


มาตรการใหม่ๆ ในปีแห่งการลงทนุ

นางสาวสวิุดา ธญัวงษ์
นกัวชิาการสง่เสรมิการลงทุนช านาญการ

กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI)

8 พฤษภาคม 2562



หวัข้อการบรรยาย

ปีแห่งการลงทนุ
และกิจการระบบราง EEC เศรษฐกิจฐานราก MAI/SET

Food Innopolis
ส่วนขยาย

ขยายเวลา
SEZ

แรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือ

กิจการฐานความรู้
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เง่ือนไข
• เป็นโครงการท่ีย่ืนขอรบัการส่งเสริมระหว่างวนัท่ี 19 พ.ย. 61 ถึง 30 ธ.ค. 62

• เป็นโครงการท่ีมีเงินลงทนุไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน > 1,000 ล้านบาท

• เป็นกิจการในกลุ่ม A1 - A3 (โดยได้รบัสิทธิยกเว้นภาษีฯ รวมมาตรการอ่ืนแล้วไม่เกิน 8 ปี)

• มีท่ีตัง้โครงการนอกกรงุเทพมหานคร (กิจการท่ีไม่เข้าข่าย ได้แก่ กิจการท่ีไม่มีท่ีตัง้ชดัเจน
และ 6 กิจการท่ีให้ส่งเสริมเฉพาะใน SEZ)

• ไม่มีการขยายเวลาการด าเนินงานในทกุขัน้ตอน (ตัง้แต่การตอบรบัมติถึงเปิดด าเนินการ)

• ต้องย่ืนขอเปิดด าเนินการก่อนส้ินสดุสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ทัง้ระยะเวลาและวงเงิน

มาตรการพิเศษเพ่ือกระตุ้นการลงทุนในปีแห่งการลงทุน

ผลกัดนัการลงทนุจริงของโครงการขนาดใหญ่
ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

เป้าหมาย

50%

เพ่ิมสิทธิลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

3 ปี

สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม
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ขัน้ตอนการด าเนินการหลงัจากได้รบัมติอนุมติัให้การส่งเสริม (กรณีไม่ขยายเวลา)
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มาตรการพิเศษเพ่ือกระตุ้นการลงทุนในอตุสาหกรรมระบบราง

กระตุ้นการลงทนุ
ในอตุสาหกรรม
ระบบราง

เป้าหมาย

50%

เพ่ิมสิทธิลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

3 ปี หรือ5 ปี

สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม
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เง่ือนไข
• เป็นโครงการท่ีย่ืนขอรบัการส่งเสริมระหว่างวนัท่ี 11 ม.ค. 62 ถึง 30 ธ.ค. 64

• มีท่ีตัง้โครงการนอกกรงุเทพมหานคร โดยหากตัง้ในจงัหวดัขอนแก่นและนครราชสีมา 
จะเพ่ิมสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุลจาก 3 ปี เป็น 5 ปี

• เป็นโครงการในประเภทกิจการผลิตและ/หรือซ่อมรถไฟ ช้ินส่วนหรืออปุกรณ์ส าหรบัระบบ
รางท่ีได้รบัสิทธิยกเว้นภาษีฯ ไม่เกิน 8 ปี จึงจะรบัสิทธิเพ่ิมได้

• ไม่มีการขยายเวลาการด าเนินงานในทกุขัน้ตอน (ตัง้แต่การตอบรบัมติถึงเปิดด าเนินการ)

• ต้องย่ืนขอเปิดด าเนินการก่อนส้ินสดุสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ทัง้ระยะเวลาและวงเงิน

ประกาศ กกท. ท่ี ส.2/2562 เร่ือง การให้การส่งเสริมกิจการอตุสาหกรรมระบบราง (ลงวนัท่ี 12 ก.พ. 62)



ประเภทกิจการใหม่ในอตุสาหกรรมระบบราง

4.10 กิจการผลิตและ/หรือซ่อมรถไฟ ช้ินส่วนหรืออปุกรณ์ส าหรบัระบบราง
4.10.1 กิจการผลิตขบวนรถและ/หรือตู้รถ เช่น ตู้รถโดยสาร ตู้สินค้า เป็นต้น

4.10.1.1 กจิการผลติขบวนรถและ/หรอืตูร้ถเช่น ตูร้ถโดยสาร ตูส้นิคา้ เป็นตน้
ทีม่กีารออกแบบทางวศิวกรรม (A1)

4.10.1.2 กจิการผลติขบวนรถและ/หรอืตูร้ถเช่น ตูร้ถโดยสาร ตูส้นิคา้ เป็นตน้ (A2)

