ือมโยง
อตุสาหกรรม (BUILD)

บริการให้ค าปรกึษาแนะน าใน
การขอรบัการส่งเสริมการลงทุน
และประสานอ านวยความสะดวก

ต่างๆ ด้านการลงทุน

บริการให้ค าปรึกษาและข้อมลู
เก่ียวกบัการด าเนินธรุกิจและการ

ขอใบอนุญาตต่างๆ

บริการเช่ือมโยงอตุสาหกรรมและ
จบัคู่ทางธรุกิจ
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โครงสร้างการบริหารงานส่งเสริมการลงทุนของ BOI

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

นายกรฐัมนตรี

คณะอนุกรรมการ
ต่างๆ

นโยบาย การบริหาร

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ

รองนายกรฐัมนตรี

รมต.ประจ าส านักนายกฯ

อ านาจการพิจารณาโครงการ เงินลงทุน (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน)

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เกิน 2,000 ล้านบาท

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ >200 – 2,000 ล้านบาท / กิจการส่งออก >2,000 ล้านบาท

ส านักงาน (โดยคณะท างานฯ) ไม่เกิน 200 ล้านบาท

คณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศส าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย

- คณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา
- คณะอนุกรรมการบริหารกองทนุ
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เคร่ืองมือส่งเสริมการลงทุนภายใต้ พ.ร.บ. 2 ฉบบั

พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทนุ (ฉบบัท่ี 4)
พ.ศ. 2560

พ.ร.บ. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศส าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560

• ยกเวน้ CIT ไมเ่กนิ 8 ปี ส าหรบักจิการในกลุ่ม
Aและยกเวน้ CIT 9-13 ปี ส าหรบักจิการทีใ่ช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรมขัน้สงู หรอืกจิการ
วจิยัและพฒันา ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด

• ลดหยอ่น <50% ไมเ่กนิ 10 ปี

• หกัเงนิลงทุนไมเ่กนิ 70% ของเงนิทีล่งทุนแลว้ 
จากก าไรสทุธภิายใน 10 ปี (ITA)

• ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร วตัถุดบิ และของทีใ่ช้
เพือ่การวจิยัและพฒันา

• สทิธปิระโยชน์ Non-tax เชน่ ถอืกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิ น าเขา้ผูช้ านาญการต่างชาติ

• สทิธปิระโยชน์อื่นตาม พ.ร.บ.BOI

• ยกเวน้ CIT ไมเ่กนิ 15 ปี ส าหรบัอุตสาหกรรม
เป้าหมาย

• กองทุน 10,000 ลา้นบาท เพือ่ สนบัสนุนการลงทุน
การวจิยัและพฒันา การสง่เสรมินวตักรรม หรอืการ
พฒันาบุคลากรเฉพาะดา้น

• สทิธปิระโยชน์อื่นทีไ่มใ่ช่
การลดหยอ่นหรอืยกเวน้ภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคล สามารถใหไ้ดต้ามทีม่ใีน พ.ร.บ. BOI
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เป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนของ พ.ร.บ. 2 ฉบบั

พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทนุ พ.ร.บ.เพ่ิมขีดฯ

ฉบบัเดิม Sector-based

สง่เสรมิการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์

7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564) 

Strategic Investment
สง่เสรมิการลงทุนตามแนวทาง 

Thailand 4.0 ทีต่อบโจทยป์ระเทศ
(National Agenda) และเป็นการ
ลงทุนใหม่ๆ ทีม่ ีimpact สงู ซึง่ไม่
สามารถดงึดดูไดด้ว้ยเครือ่งมอืเดมิ ฉบบัแก้ไข

เพ่ิมเติม
2560

Technology-based

สง่เสรมิการลงทุนในเทคโนโลยหีลกัที่
ประเทศไทยมศีกัยภาพสงู
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8 หมวดกิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทุน

หมวด 1-7 ประกอบด้วยกิจการ 6 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี

A1: กจิการฐานความรู ้เน้นการออกแบบ ท า R&D เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ

A2: กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่พฒันาประเทศ กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงูเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ แต่มี
การลงทุนในประเทศน้อยหรอืยงัไมม่กีารลงทุน

A3: กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู มคีวามส าคญัต่อการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ มกีารผลติ
อยูบ่า้งเลก็น้อย

