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บอร์ ดบีโอไอส่ งเสริม “การเกษตรสมัยใหม่ ”
พร้ อมส่ งเสริมให้ เพิม่ ขีดแข่ งขันในภาคอุตสาหกรรม - การเกษตร
บอร์ ดบี โอไอสนั บสนุ นอุตสาหกรรมการเกษตรก้ า วสู่ “อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ ” โดยเปิ ดประเภท
กิจ การให้ ส่ งเสริ ม คื อ “กิ จ การผลิ ต หรื อ ให้ บ ริ ก ารระบบเกษตรสมั ย ใหม่ ” พร้ อมส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการผลิตและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันแก่ ภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร
นางหิ รัญญา สุ จินัย เลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (บี โอไอ) เปิ ดเผยภายหลังการประชุ ม
คณะกรรมการส่ งสริ มการลงทุน (บอร์ ดบีโอไอ) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานว่า ที่
ประชุมเห็นชอบนโยบายสาคัญหลายเรื่ องภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ได้แก่
1. นโยบายยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่ อุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ ที่ประชุ มเห็นชอบให้เปิ ดให้การ
ส่ งเสริ มกิจการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยคือ ธุ รกิจที่นาเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อการ
ออกแบบทางวิศวกรรมมาปรับเปลี่ยนการผลิตภาคเกษตรดั้งเดิ มให้ทนั สมัยขึ้น เช่น ระบบโรงเรื อนอัจฉริ ยะ ระบบ
การควบคุมการใช้ทรัพยากร เช่ น น้ า ปุ๋ ย และระบบตรวจจับหรื อติดตามสภาพต่างๆโดยผูใ้ ห้บริ การด้านนี้ จะได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นเวลา 5ปี
นอกจากนี้ยงั มีมาตรการสนับสนุนให้ผปู ้ ระกอบการภาคการเกษตรรายเดิมยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่
มาตรฐานสากลที่ประเทศไทยมีผไู ้ ด้รับการรับรองน้อย เช่น มาตรฐานการปฎิบตั ิทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาตรฐาน
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO22000) เป็ นต้น เพื่อให้สินค้าเกษตรของไทยได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากลและสามารถขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้น โดยจะให้ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลเป็ นเวลา 3 ปี ใน
วงเงิ นไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุนที่ใช้ในการยกระดับมาตรฐาน โดยกาหนดให้ยื่นคาขอรับส่ งเสริ มภายใน
สิ้ นปี 2563
2. นโยบายสนับสนุนการใช้เครื่ องจักรและอุปกรณ์อตั โนมัติ สาหรับผูป้ ระกอบการรายเดิมหรื อผูล้ งทุนใหม่
ที่มีการใช้เครื่ องจักรและอุปกรณ์ อตั โนมัติจะได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคล 3 ปี ในวงเงิ นไม่เกินร้อยละ 50 ของ
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เงินลงทุนและเพื่อให้เป็ นการสนับสนุนการใช้เครื่ องจักรอุปกรณ์ในประเทศหากมีการใช้ของในประเทศไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 30 ของมูลค่าเครื่ องจักรทั้งหมดก็จะได้รับสิ ทธิ เพิ่มจากเดิมจากัดไม่เกินร้อยละ 50 มาเป็ นไม่เกินร้อยละ 100
ทั้งนี้ มาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพข้างต้น รวมถึงมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพโดยการปรับเปลี่ยน
เครื่ องจักรเพื่อประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานทดแทน ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การวิจยั พัฒนา กาหนดให้ยื่นคา
ขอรับส่ งเสริ มภายในสิ้ นปี 2563
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทรัพยากร
มนุ ษย์ เพื่อจูงใจให้เกิ ดการลงทุนเพิ่มเติม โดยให้กิจการในกลุ่มA1 และ A2ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุ ด 8 ปี
สามารถขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม ตามคุ ณ ค่ า ของโครงการหากมี ก ารลงทุ น เพิ่ ม ในด้า นวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี รวมทั้งขยายขอบเขตกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่ งในปั จจุบนั ใช้ชื่อกิจการ “สถาน
ฝึ กฝนวิ ช าชี พ ” ให้ เ ปลี่ ย นเป็ น “กิ จ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์” ซึ่ งจะครอบคลุ ม เทรนนิ่ ง เซ็ น เตอร์ และ
สถาบันการศึกษาภาคเอกชนด้วย
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