4.10.2 กิจการซ่อมรถไฟ หรือช้ินส่วน หรืออปุกรณ์ส าหรบัระบบราง (A3)

4.10.3 กิจการผลิตช้ินส่วนหรืออปุกรณ์ ส าหรบัระบบราง (A2) ไดแ้ก่
- โครงสรา้งหลกั / ตูโ้ดยสาร / โบกี้
- หอ้งควบคุมรถและอุปกรณ์
- ระบบหา้มลอ้และ/หรอืชิน้สว่นส าคญั
- อุปกรณ์เชือ่มต่อตูโ้ดยสาร
- ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ
และ/หรอืชิน้สว่นส าคญั

- ระบบผลติและจา่ยลม และ/หรอืชิน้สว่นส าคญั
- ระบบประตโูดยสาร และ/หรอืชิน้สว่นส าคญั
- ระบบสอ่งสวา่งของรถและ/หรอืชิน้สว่นส าคญั
- ระบบสือ่สารและเฝ้าสงัเกตการณ์และ/หรอืชิน้สว่นส าคญั
- ระบบควบคุมและอาณตัสิญัญาณและ/หรอืชิน้สว่นส าคญั
- ระบบไฟฟ้าและระบบจา่ยไฟและ/หรอืชิน้สว่นส าคญั
- รางหรอืชิน้สว่นราง

มีผลส าหรบัค าขอท่ีย่ืนตัง้แต่วนัท่ี 11 มกราคม 2562 6



หวัข้อการบรรยาย

EEC เศรษฐกิจฐานราก MAI/SET

Food Innopolis
ส่วนขยาย

ขยายเวลา
SEZ

แรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือ

กิจการฐานความรู้
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ปีแห่งการลงทนุ
และกิจการระบบราง



มาตรการส่งเสริมการลงทนุในพืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)

✓ เป็นกิจการในกลุ่ม A1 ถึง
A3 และหมวด 8 ท่ีอยู่ใน
กลุ่มอตุสาหกรรม
เป้าหมาย (S-Curve) 
(ไมร่วมกลุ่มท่องเทีย่วฯ)

✓ ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี EEC ท่ี
ก าหนดใน 3 จงัหวดั 
(ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ 
ระยอง)

✓ มีความร่วมมือกบั
สถาบนัการศึกษาหรือ
สถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันา
บคุลากรไทยในด้าน S&T

ต้องย่ืนแบบค าขอ EEC พร้อม MOU
ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562

ประกาศ กกท. ที ่6/2561 เรื่อง มาตรการสง่เสรมิการลงทุนในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ลงวนัที ่3 ส.ค. 2561
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กรณีกิจการท่ีไม่เข้าข่าย BOI กรณุาติดต่อส านักงาน EEC (ทีมดแูลการลงทนุ):
คณุเหรียญเพชร จงพิทกัษ์ธรรม โทร. 02 033 8043  email: Reanpetch@ecco.or.th



พืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC: Eastern Economic Corridor)
ใน 3 จงัหวดั ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ระยอง

พืน้ท่ี EEC ท่ีให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามมาตรการ BOI

1. เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการพิเศษ
• เขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก

(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi)
• เขตส่งเสริมอตุสาหกรรมและนวตักรรมดิจิทลั (Digital Park Thailand: EECd)
• เมืองการบินภาคตะวนัออก (EEC Aerotropolis: EEC-A)

2. เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการอตุสาหกรรมเป้าหมาย  ปัจจบุนัมี 21 เขตส่งเสริม

3. พืน้ท่ีในนิคม/เขตอตุสาหกรรมใน EEC ได้แก่ นิคมอตุสาหกรรมหรือเขตอตุสาหกรรมท่ี
ได้รบัการส่งเสริมการลงทนุใน 3 จงัหวดั ท่ีมิได้ประกาศเป็นเขตส่งเสริมตามข้อ 2

หมายเหตุ: กจิการทีไ่ดร้บัสทิธเิพิม่เตมิตามมาตรการนี้ จะไมไ่ดร้บัสทิธเิพิม่เตมิกรณกีารตัง้ในนิคมอุตสาหกรรม (Merit ดา้น
การพฒันาพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม จะใหส้ทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดฯ้ เพิม่ 1 ปีหากกจิการตัง้ในนคิมฯ)
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เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการพิเศษ
EECd

EEC-A

EECi 1
0

EEC



เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการอตุสาหกรรมเป้าหมาย (ปัจจบุนัมี 21 เขตส่งเสริม) (Update ชื่อนิคม 11 ธ.ค. 61)



มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน EEC
พืน้ท่ีเฉพาะ เพ่ิมสิทธิยกเว้นและ/หรือ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงื่อนไขการพฒันาบุคลากร

ด้าน S&T

1. เขตส่งเสริม
เพ่ือกิจการพิเศษ
(EECi, EECd, EEC-A)

กิจการในบญัชี EEC ท่ีเป็นเป้าหมายในเขตน้ี:
หมวด 8 และกิจการสนับสนุน เพิม่ยกเว้น CIT 3 ปี
A1/A2 เพิม่ยกเว้น CIT 4 ปี
A3 เพิม่ยกเว้น CIT 2 ปี และลดหย่อน 50% 5 ปี

≥ ร้อยละ 10 ของพนักงาน
ในโครงการ หรือ≥ 50 คน 
แล้วแต่จ านวนใดต า่กว่า

กิจการในบญัชี EEC ท่ีมิใช่เป้าหมายในเขตน้ี:
หมวด 8 และกิจการสนับสนุน เพิม่ยกเว้น CIT 1 ปี
A1/A2/A3 เพิม่ลดหย่อน CIT 50% อีก 3 ปี

≥ ร้อยละ 5 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ≥ 25 คน 
แล้วแต่จ านวนใดต า่กว่า

2. เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการ
อตุสาหกรรมเป้าหมาย 
(21 เขต)

กิจการในบญัชี EEC ท่ีเป็นเป้าหมายในเขตน้ี:
หมวด 8 และกิจการสนับสนุน เพิม่ยกเว้น CIT 2 ปี
A1/A2/A3 เพิม่ลดหย่อน CIT 50% อีก 5 ปี

≥ ร้อยละ 10 ของพนักงาน
ในโครงการ หรือ≥ 50 คน 
แล้วแต่จ านวนใดต า่กว่า

กิจการในบญัชี EEC ท่ีมิใช่เป้าหมายในเขตน้ี:
หมวด 8 และกิจการสนับสนุน เพิม่ยกเว้น CIT 1 ปี
A1/A2/A3 เพิม่ลดหย่อน CIT 50% อีก 3 ปี

≥ ร้อยละ 5 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ≥ 25 คน 
แล้วแต่จ านวนใดต า่กว่า

3. นิคม/เขตอตุสาหกรรม
ท่ีได้รบัส่งเสริมในจงัหวดั
ชลบรีุ ระยอง ฉะเชิงเทรา

กิจการในบญัชี EEC:
หมวด 8 และกิจการสนับสนุน เพิม่ยกเว้น CIT 1 ปี
A1/A2/A3 เพิม่ลดหย่อน CIT 50% อีก 3 ปี

≥ ร้อยละ 5 ของพนักงานใน
โครงการ หรือ≥ 25 คน 
แล้วแต่จ านวนใดต า่กว่า



TM

WiL

DVT

CoE

โครงการ Talent Mobility Program (TM) และโครงการ Work Integrated Learning 
(WiL) โดย ส านกังานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สอวช.)
TM ติดต่อ: ดร.อรณิช เวชปาน M: 085 056 3420 email: oranich@sti.or.th
WiL ติดต่อ: ดร.พรสิา ตัง้ล ้าเลศิ M: 085 018 1306 email: Pharisa@sti.or.th

โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Training Program)
โดย ศนูยอ์าชวีศกึษาทวภิาค ีโครงการอาชวีศกึษาทวภิาคี ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.)
ติดต่อ: คุณรุง่นภา จติตป์ระสงค ์(ผูอ้ านวยการ) M: 061 398 1116 email: jrungnapa@gmail.com หรอื คุณปิญนนัท ์

วณิชชาการ M: 098 251 5467 email: piyanan.2533@gmail.com หรอื คุณสุรตัน์ จัน่แยม้ M: 081 830 2115

โครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education Program) โดย ส านกังานคณะกรรมการ
อุดมศกึษา (สกอ.) ติดต่อ: คุณนงนภสั หมวดเดช (ผูอ้ านวยการ) T: 02 039 5552 email: nongnapat.mua@mua.go.th

หรอื คุณจณิยารกัษ์ ศรเีชยีงขวาง T: 02 039 5549 หรอื คุณสนัตชิยั โลหติหาญ T: 02 039 5605