A4: กจิการทีม่รีะดบัเทคโนโลยไีมถ่งึกลุ่ม A3 แต่ชว่ยสรา้งมลูคา่เพิม่แก่วตัถุดบิในประเทศ และเสรมิ 
Supply Chain 

B1-B2: อุตสาหกรรมทีม่กีารผลติอยูม่ากแลว้ในประเทศ แต่ยงัส าคญัต่อ Supply Chain

หมวด 8 การพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมายท่ีประเทศมีศกัยภาพ (Biotech, Nanotec, Advanced 
Material, Digital)
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Product-Based Incentives
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ให้สิทธิประโยชน์สงูเป็นพิเศษส าหรบักิจการด้านการพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมาย โดยมีเงื่อนไข
การถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกบัสถาบนัการศึกษา/วิจยั ตามรปูแบบท่ีคณะกรรมการเหน็ชอบ

Biotechnology Nanotechnology Advanced Material 
Technology

Digital Technology

Targeted Core Technologies

Enabling Services

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

4. บริการออกแบบทางวิศวกรรม 
5. บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
6. บริการสอบเทียบมาตรฐาน

(กิจการเหล่าน้ีจะต้องสนับสนุนการพฒันา Core Technologies)

การพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Technology-based Incentive)

18



หมวด
1-7

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล
ยกเว้นอากร

น าเข้าเครื่องจกัร

ยกเว้นอากรน าเข้า
วตัถดิุบท่ีผลิตเพ่ือส่งออก 

+ Non-tax
(ท่ีดิน/Visa/Work Permit)

ผูป้ระกอบการทัว่ไป
วงเงินยกเว้น 100%

SMEs
วงเงินยกเว้น 200%

A1 8 ปี (No Cap) 8 ปี (No Cap)  

A2 8 ปี 8 ปี  

A3 5 ปี 5 ปี  

A4 3 ปี 3 ปี  

B1 - -  

B2 - - 

หมวด 8 10 ปี  

ผูข้อรบัการส่งเสริมและสิทธิประโยชน์
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ประเภทเครื่องจกัร อนุญาตให้ใช้ใน
โครงการ

ให้นับเป็นเงิน
ลงทนุ

ยกเว้นอากร

1 เคร่ืองจกัรใหม่ ทกุกรณี  

เคร่ืองจกัรใช้แล้วจากต่างประเทศ

2 เคร่ืองจกัรใช้แล้วไม่เกิน 5 ปี นับ
แต่ปีท่ีผลิตถึงปีท่ีน าเข้า ทกุกรณี  x

3
เคร่ืองจกัรใช้แล้วเกิน 5 ปี แต่ไม่
เกิน 10 ปี

กรณีทัว่ไป x x

กรณีย้ายฐาน นับให้ 50% ของ
มลูค่าตามบญัชี x

4 เคร่ืองจกัรใช้แล้วเกิน 10 ปี กรณีย้ายฐาน x x

5 กิจการขนส่งทางเรือ  กิจการขนส่ง
ทางอากาศ* และแม่พิมพ ์

ตามความ
เหมาะสม  

หมายเหตุ เครื่องจกัรใช้แล้วต้องมีใบรบัรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ในด้านประสิทธิภาพของเครื่องจกัร ผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมและการใช้พลงังาน และการประเมินราคาท่ีเหมาะสม / * เครื่องบินจะต้องมีอายไุม่เกิน 14 ปี

หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้ใช้เครื่องจกัรในโครงการท่ีได้รบัส่งเสริม



เมื่อรวมกิจการทัง้หมด ทัง้ท่ีได้รบั/ไม่ได้รบัส่งเสริม มีสินทรพัยถ์าวร
สทุธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน < 200 ล้านบาท

คณุสมบติัของ SMEs

บคุคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้น > 51% ของทนุจดทะเบียน

อยู่ในประเภทกิจการท่ีส่งเสริม (กลุ่ม A ทัง้หมด และ B1)

เง่ือนไขท่ีผอ่นปรน

• ลดเงินลงทนุขัน้ต า่จาก 1 ล้านบาท เหลือ 5 แสนบาท 
• อนุญาตให้ใช้เคร่ืองจกัรใช้แล้วในประเทศไม่เกิน 10 ล้านบาท และต้องลงทนุใหม่ใน
เคร่ืองจกัรหลกัไม่น้อยกว่า 50% ของมลูค่าเคร่ืองจกัรในโครงการ  
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มาตรการพิเศษ
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มาตรการพิเศษเพ่ือส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายรฐับาล

Merit-based

• มาตรการส่งเสริมจดทะเบียนตลาด mai
• มาตรการส่งเสริมเกษตรท้องถ่ิน
• มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต

1. ด้านพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั
• R&D 
• สนับสนุนสถาบนัการศึกษา/วิจยั หรือกองทุนพฒันาเทคโนโลยี

และบุคลากร
• IP licensing fee
• ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สงู
• พฒันา Local supplier
• ออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ์
2. ด้านกระจายความเจริญสู่ภมิูภาค
• ตัง้กิจการใน 20 จงัหวดัท่ีมีรายได้ต่อหวัต า่
3. ด้านพฒันาพื้นท่ีอตุสาหกรรม
• ตัง้กิจการในนิคม/เขตอตุสาหกรรม

ประเภทกิจการ
ภายใต้หมวด 1 – 8
ท่ีมีการลงทนุตาม

มาตรการพิเศษ 
จะได้รบัสิทธิ

เพ่ิมเติม (Top-up)
หรือแตกต่าง

จากสิทธิพืน้ฐาน
(Special Package)

Area-based
• EEC (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
• SEZ (10 จงัหวดัชายแดน)
• ชายแดนภาคใต้ (4 จงัหวดั 4 อ าเภอ), โครงการเมืองต้นแบบ
• เขตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตาม
สดัส่วนเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายดงัน้ี 
เงินลงทุน/
ค่าใช้จ่าย

ต่อยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก

ยกเว้น CIT 
เพ่ิมเติม 

โดยให้มี Cap 
เพ่ิมขึ้น

ตามท่ีก าหนด

1%
หรือ > 200 ลบ.*

1 ปี

2%
หรือ > 400 ลบ.*

2 ปี

3%
หรือ > 600 ลบ.*

3 ปี

กลุ่ม A1-A2 ท า Merit เพ่ือให้
ยกเว้น CIT เกิน 8 ปีได้

1. Merit ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั

ประเภทเงินลงทนุ/ค่าใช้จ่าย
Cap เพ่ิมเติม 

(% ของเงินลงทนุ/
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้)

1. R&D ทัง้ท าเอง ว่าจ้างผูอ่ื้นในประเทศ หรือ
ร่วมวิจยักบัองคก์รในต่างประเทศ

300%

2. การสนับสนุนกองทุนพฒันาเทคโนโลยีและ
บุคลากร สถาบนัการศึกษา/วิจยั หน่วยงานรฐั
ด้าน S&T

100%

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีท่ีพฒันา
จากแหล่งในประเทศ

200%

4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สงู 200%

5. การพฒันา Local Supplier ท่ีมีหุ้นไทยไม่น้อย
กว่า 51% ในการฝึกอบรมเทคโนโลยีขัน้สงู และ
การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

200%

6. การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์                 
ทัง้ท าเอง หรือว่าจ้างผูอ่ื้นในประเทศ 

200%

* แล้วแต่มูลค่าใดต า่กว่า



ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตาม
สดัส่วนเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายดงัน้ี 
เงินลงทุน/
ค่าใช้จ่าย

ต่อยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก

ยกเว้น CIT 
เพ่ิมเติม 

โดยให้มี Cap 
เพ่ิมขึ้น

ตามท่ีก าหนด

0.5% 1 ปี

1% 2 ปี

1.5% 3 ปี

กลุ่ม A1-A2 ท า Merit เพ่ือให้
ยกเว้น CIT เกิน 8 ปีได้

1. Merit ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
ส าหรบั SMEs

ประเภทเงินลงทนุ/ค่าใช้จ่าย
Cap เพ่ิมเติม 

(% ของเงินลงทนุ/
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้)

1. R&D 300%
2. การสนับสนุนกองทนุพฒันาเทคโนโลยี
และบคุลากร สถาบนัการศึกษา/วิจยั 
หน่วยงานภาครฐัด้าน S&T 

100%

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีท่ี
พฒันาในประเทศ

200%

4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สงู 200%

5. การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ์ 200%
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สรปุมาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรบั SMEs

