
มาตรการส่งเสริมการลงทุนสู่การพลิกโฉมประเทศไทย 

ดวงใจ อศัวจินตจิตร ์
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

19 มีนาคม 2561 



Focus ของนโยบายส่งเสริมการลงทุนปัจจบุนั 

• การวิจยัและพฒันา 

• อตุสาหกรรม/บริการเป้าหมาย 

• การสร้างมลูค่าเพ่ิม 

เทคโนโลยีและนวตักรรม 

• พฒันาบคุลากรไทย 

• ดึงดดูบคุลากรศกัยภาพสงูจากต่าง ปท. 

ทรพัยากรมนุษย ์

• ยกระดบักิจการเดิม 

• พฒันา SMEs  

การปรบัปรงุประสิทธิภาพ 

• ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

• 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 

Area-based 

Merit-based 

Agenda-based 

+ 
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มาตรการส่งเสริมการลงทนุในปัจจบุนั 

• R&D 
• สนับสนุนสถาบนัการศึกษา/วิจยั หรือกองทุน

พฒันาเทคโนโลยีและบุคลากร 
• IP licensing fee 
• ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สงู 
• พฒันา Local supplier 
• ออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์

• EEC (3 จงัหวดั) 

• SEZ (10 จงัหวดั) 

• ชายแดนภาคใต้ (4 จงัหวดั 4 อาํเภอ) 

• 20 จงัหวดัท่ีมีรายได้ต่อหวัตํา่ 

• นิคม/เขตอตุสาหกรรม 

• เขตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เช่น Science Park, Food 

Innopolis, SKP 

• มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต 
• มาตรการส่งเสริมจดทะเบยีนตลาด MAI 
• มาตรการส่งเสริม SMEs 
• มาตรการส่งเสริมเกษตรท้องถ่ิน 
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Product-Based  
Incentives 



Product-Based Incentives 

A1 

A2 

A3 

A4 

B1 

B2 

 
Bio-based & Medical 

Advanced Industries 

Basic & Supporting 

High Value Services 

Creative & Digital 

สิทธิประโยชน์ 

สิทธิประโยชน์แตกต่างตามระดบัเทคโนโลยี มลูค่าเพ่ิม และการสนับสนุนห่วงโซ่การผลิต 

8 ปี 

0 ปี 

ยกเว้น
ภาษี

เงิน
ได้

นิ
ติ

บ
คุ

ค
ล 
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2 

Technology-Based 
Incentives 



ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมกบัการลงทุนเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Core Technologies) ซ่ึงจะ
ช่วยยกระดบัขีดความสามารถของประเทศ โดยมีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยร่วมมือกบั
สถาบนัการศึกษา/วิจยั เช่น Technology Research Consortium เป็นต้น 

Biotechnology Nanotechnology Advanced Material 
Technology Digital Technology 

Targeted Core Technologies 

ยกเว้น CIT 10 ปี 

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

4. บริการออกแบบทางวิศวกรรม   
5. บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร ์
6. บริการสอบเทียบมาตรฐาน 

(กิจการเหล่าน้ีจะต้องสนับสนุนการพฒันา Core Technologies) 

มาตรการพฒันาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี 
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ให้สิทธิประโยชน์ “ยกเว้นอากรของท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้ในการวิจยัและพฒันา รวมทัง้การ

ทดสอบท่ีเก่ียวข้อง”  สาํหรบักิจการวิจยัและพฒันา กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมีแนวทาง

ดงัน้ี 
 ของสาํหรบัใช้ทาํ R&D หรือการทดสอบท่ีเก่ียวข้อง  เช่น วสัดตุ้นแบบ 

สารเคมี เป็นต้น 

 กาํหนดให้ยกเว้นอากรคราวละ 1 ปี และให้ขยายเวลาได้อีกครัง้ละ 1 ปี 

มาตรการพฒันาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี 
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3 

Merit-Based 
Incentives 



Merit-Based Incentives-Optional Scheme 

Product-Based 
Incentives 

Technology-Based 
Incentives 

Merit-Based Incentives 

ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสงูสดุ 13 ปี 



Merit-Based Incentives ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ประเภทเงินลงทนุ/ค่าใช้จ่าย Cap เพ่ิมเติม  
(% ของเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย) 