EEC Human Development Center (EEC-HDC) ด าเนินการโดย คณะท างานดา้นการพฒันา
บุคลากรและการศกึษาในพืน้ที ่EEC ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
(สกพอ. หรอื สนง.EEC) ติดต่อ: ดร.อภชิาต ิทองอยู ่(ประธาน) M: 086 633 3999 หรอื ดร.พรีะพงษ์ สุนทรวภิาต 
(คณะท างาน) M: 087 922 9944 หรอื คุณสุนยั พลายงาม (ผูป้ระสานงาน) M: 085 843 3809

EEC-

HDC

โครงการความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจยั ศนูยค์วามเป็นเลิศ
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ยื่นค าขอ EEC พร้อม MOU
ภายในวนัท่ี 30 ธ.ค. 62

ต้องด าเนินการตามแผนความร่วมมือ
ให้ได้ตามเกณฑก่์อนส้ินสดุสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคล ไม่ว่าระยะเวลา
หรือวงเงินท่ีได้รบัยกเว้น ทัง้น้ี จะต้อง
ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม

- แบบค าขอรบัสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมภายใต้มาตรการส่งเสริมการ
ลงทนุในพืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) (แสดงรายละเอยีด
ของแผนความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยั หรอืศูนยค์วามเป็นเลศิ
ในการพฒันาบุคลากรไทยในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

- บนัทึกข้อตกลง (MOU) หรือสญัญาความร่วมมือ ทีล่งนามรว่มกนั ทัง้ฝ่าย
ผูข้อรบัการสง่เสรมิการลงทุน และฝ่ายผูร้บัการพฒันา

เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงผลการด าเนินการจริงตามแผนฯ เชน่ เอกสาร
การลงทะเบยีนของนกัศกึษาเขา้รว่มการฝึกอาชพีตามหลกัสตูรทีก่ าหนด (WiL/
DVT/CoE) บนัทกึผลการด าเนินงานวจิยัและพฒันารว่มกนั เป็นตน้

ขัน้ตอน เอกสารประกอบการยื่น

ย่ืนค าขอรบัการส่งเสริมการลงทุน
(ตัง้แต่ 1 ม.ค. 61 ถงึ 30 ธ.ค. 62)

+

ขัน้ตอนการขอรบัการส่งเสริมตามมาตรการ EEC

แบบค าขอรบัการส่งเสริม เช่น ค าขอรบัการส่งเสริมการลงทนุทัว่ไป
ค าขอรบัการส่งเสริมการลงทนุกิจการบริการ ค าขอรบัการส่งเสริมกิจการ
ซอฟตแ์วร ์เป็นต้น  (หมายเหต:ุ ผูข้อรบัการสง่เสรมิการลงทุนสามารถยืน่แบบ
ค าขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนเพือ่รบัสทิธติามเกณฑป์กตกิ่อนได ้และหาก
ประสงคจ์ะขอรบัสทิธติามมาตรการ EEC กส็ามารถยืน่แบบค าขอ EEC 
ภายหลงัได ้แต่ตอ้งไมเ่กนิวนัที ่30 ธนัวาคม 2562
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กรณีกจิการทีไ่มเ่ขา้ขา่ย BOI กรุณาตดิต่อส านกังาน EEC (ทมีดแูลการลงทุน):

คุณเหรยีญเพชร จงพทิกัษ์ธรรม โทร. 02 033 8043  email: Reanpetch@ecco.or.th



(ตามประกาศ ท่ี 8/2561 ลว. 14 ก.ย. 61)

• กิจการเป้าหมายส าหรบั EECi

• ตัง้ในอทุยานวิทยาศาสตรฯ์ ท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนประกาศเป็นเขตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

โครงการลงทนุ

• ต้องย่ืนค าขอรบัการส่งเสริมการลงทุนและขอรบัสิทธิและ
ประโยชน์เพ่ิมเติมตามมาตรการ EEC ภายใน 30 ธนัวาคม
2562

• ต้องย้ายท่ีตัง้ไป EECi ภายใน 30 ธนัวาคม 2565

• ต้องด าเนินการตามเง่ือนไขความร่วมมอืเพ่ือพฒันา
บุคลากรไทยในด้าน S&T ตามเกณฑ์

เงื่อนไข

• สิทธิประโยชน์ทางภาษีเท่ากบัโครงการท่ีตัง้อยู่ใน EECi

สิทธิประโยชน์

การผอ่นผนัท่ีตัง้โครงการภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทนุใน EECi
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มาตรการน้ีจะช่วย
เร่งการลงทุนใน EECi

และอทุยานวิทยาศาสตร์



อทุยานวิทยาศาสตรท่ี์คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศเป็น
เขตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

อทุยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย
(Thailand Science Park)

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ดแูลโดย 
สวทช. (ซึง่รวมถงึเมอืงนวตักรรม
อาหาร (Food Innopolis) ทีต่ ัง้ใน
อุทยานวทิยาศาสตรฯ์ ดว้ย)

อทุยานวิทยาศาสตรภ์มิูภาค 3 แห่ง: 
อุทยานวทิยาศาสตรภ์าคเหนือ (เชยีงใหม)่ 

อุทยานวทิยาศาสตร์
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) และ
อุทยานวทิยาศาสตรภ์าคใต ้(สงขลา)

16



หวัข้อการบรรยาย

EEC เศรษฐกิจฐานราก MAI/SET

Food Innopolis
ส่วนขยาย

ขยายเวลา
SEZ

แรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือ

กิจการฐานความรู้
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ปีแห่งการลงทนุ
และกิจการระบบราง



A
ผูส้นับสนุน หรือ
ร่วมด าเนินการ

B
ผูร้บั

การสนับสนุน

ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี

ในวงเงิน120%
ของเงินสนับสนุน

• B เป็นวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณ์ท่ีขึ้น
ทะเบียนกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง/องคก์าร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

• B ต้องด าเนินกิจการใน 
3 กลุ่ม ได้แก่

1. การยกระดบัวิสาหกิจชมุชน/สหกรณ์
2. เป็นกลไกสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก
3. เป็นช่องทางให้มีการน าผลงานวิจยัในประเทศไปขยายผลในวงกว้างขึน้

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั

• เงินลงทนุ > 1 ลบ.เพ่ือสนับสนุน
- เครื่องจกัรและอุปกรณ์
- คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

• มีความร่วมมือกบัท้องถ่ิน เกษตรและเกษตรแปรรปู

อตุสาหกรรมเบา

• A เป็นโครงการท่ีอยู่
ในประเภทกิจการท่ี
ขอรบัการส่งเสริมได้
ในปัจจบุนั และ

• เป็นโครงการท่ีเคย
ได้รบัการส่งเสริมแต่
ไม่เคยได้รบัสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี
เงินได้นิติบคุคลหรือ
สิทธิฯ ส้ินสดุลงแล้ว

ท่องเท่ียวชุมชน

(สนับสนุนไม่น้อยกว่า 2 แสนบาทต่อราย)

ย่ืนขอรบัการส่งเสริมได้ตัง้แต่วนัท่ี 2 ม.ค. 62 ถึง 30 ธ.ค. 63

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
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จะต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 ปี
นับตัง้แต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม



ตวัอย่างแนวทางในการสนับสนุนกิจการด้านการเกษตรและอตุสาหกรรมเบา
- การน าเทคโนโลยีหรือนวตักรรมมาใช้ เช่น เครือ่งจกัรเทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่ยกระดบัการผลติ
- การฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัเทคโนโลยีหรือมาตรฐานผลิต เช่น การผลิตและใช้ปุ๋ ยชีวภาพ 

มาตรฐานความปลอดภยัอาหาร การอบรมการออกแบบผลติภณัฑ์
- การพฒันาผลิตภณัฑช์มุชนให้มีคณุภาพดี แสดงอตัลกัษณ์ของท้องถ่ิน เช่น การออกแบบและ

ผลติบรรจภุณัฑ ์หรอืผลติภณัฑ์

ผูร้บัการสนับสนุน (B)
(1) กิจการด้านการเกษตรและเกษตรแปรรปู หมายถงึ กจิการทีม่คีวาม

เชือ่มโยงและชว่ยสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัผลผลติทางการเกษตรในทอ้งถิน่

(2) กิจการในอตุสาหกรรมเบา หมายถงึ กจิการผลติในอุตสาหกรรมเบาทีม่ ี
ความเชือ่มโยงและชว่ยสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัวตัถุดบิในทอ้งถิน่

(3) กิจการท่องเท่ียวชมุชน หมายถงึ กจิการทอ่งเทีย่วชุมชนทีม่คีวามเชือ่มโยง
และชว่ยสรา้งประโยชน์เชงิเศรษฐกจิและสงัคมจากการใชศ้กัยภาพ 
อตัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม และทรพัยากรธรรมชาตใินทอ้งถิน่

เกษตรและเกษตรแปรรปู

ท่องเท่ียวชุมชน

19

อตุสาหกรรมเบา



หวัข้อการบรรยาย

EEC เศรษฐกิจฐานราก MAI/SET

Food Innopolis
ส่วนขยาย

ขยายเวลา
SEZ

แรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือ

กิจการฐานความรู้
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ปีแห่งการลงทนุ
และกิจการระบบราง