CIT 0-8 ปี 
(ตามประเภทกิจการ) 

Cap 200 %

บุคคลธรรมดา
สญัชาติไทย > 51%

ลงทุนขัน้ต า่ 5 แสนบาท

อนุญาตให้ใช้เครื่องจกัร
เก่าในประเทศบางส่วน 

2.1 การพฒันาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
ผ่อนปรนเง่ือนไข Merit เพ่ือพฒันาความสามารถในการแข่งขนั

ประเภทเงินลงทุน / ค่าใช้จ่าย
Cap 

เพ่ิมเติม
1. R&D 300%
2. การสนับสนุนกองทุนพฒันาเทคโนโลยี
และบุคลากร 

100%

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีท่ี
พฒันาในประเทศ

200%

4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สงู 200%
5. การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ์ 200%

ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตาม
สดัส่วนเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย ดงัน้ี

เงินลงทุน/
ค่าใช้จ่าย ต่อ
ยอดขายรวม 
ใน 3 ปีแรก

ยกเว้น
จ านวนปี 

CIT เพ่ิมเติม 

0.5 % 1 ปี
1 % 2 ปี

1.5 % 3 ปี

SMEs
for Growth 

ย่ืนขอภายในปี 2562

1. สิทธิพื้นฐาน
2. สิทธิเพ่ิมเติม ด้านเทคโนโลยี/พืน้ท่ีพิเศษ ดงัน้ี

2.2 พื้นท่ี 20 จงัหวดัรายได้ต่อหวัต า่ ยกเวน้/ลดหยอ่น CIT
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2. Merit ด้านกระจายความเจริญสู่ภมิูภาค

ตัง้สถานประกอบการในพืน้ท่ีท่ีมีรายได้ต่อหวัต า่ท่ีสดุของประเทศ 20 จงัหวดั ได้แก่
กาฬสินธุ ์ชยัภมิู นครพนม น่าน บงึกาฬ บรีุรมัย ์แพร่ มหาสารคาม มกุดาหาร แม่ฮ่องสอน 
ยโสธร ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สโุขทยั สริุนทร ์หนองบวัล าภ ูอบุลราชธานี และ
อ านาจเจริญ

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเพ่ิม 3 ปี หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 และ A2 ซ่ึงได้รบัยกเว้นภาษี
เงินได้ 8 ปีอยู่แล้ว จะให้ได้รบัการลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพ่ิมเติมอีก 5 ปี

- ได้รบัสิทธิหกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาได้ 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี และหกัค่าติดตัง้หรือ
ก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทนุ

3. Merit ด้านพฒันาพืน้ท่ีอตุสาหกรรม

ตัง้สถานประกอบการในนิคมอตุสาหกรรมหรือเขตอตุสาหกรรมท่ีได้รบัส่งเสริม

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเพ่ิม 1 ปี



Hi-light มาตรการพิเศษเชิงพืน้ท่ี (Area-based incentives)

มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน EEC

มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน SEZ
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มาตรการส่งเสริมการลงทนุในพืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก
(EEC: Eastern Economic Corridor) ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ระยอง

 ต้องย่ืนค าขอเพ่ือรบัสิทธิตามมาตรการน้ีภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562
 ต้องมีความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา/วิจยั เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีหรือบคุลากร

พืน้ท่ี EEC ท่ีให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามมาตรการ BOI

1. เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการพิเศษ  เช่น เขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi), เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมและนวตักรรมดิจิทลั 
(Digital Park Thailand: EECd), เมืองการบินภาคตะวนัออก (EEC Aerotropolis: EEC-A)

2. เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการอตุสาหกรรมเป้าหมาย  ปัจจบุนัมี 21 นิคม 

3. พืน้ท่ีในนิคม/เขตอตุสาหกรรมใน EEC ได้แก่ พืน้ท่ีท่ีคณะกรรมการ EEC มิได้
ประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมตามข้อ 2

หมายเหต:ุ กิจการท่ีได้รบัสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามมาตรการน้ี จะไม่สามารถขอรบัสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตาม
คณุค่าของโครงการข้อ 3 กรณีการตัง้ในนิคมฯ ได้อีก
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เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน EEC
(เฉพาะกิจการภายใต้ S-Curve กลุ่ม A1-A3, หมวด 8 รวม 117 ประเภทกิจการ)