R&D  ทัง้ทาํเอง ว่าจ้างผูอ่ื้นในประเทศ หรือร่วม
วิจยักบัองคก์รในต่างประเทศ 

การสนับสนุนกองทุนพฒันาเทคโนโลยีและ
บุคลากร สถาบนัการศึกษา/วิจยั หน่วยงาน
รฐัด้าน S&T 

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีท่ีพฒันา
จากแหล่งในประเทศ 

การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สงู รวมทัง้
การอบรมด้านระบบดิจิทลั 

การพฒันา Local Supplier ท่ีมีหุ้นไทยไม่
น้อยกว่า 51% ในการฝึกอบรมเทคโนโลยี
ขัน้สงู และการให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค 

การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์                 
ทัง้ทาํเอง หรือว่าจ้างผู้อ่ืนในประเทศ 

300% 

100% 

200% 

200% 

200% 

200% 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย 

ต่อยอดขายรวม 

ใน 3 ปีแรก 

ยกเว้น CIT 

เพ่ิมเติม/  

Cap เพ่ิมขึ้น 

ตามท่ีกาํหนด 

ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตาม

สดัส่วนเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายดงัน้ี  

1% หรือ 

> 200 ลบ. 

2% หรือ 

> 400 ลบ. 

3% หรือ 

> 600 ลบ. 

1 ปี 

2 ปี 

3 ปี 

กลุ่ม A1, A2 ทาํ merit แล้วได้

ยกเว้น CIT เกิน 8 ปีได้ 

(แต่รวมแล้วไม่เกิน 13 ปี) 
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4 

มาตรการส่งเสริมการลงทนุ 
ในพืน้ท่ีเป้าหมาย 
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จงัหวดัท่ีมีรายได้ต่อหวัตํา่ 20 จงัหวดั   

(กาฬสินธุ ์ชยัภมิู นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรมัย ์แพร่ 

มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอด็ 

ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สโุขทยั สริุนทร ์

หนองบวัลาํภ ูอบุลราชธานี อาํนาจเจริญ) 

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามท่ีตัง้ของโครงการ (Area-based Incentives) 

พืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตลู และ 4 อาํเภอของ

สงขลา คือ จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) 

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ  

(ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย 

นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี :  10 จงัหวดั 

23 อาํเภอ 90 ตาํบล) 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 
ลาว 

กมัพชูา 

เมียนมาร ์



การปรบัปรงุมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ท่ี EEC 
เร่ิมมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค. 61 

 ต้องย่ืนคาํขอเพ่ือรบัสิทธิตามมาตรการน้ีภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 

 ต้องมีความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา/วิจยั เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีหรือบคุลากร  ดงัน้ี 

พืน้ท่ี เงื่อนไขการฝึกอบรมนักศึกษาด้าน S&T 

> ร้อยละ 10 ของพนักงาน หรือ > 50 คน  

แล้วแต่จาํนวนใดตํา่กว่า 

> ร้อยละ 5 ของพนักงาน หรือ > 25 คน  

แล้วแต่จาํนวนใดตํา่กว่า 

เขตส่งเสริมเพ่ือกิจการพิเศษ  เช่น EECi, 
EECd, เมืองการบินภาคตะวนัออก  

เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอตุสาหกรรมเป้าหมาย  
เช่น นิคมฯ ต่างๆ ท่ีจะรองรบัอตุสาหกรรม
เป้าหมาย  

พืน้ท่ีในนิคม/เขตอตุสาหกรรมใน EEC 

1. 

2. 

3. 

หมายเหต:ุ กิจการท่ีได้รบัสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามมาตรการน้ี จะไม่สามารถขอรบัสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตาม

คณุค่าของโครงการข้อ 3 กรณีการตัง้ในนิคมฯ ได้อีก 
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อตุสาหกรรมเป้าหมาย

ใน EEC 

S-Curve Industries 

+  

กจิการสนบัสนุนดา้น S&T 

+  

กจิการดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐานและสาธารณูปโภค 

 

รวม 116 ประเภทกิจการ 

เขตส่งเสริม 

เพ่ือกิจการพิเศษ 

เขตส่งเสริมเพ่ือ

กิจการอตุสาหกรรม

เป้าหมาย 

พืน้ท่ีในนิคม/เขต

อตุสาหกรรมใน EEC 

กิจการเป้าหมาย: 