มาตรการสนับสนุนให้บริษทัท่ีได้รบัการส่งเสริมจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย์ SET/MAI

สิทธิประโยชน์

เง่ือนไขในการส่งเสริม

เพ่ิม Cap วงเงินของโครงการเป็น 200% ใหก้บัทุกโครงการของบรษิทัที่
ไดร้บัอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิก่อนจดทะเบยีนเสนอขายหลกัทรพัย์ (SET/MAI)

• บริษทัต้องได้รบัอนุมติัให้จดทะเบียนในตลาด SET หรือ MAI ก่อนย่ืนขอปรบัเพ่ิมสิทธิ
ประโยชน์ตามมาตรการนี้

• ตอ้งเป็นโครงการทีย่งัมสีทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเหลืออยู่ ทัง้ระยะเวลาและ
วงเงินภาษีเงินได้นิติบคุคล

• ต้องย่ืนขอรบัการส่งเสริมการลงทนุภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  และสามารถยืน่ขอรบัสทิธิ
ประโยชน์เพิม่เตมิไดโ้ดยไมจ่ ากดัจ านวนโครงการ 
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(mai) ติดต่อ: คุณภทัรมน พธิุพนัธ ์โทร. 02 009 9756 / pattaramon@set.or.th



ปี 2559

ปี  2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

วันที่  23 พ.ย. 60 
กกท. มมีตเิหน็ชอบ
มาตรการ MAI

วนัที ่21 ม.ิย. 62 
บรษิทัไดร้บัการอนุมตัใิห้
จ ดท ะ เ บียน ในตล าด
หลกัทรพัย์ MAI*

ยืน่ขอรบัการส่งเสรมิ

ยืน่ขอรบัการส่งเสรมิ แต่ยงัไมไ่ดร้บัการอนุมตัใิหก้ารส่งเสรมิ

ยืน่ขอรบัการส่งเสรมิและไดร้บัการอนุมตัใิหก้ารส่งเสรมิ (ไดร้บัสทิธ ิม.31 ) 

โครงการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิแลว้ก่อน 23 พ.ย. 60 (ออกบตัร/อนุมตั)ิ และมสีทิธ ิม. 31 เหลอือยู ่(ทัง้ระยะเวลาและวงเงนิ)

วนัที ่30 ธ.ค. 63
สิ้นสุดระยะเวลาขอรับ
สิท ธิ ฯ เ พิ่ ม เ ติ ม ต า ม
มาตรการ MAI

1) จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ MAI (วนัท่ี 23 พ.ย. 60 – 30 ธ.ค. 63) และ 
2) ยืน่ขอรบัสทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิภายในวนัที ่30 ธ.ค. 63 

Project ทีเ่ขา้ขา่ยใหไ้ดร้บัสทิธิ
และประโยชน์เพิม่เตมิ คอื

และ
ทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหก้าร
สง่เสรมิก่อนทีบ่รษิทัไดร้บั
อนุมตัใิหจ้ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์MAI 

มาตรการสง่เสรมิการลงทุนใหบ้รษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI)

* หมายเหตุ : วนัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI หมายถงึ วนัทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์ไดส้ ัง่ใหร้บัหุน้
สามญัของบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ ( T+1) -> วนัถดัจาก Trading Day
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ปี 2559

ปี  2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

วันที่  19 พ.ย. 61
กกท. มมีตเิหน็ชอบ
มาตรการ SET

วนัที ่21 ม.ิย. 62 
บรษิทัไดร้บัการอนุมตัใิห้
จ ดท ะ เ บียน ในตล าด
หลกัทรพัย์ (SET)*

ยืน่ขอรบัการส่งเสรมิ

ยืน่ขอรบัการส่งเสรมิ แต่ยงัไมไ่ดร้บัการอนุมตัใิหก้ารส่งเสรมิ

ยืน่ขอรบัการส่งเสรมิและไดร้บัการอนุมตัใิหก้ารส่งเสรมิ (ไดร้บัสทิธ ิม.31 ) 

โครงการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิแลว้ก่อน 19 พ.ย. 61 (ออกบตัร/อนุมตั)ิ และมสีทิธ ิม. 31 เหลอือยู ่(ทัง้ระยะเวลาและวงเงนิ)