พืน้ท่ีเฉพาะ เพ่ิมสิทธิยกเว้นและ/หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล เงื่อนไขการพฒันาคนด้าน S&T

เขตส่งเสริม
เพ่ือกิจการพิเศษ
(EECi, EECd, 
EEC-A)

กิจการเป้าหมาย:
หมวด 8 และกิจการสนับสนุน + ยกเว้น CIT 3 ปี
A1/A2 + ยกเว้น CIT 4 ปี
A3 + ยกเว้น CIT 2 ปี และลดหย่อน 50% 5 ปี

≥ ร้อยละ 10 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ≥ 50 คน แล้วแต่
จ านวนใดต า่กว่า

กิจการท่ีให้ส่งเสริมใน EEC ท่ีมิใช่เป้าหมายในพื้นท่ีน้ี:
หมวด 8 และกิจการสนับสนุน + ยกเว้น CIT 1 ปี
A1/A2/A3 + CIT 50% อีก 3 ปี จากเกณฑป์กติ

≥ ร้อยละ 5 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ≥ 25 คน แล้วแต่
จ านวนใดต า่กว่า

เขตส่งเสริมเพ่ือ
กิจการ
อตุสาหกรรม
เป้าหมาย

กิจการเป้าหมาย:
หมวด 8 และกิจการสนับสนุน + ยกเว้น CIT 2 ปี
A1/A2/A3 + CIT 50% อีก 5 ปี จากเกณฑป์กติ

≥ ร้อยละ 10 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ≥ 50 คน แล้วแต่
จ านวนใดต า่กว่า

กิจการท่ีให้ส่งเสริมใน EEC ท่ีมิใช่เป้าหมายในพื้นท่ีน้ี:
หมวด 8 และกิจการสนับสนุน + ยกเว้น CIT 1 ปี
A1/A2/A3 + CIT 50% อีก 3 ปี จากเกณฑป์กติ

≥ ร้อยละ 5 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ≥ 25 คน แล้วแต่
จ านวนใดต า่กว่า

นิคมหรือเขต
อตุสาหกรรมใน 
EEC

กิจการท่ีให้ส่งเสริมใน EEC: 
หมวด 8 และกิจการสนับสนุน + ยกเว้น CIT 1 ปี
A1/A2/A3 + CIT 50% อีก 3 ปี จากเกณฑป์กติ

≥ ร้อยละ 5 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ≥ 25 คน แล้วแต่
จ านวนใดต า่กว่า



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

มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ต.ค าอาฮวน ต.นาสีนวน ต.บางทรายใหญ่ ต.มุกดาหาร
ต.ศรีบุญเรือง

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

อ.ดอนตาล ต.ดอนตาล ต.โพธ์ิไทร

สระแก้ว อ.อรญัประเทศ ต.ท่าข้าม ต.บ้านด่าน 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

10 พืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (1/3)
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มาตรการส่งเสริมการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ



จงัหวดั อ าเภอ ต าบล
หนองคาย อ. เมืองหนองคาย ต. ค่ายบกหวาน ต. ในเมือง ต. บ้านเด่ือ 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

34

10 พืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (2/3)

มาตรการส่งเสริมการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ



จงัหวดั อ าเภอ ต าบล
เชียงราย อ. เชียงของ ต. ครึ่ง ต. บุญเรือง ต. ริมโขง ต. เวียง ต. ศรีดอนชยั 

ต. สถาน ต. ห้วยข้อ 

อ. เชียงแสน ต. บ้านแซว ต. ป่าสกั ต. แม่เงิน ต. โยนก ต. เวียง 
ต. ศรีดอนมูล

อ. แม่สาย ต. เกาะข้าง ต. บ้านด้าย ต. โป่งงาม ต. โป่งผา ต. แม่สาย 
ต. เวียงพางค า ต. ศรีเมืองชุม ต. ห้วยไคร้

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

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

กาญจนบุรี อ. เมืองกาญจนบุรี ต. แก่งเส้ียน ต. บ้านเก่า
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10 พืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (3/3)