ยกเว้น CIT เพ่ิม 2 ปี (รวมแล้วเกิน 8 ปี

ได้) + ลดหย่อน CIT 50% เพ่ิมอีก 5 ปี 

กิจการอ่ืนๆ:  
ลดหย่อน CIT 50% อีก 3 ปี จากเกณฑป์กติ 

กิจการเป้าหมาย: 

ลดหย่อน CIT 50% อีก 5 ปี จากเกณฑป์กติ 

กิจการอ่ืนๆ: 
ลดหย่อน CIT 50% อีก 3 ปี จากเกณฑป์กติ 

กิจการเป้าหมายใน EEC:  
ลดหย่อน CIT 50% อีก 3 ปี จากเกณฑป์กติ 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน EEC 

15 



5 

มาตรการส่งเสริมการลงทนุ 
เพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพ 



มาตรการส่งเสริมการปรบัปรงุประสิทธิภาพ 

การประหยดัพลงังาน 

การใช้พลงังานทดแทน 

หรือการลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

การปรบัเปล่ียนเคร่ืองจกัรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น 
นําระบบอตัโนมติัหรือดิจิทลั 
มาปรบัปรงุกระบวนการผลิต 

การยกระดบั

อตุสาหกรรมเกษตรไปสู่

มาตรฐานระดบัสากล 

การวิจยัและพฒันา หรือ

ออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือ

ปรบัปรงุประสิทธิภาพ 
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• ใช้กบักิจการท่ีดาํเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รบัหรือไมไ่ด้รบัการส่งเสริม 

- หากไม่ได้รบัส่งเสริม ต้องเป็นประเภทกิจการท่ีประกาศให้การส่งเสริม 

- โครงการท่ีได้รบัการส่งเสริมอยู่เดิมสามารถย่ืนขอรบัสิทธิได้ เมื่อระยะเวลายกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ 

ส้ินสดุแล้ว หรือเป็นโครงการท่ีไม่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 

• มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) > 1 ล้านบาท ยกเว้น SMEs > 5 แสนบาท  

ขอบข่าย 

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร 

• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสดัส่วน 50% ของเงินลงทุนในการปรบัปรงุโดยไม่รวมค่าท่ีดิน/ทุนหมุนเวียน 

ทัง้น้ี ให้ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ จากรายได้ของกิจการท่ีดาํเนินการอยู่เดิม (กรณีใช้เครื่องจกัรในประเทศ 

> 30% จะให้ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ เป็นสดัส่วน 100%) 

• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ให้นับจากวนัท่ีมีรายได้ภายหลงัได้รบับตัรส่งเสริม 

สิทธิประโยชน์ 

• ต้องดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 ปี นับจากวนัท่ีออกบตัรส่งเสริม 

• ต้องดาํเนินการให้ได้ตามตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด เช่น การลดลงของต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต,  

การเพ่ิมขึ้นของอตัราการได้มา (Yield), การลดของเสียจากกระบวนการผลิต เป็นต้น 

• ต้องย่ืนขอรบัการส่งเสริมภายในปี 2563 

เงื่อนไข 

มาตรการส่งเสริมการปรบัปรงุประสิทธิภาพ 
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6 

มาตรการส่งเสริมให้จดทะเบยีน 
ในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 



มาตรการส่งเสริมให้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

20 

สิทธิประโยชน์ 

• เพ่ิม Cap วงเงินของโครงการเป็น 200% ใหก้บัทุกโครงการของบรษิทัทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหก้าร

สง่เสรมิก่อนจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์mai  

เง่ือนไข 

1) บรษิทัตอ้งไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดทะเบยีนในตลาด mai ก่อนยืน่ขอรบัการสง่เสรมิเพือ่ปรบัเพิม่สทิธิ

ประโยชน์ตามมาตรการน้ี 

2) ตอ้งยืน่ขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนภายในปี 2563    

3) โครงการทีไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์เพิม่เตมิตอ้งยงัคงมสีทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล

เหลอือยู ่ทัง้ระยะเวลาและวงเงนิ รวมทัง้ไดร้บัอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิก่อนวนัทีบ่รษิทัจดทะเบยีนใน

ตลาด mai 
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มาตรการส่งเสริมการลงทนุ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(SMEs) 