วนัที ่30 ธ.ค. 63
สิ้นสุดระยะเวลาขอรับ
สิท ธิ ฯ เ พิ่ ม เ ติ ม ต า ม
มาตรการ SET

1) จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ SET (วนัท่ี 19 พ.ย. 61 – 30 ธ.ค. 63) และ 
2) ยืน่ขอรบัสทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิภายในวนัที ่30 ธ.ค. 63 

Project ทีเ่ขา้ขา่ยใหไ้ดร้บัสทิธิ
และประโยชน์เพิม่เตมิ คอื

และ
ทีไ่ดร้บัการอนุมตัใิหก้าร
สง่เสรมิก่อนทีบ่รษิทัไดร้บั
อนุมตัใิหจ้ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ (SET)

มาตรการสง่เสรมิการลงทุนใหบ้รษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(SET)

* หมายเหตุ : วนัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์SET หมายถงึ วนัทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์ไดส้ ัง่ใหร้บัหุน้
สามญัของบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ ( T+1) -> วนัถดัจาก Trading Day
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หวัข้อการบรรยาย

EEC เศรษฐกิจฐานราก MAI/SET

Food Innopolis
ส่วนขยาย

ขยายเวลา
SEZ

แรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือ

กิจการฐานความรู้
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ปีแห่งการลงทนุ
และกิจการระบบราง



▪ Food Innopolis ในอทุยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธานี

▪ Food Innopolis ส่วนขยายในพืน้ท่ีของ 7 มหาวิทยาลยั (1) ม. เชียงใหม่ (2) ม. ขอนแก่น
(3) ม.สงขลานครินทร ์(4) ม. เกษตรศาสตร ์(5) จฬุาฯ (6) ม. มหิดล และ (7) ม. เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ

เมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis)

✓
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กิจการเป้าหมายในเมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis)

ประเภทกิจการ
สิทธิด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

สิทธิประโยชน์ตาม
ประเภทกิจการ

ตัง้ในเมือง
นวตักรรมอาหาร

1.2 กิจการปรบัปรงุพนัธุพื์ช หรือสตัว ์(ท่ีไม่เข้าข่ายกิจการ
เทคโนโลยีชีวภาพ)

A3
(ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 5 ปี)

เพ่ิม
ลดหย่อน
ภาษีเงินได้

50%

อีก 5 ปี

3.9 กิจการบริการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค์
5.6 กิจการออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์
7.11 กิจการวิจยัและพฒันา
7.12 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม
7.14 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
7.15 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
7.19.1 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ

A1
(ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี โดย
ไม่จ ากดัวงเงินฯ)
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Food Innopolis ในประเทศไทย
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หวัข้อการบรรยาย

EEC เศรษฐกิจฐานราก MAI/SET

Food Innopolis
ส่วนขยาย

ขยายเวลา
SEZ

แรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือ

กิจการฐานความรู้
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ปีแห่งการลงทนุ
และกิจการระบบราง



เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
10 SEZs
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สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนใน SEZ

ขยายเวลาการย่ืนค าขอรบัการส่งเสริมถึงวนัท่ี 30 ธ.ค. 63 30

กิจการในบญัชีทัง้หมด กิจการเป้าหมาย กิจการ 6 ประเภทท่ีให้ส่งเสริมเฉพาะใน SEZ

• ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพ่ิมเติม 3 ปี

• ส าหรบักิจการในกลุ่ม
A1 และ A2 ซ่ึงได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ
8 ปีแล้ว จะให้ได้รบั
ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ 
ร้อยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ปี

ได้รบัยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล 
8 ปี (จ ากดัวงเงินฯ 
ตามขนาดการ
ลงทุน) 
และลดหย่อนภาษี
เงินได้ฯ ร้อยละ 50
เพ่ิมอีก 5 ปี

ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (จ ากดัวงเงินยกเว้นภาษีฯ ตาม
ขนาดการลงทุน)
กิจการ 6 ประเภทท่ีให้ส่งเสริมเฉพาะใน SEZ ไดแ้ก่
1) ผลติอาหารสตัวห์รอืสว่นผสมอาหารสตัว์
2) ผลติวสัดุกอ่สรา้ง/ผลติภณัฑค์อนกรตีอดัแรงส าหรบังานสาธารณูปโภค 
3) ผลติสิง่ปรงุแต่งส าหรบัประทนิรา่งกาย เชน่ สบู่ ยาสระผม ยาสฟัีน 

เครือ่งส าอาง
4) ผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบัสนิคา้อุปโภค เชน่ บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ
5) กจิการผลติสิง่ของจากเยือ่หรอืกระดาษ เชน่ กลอ่งกระดาษ
6) กจิการพฒันาอาคารส าหรบัโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรอืคลงัสนิคา้