มาตรการส่งเสริมการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

** ขยายเวลาการย่ืนค าขอรบัการส่งเสริมถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 **



สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนใน SEZ

** ขยายเวลาการย่ืนค าขอรบัการส่งเสริมถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 **

กิจการในบญัชีทัง้หมด กิจการเป้าหมาย กิจการท่ีให้ส่งเสริมเฉพาะใน SEZ

• ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพ่ิมเติม
3 ปี

• กรณีได้รบัยกเว้น
ภาษีเงินได้ 8 ปีแล้ว 
(กลุ่ม A1 และ A2)  
ให้ได้รบัลดหย่อน
ภาษีเงินได้ร้อยละ 
50 เพ่ิมอีก 5 ปี

• ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี + 
ลดหย่อนภาษีเงินได้
ร้อยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ปี

• ส าหรบักิจการ 6 
ประเภทท่ีให้ส่งเสริม
เฉพาะใน SEZ จะได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี

1. กิจการผลิตอาหารสตัวห์รือส่วนผสมอาหารสตัว์
2. กิจการผลิตวสัดกุ่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีต

อดัแรงส าหรบังานสาธารณูปโภค
3. กิจการผลิตส่ิงปรงุแต่งส าหรบัประทินร่างกาย เช่น สบู่

ยาสระผม ยาสีฟัน เครื่องส าอาง
4. กิจการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกส าหรบัสินค้าอปุโภค เช่น 

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

คลงัสินค้า

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

ท่ีดิน การส่งออกเงินตราต่างประเทศ
• อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือถกูกฎหมาย
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ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนปี 2562

Investment-led Transformation 1. พฒันาสินค้า/บริการด้วยเทคโนโลยี
และนวตักรรม

2. ปรบัปรงุประสิทธิภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถของผูป้ระกอบการ

3. ส่งเสริมให้เกิดการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยใ์นด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

4. พฒันาพืน้ท่ีเป้าหมายและกระจาย
ความเจริญสู่ภมิูภาค
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2. ปรบัปรงุประสิทธิภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถของผูป้ระกอบการ

1. พฒันาสินค้า/บริการ
ด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม

 ส่งเสริมการลงทุนด้านประหยดัพลงังาน
พลงังานทดแทน ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม

 ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบ Automation และ
ลดการใช้เครื่องจกัรท่ีเก่ามากๆ เพราะ
เทคโนโลยีไม่สงู/สร้างมลพิษ/ใช้พลงังาน
ไฟฟ้ามากกว่าเครื่องจกัรใหม่

 ยกระดบัและเพ่ิมมูลค่าแก่อตุสาหกรรม
ด้านการเกษตร

 ยกระดบั SMEs และพฒันาผูป้ระกอบการ
ไทยไปสู่การลงทุนในต่างประเทศ

 ส่งเสริมกิจการท่ีสนับสนุนให้เกิดการ
พฒันาด้านเทคโนโลยี หรือมีเทคโนโลยี
เป็นตวัน า (Product-based/Technology-
based) เช่น 10 อตุสาหกรรมเป้าหมาย
และ 4 เทคโนโลยีหลกั

 ผลกัดนั Merit ด้าน R&D / Innovation / 
Design

 ก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนผา่น
กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถส าหรบั
อตุสาหกรรมเป้าหมาย

นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน (1/2)
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4. พฒันาพืน้ท่ีเป้าหมายและ
กระจายความเจริญสู่ภมิูภาค

 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันา
พิเศษภาคตะวนัออก (EEC)

 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)

 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ท่ีจงัหวดั
ชายแดนใต้และโครงการเมืองต้นแบบ

 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในท้องถ่ิน เช่น 
เกษตรท้องถ่ิน, 20 จงัหวดัรายได้ต า่

 การส่งเสริมการลงทุนเขตวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี เช่น เขตดิจิทลั (Digital Park), 
Food Innopolis, อทุยานวิทยาศาสตร์

3. ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ในด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 ผลกัดนั Merit หรือเงื่อนไข ด้านการ
สนับสนุนสถาบนัการศึกษา/วิจยั, การ
พฒันาบคุลากรด้าน S&T ทัง้ในพืน้ท่ี
เป้าหมาย เช่น EEC และพืน้ท่ีอ่ืนๆ ของ
ประเทศ, การพฒันา Local Suppliers ด้วย
S&T

 ส่งเสริมกิจการด้านการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์

 SMART Visa
 พฒันาและเช่ือมโยงข้อมูล Talent ด้วยศนูย์

STC

นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน (2/2)
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Thank you for your attention !



Q&A
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