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บอรดบีโอไอเห็นชอบมาตรการเรงรัดการลงทุน  
ครอบคลุมคําขอต้ังแต 1 มกราคม 57 - เพิ่ม 10 กิจการเปาหมายใน SEZ 

 

 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเห็นชอบมาตรการเรงรัดการลงทุน ครอบคลุมโครงการท่ี
ยื่นขอสงเสริมต้ังแต 1 ม.ค. 57 ถึง 30 มิ.ย. 59 ที่เริ่มผลิตหรือใหบริการไดภายในป 2560 โดยให
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มอีกไมเกิน 4 ป พรอมเพิ่ม 10 ประเภทกิจการเปาหมายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่มี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปนประธาน วา     
เพื่อเปนการสนับสนุนใหภาคเอกชนเรงเปดโครงการ ทั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ทั่วไป ซึ่งจะ
ชวยกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศใหดียิ่งข้ึน ที่ประชุมจึงเห็นชอบใหมีการปรับปรุงเงื่อนไข
ในการใหสงเสริม โดยโครงการที่ยื่นขอรับสงเสริมการลงทุนต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2559 ที่เร่ิมมีการผลิตหรือใหบริการภายในป 2560 จะไดรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลเปนเวลา 1-4 ป ซึ่งวิธีการใหสิทธิประโยชนจะข้ึนอยูกับมูลคาเงินลงทุนจริงในแตละชวงเวลาที่
กําหนด ดังนี้ 

กรณ ี เงื่อนไข 
สิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
พื้นที่ทัว่ไป เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ

1 มีการลงทุนกอสรางอาคารหรือซื้อเคร่ืองจักร 
ไมนอยกวารอยละ 70 ของเงินลงทุนภายใน
มิ.ย.2559  

ยกเวนเพิ่มเติม 4 ป + 
ลดหยอนรอยละ 50 

5 ป

ยกเวนเพิ่มเติม 4 ป +  
ลดหยอนรอยละ 50 

5 ป 
2 มีการลงทุนกอสรางอาคารหรือซื้อเคร่ืองจักร 

ไมนอยกวารอยละ 50 ของเงินลงทุนภายใน
มิ.ย.2559 

ยกเวนเพิ่มเติม 3 ป + 
ลดหยอนรอยละ 50 

5 ป

ยกเวนเพิ่มเติม 3 ป +  
ลดหยอนรอยละ 50 

5 ป 
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กรณ ี เงื่อนไข 
สิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
พื้นที่ทัว่ไป เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ

3 มีการลงทุนกอสรางอาคารหรือซื้อเคร่ืองจักร 
ไมนอยกวารอยละ 50 ของเงินลงทุนภายใน
ธ.ค.2559 

ยกเวนเพิ่มเติม 2 ป + 
ลดหยอนรอยละ 50 

5 ป 

ยกเวนเพิ่มเติม 2 ป +  
ลดหยอนรอยละ 50 

5 ป 
4 มีการลงทุนกอสรางอาคารหรือซื้อเคร่ืองจักร 

ไมถึงรอยละ 50 ของเงินลงทุน ภายในธ.ค.
2559 แตสามารถเร่ิมผลิตหรือใหบริการ
ภายในป 2560  

ยกเวนเพิม่เติม 1 ป ยกเวนเพิม่เติม 2 ป 

 
เพิ่ม 10 กิจการเปาหมายใน SEZ  
 นางหิรัญญากลาวตอไปวา ที่ประชุมไดเห็นชอบใหเพิ่มกิจการเปาหมายในการสงเสริมการลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 10 ประเภทกิจการ ซึ่งเปนธุรกิจที่สามารถเร่ิมดําเนินการไดเร็ว       
นักลงทุนในทองถิ่นมีศักยภาพท่ีจะดําเนินการผลิตและเปนการผลิตสินคาที่อยูในความตองการของตลาด
ในประเทศเพื่อนบาน ไดแก 1. กิจการอบพืชและไซโล 2. กิจการผลิตผลิตภัณฑจากผลพลอยไดหรือเศษ
วัสดุทางการเกษตร 3. กิจการผลิตโครงสรางโลหะสําหรับงานกอสรางหรืองานอุตสาหกรรม 4. กิจการผลิต
ส่ิงพิมพทั่วไป 5. กิจการผลิตอาหารสัตวหรือสวนผสมอาหารสัตว 6. กิจการผลิตวัสดุกอสราง และกิจการ
ผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรงสําหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเวนกระเบ้ืองมุงหลังคาเซรามิกสและ
กระเบ้ืองปูพื้นหรือผนัง) 7. กิจการผลิตส่ิงปรุงแตงสําหรับประทินรางกาย เชน สบู ยาสระผม ยาสีฟน 
(ยกเวนเคร่ืองสําอาง) 8. กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับสินคาอุปโภค 9. กิจการผลิตส่ิงของจากเยื่อ
หรือกระดาษ 10. กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินคา  
 ทั้งนี้ กิจการ 1-4 เปนกลุมกิจการที่เปดใหการสงเสริมอยูแลวในปจจุบัน จึงใหไดรับสิทธิประโยชน
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ปและลดหยอนรอยละ 50 ในปที่ 9-13 
 สวนกิจการที่ 5-10 เปนกลุมกิจการที่ถูกยกเลิกใหการสงเสริม ไปแลว จึงไดกําหนดเงื่อนไขใหยื่น
ขอรับการสงเสริมภายในเดือนมิถุนายน  2559 และให ได รับสิทธิประโยชนยกเวนภาษี เงินได 
นิติบุคคล 8 ป  
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1-2 ครอบคลุม 90 ตําบล 23 อําเภอ ใน 10 จังหวัด ไดแก เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 1 จ.ตาก จ.มุกดาหาร   จ.สระแกว จ.ตราด จ.สงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะที่ 2 จ.เชียงราย จ.หนองคาย จ.นครพนม จ.กาญจนบุรี จ.นราธิวาส 
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