• หกัค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า  10 ปี
• หกัค่าติดตัง้ส่ิงอ านวยความสะดวกได้ร้อยละ 25

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร
• ยกเว้นอากรขาเข้าวตัถดิุบท่ีใช้ผลิตเพ่ือส่งออก

• สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษี ได้แก่ การอ านวยความสะดวกด้าน Visa/Work Permit การถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
การส่งออกเงินตราต่างประเทศ



หวัข้อการบรรยาย

EEC เศรษฐกิจฐานราก MAI/SET

Food Innopolis
ส่วนขยาย

ขยายเวลา
SEZ

แรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือ

กิจการฐานความรู้
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อนุญาตให้โครงการท่ีได้รบัส่งเสริมการลงทุนสามารถใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้ MOU
ได้เท่านัน้ โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขท่ีกระทรวงแรงงานก าหนด

โครงการท่ีตัง้ใน SEZ และพื้นท่ีตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ให้สามารถใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือท่ีได้รบัอนุญาตให้เข้ามาท างานตาม พรบ. คนเข้าเมือง 
พ.ศ. 2522

หากพบว่ามีการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือไม่ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ข้างต้นให้ด าเนินการ
เพิกถอนบตัรส่งเสริมของโครงการนัน้ๆ ต่อไป

1

2

3

การใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการท่ีได้รบัส่งเสริม (หลกัเกณฑเ์ดิม)
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กมัพชูา ลาว เมียนมา



การใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการท่ีได้รบัส่งเสริม (หลกัเกณฑใ์หม่)
ประกาศส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที ่ป. 11 /2561 เรือ่ง การอนุญาตใหใ้ชแ้รงงาน
ต่างดา้วไรฝี้มอืในโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ลงวนัที ่4 ธนัวาคม 2561

อนุญาตให้โครงการท่ีได้รบัการส่งเสริมการลงทนุสามารถใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือท่ีถกูต้อง
ตามกฎหมาย ทัง้น้ี ไม่จ าเป็นต้องเป็นแรงงานท่ีเข้ามาทางานในประเทศไทยภายใต้บนัทึก
ความตกลงหรือบนัทึกความเข้าใจท่ีรฐับาลไทยท ากบัรฐับาลต่างประเทศว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการจ้างงาน (Memorandum of Understanding: MOU) เท่านัน้

1

การใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการท่ีได้รบัการส่งเสริม ต้องปฏิบติัตามกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในด้านต่างๆ ของหน่วยงานรฐัท่ี
เก่ียวข้อง

2

33

กมัพชูา ลาว เมียนมา



หวัข้อการบรรยาย

EEC เศรษฐกิจฐานราก MAI/SET
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ส่วนขยาย

ขยายเวลา
SEZ

แรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือ

กิจการฐานความรู้
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ประเภทกิจการฐานความรู้
กิจการปรบัปรงุพนัธุพื์ชหรือสตัว์

กิจการบริการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์
เชิงสร้างสรรค์

กิจการออกแบบทางวิศวกรรม

กิจการออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์

กิจการวิจยัและพฒันา

กิจการซอฟตแ์วร์

เงื่อนไขขนาดการลงทนุขัน้ต า่เดิม: ต้องมีค่าใช้จ่าย
เงินเดือนบคุลากรเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท

เงินลงทนุไม่รวมค่าท่ีดิน
และทนุหมนุเวียนไม่น้อยกว่า

1 ล้านบาท

เลือกเงื่อนไขขนาดการลงทนุขัน้ต า่

หลงัมีประกาศแก้ไขเง่ือนไข
เงินลงทนุขัน้ต า่ส าหรบั
กิจการฐานความรู้

ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของ
บคุลากรเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า 
1,500,000 บาทต่อปี โดยต้องเป็น

การจ้างงานใหม่

หรือ
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เพ่ิม กิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตร
สมยัใหม่ 



Q&A

ติดต่อสอบถาม

ศนูยบ์ริการลงทนุ
0 2553 8111
head@boi.go.th

https://www.facebook.com/BOI-News

กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน
0 2553 8365 (สวุดิา)
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ท่ีมา: IDC White Paper – Smart Cities and the Internet of Things
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Apply for BOI











Maker Space/
Fabrication Laboratory 

Co-Working Space

(Innovation Incubation Center) 

ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม



Membership Management 

Supporting Management 

Co-Working Management 
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