มาตรการส่งเสริมการลงทุนสาํหรบั SMEs 

22 

เมื่อรวมกิจการทัง้หมด ทัง้ท่ีได้รบั/ไม่ได้รบัส่งเสริม มีสินทรพัยถ์าวร
สทุธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน < 200 ล้านบาท 

คณุสมบติัของ SMEs 

บคุคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้น > 51% ของทุนจดทะเบียน 

เง่ือนไขท่ีผอ่นปรน 

• ลดเงินลงทนุขัน้ตํา่จาก 1 ล้านบาท เหลือเพียง 

5 แสนบาท  

• อนุญาตให้ใช้เคร่ืองจกัรใช้แล้วในประเทศ       

ไม่เกิน 10  ล้านบาท และต้องลงทนุใหม่ใน

เคร่ืองจกัรหลกัไม่น้อยกว่า 50% ของมลูค่า

เคร่ืองจกัรในโครงการ    

สิทธิประโยชน์ 

 ยกเว้น CIT 0-8 ปี (ตามแต่ละประเภทกิจการ) 

โดยเพ่ิม Cap เป็น 200% (เฉพาะกลุ่ม A)   

 หากต้องการขอรบัสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม

แบบ Merit-based  จะผอ่นปรนหลกัเกณฑ์

สดัส่วนค่าใช้จ่ายลงคร่ึงหน่ึงของเกณฑป์กติ  



8 

มาตรการส่งเสริมการลงทนุ 
การเกษตรในระดบัท้องถ่ิน 



มาตรการส่งเสริมการลงทนุการเกษตรในระดบัท้องถ่ิน 

24 

24 

กจิการผลติปุ๋ ยชวีภาพ ปุ๋ ยอนิทรยี ์

ปุ๋ ยอนิทรยีเ์คมนีาโน และสาร

ป้องกนักาํจดัศตัรพูชืชวีภณัฑ ์ 

กจิการปรบัปรุงพนัธุพ์ชืหรอืสตัว ์ 
กจิการผลติเชือ้เพลงิจาก

ผลผลติการเกษตร  

กจิการผลติ

ผลติภณัฑจ์าก

ยางธรรมชาต ิ 

กจิการคดัคณุภาพ 

บรรจุและ 

เกบ็รกัษาพชืผกั 

ผลไม ้ดอกไม ้

กจิการแปรรปูยางขัน้ตน้  
กจิการผลติ

ผลติภณัฑ์

จากผลพลอย

ไดท้างเกษตร  

กจิการผลติ

อาหารและ

เครือ่งดื่ม  

กจิการผลติสารสกดัหรอืผลติภณัฑจ์าก

สารสกดัจากวตัถุดบิทางธรรมชาต ิ 

หอ้งเยน็และขนสง่หอ้งเยน็  ศนูยก์ลางการคา้สนิคา้เกษตร สนับสนุน 

ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 



มาตรการส่งเสริมการลงทนุการเกษตรในระดบัท้องถ่ิน 

กรณีท่ี 1  

ผูป้ระกอบการรายเลก็ลงทุนเอง 

กรณีท่ี 2  

ผูป้ระกอบการสนับสนุน/ร่วมดาํเนินการกบัท้องถ่ิน 

เงื่อนไข 

- ลดเงนิลงทุนขัน้ตํ่าเหลอื 5 แสนบาท 

- ตอ้งมบุีคคลธรรมดาสญัชาตไิทยถอืหุน้ > 

51% ของทุนจดทะเบยีน  

- ตอ้งมสีนิทรพัยถ์าวรสทุธหิรอืเงนิลงทุนไม่

รวมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีนไมเ่กนิ 50 

ลา้นบาท 

- ผอ่นปรนใหนํ้าเครือ่งจกัรใชแ้ลว้ใน

ประเทศมาใชไ้ดบ้างสว่น 

สิทธิประโยชน์ 

ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 5 - 8 ปี  

เป็นสดัสว่น 200% ของเงนิลงทุน   

 

เงื่อนไข 

- เงนิสนบัสนุน/รว่มดาํเนินการขัน้ตํ่า 1 ลา้นบาท  

(ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน)  

- ตอ้งมคีวามรว่มมอืกบั อปท./สหกรณ์/วสิาหกจิชุมชน 

- ธุรกจิเดมิตอ้งอยูใ่นประเภทกจิการทีข่อสง่เสรมิไดแ้ละ

ไมไ่ดอ้ยูร่ะหวา่งการไดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษเีงนิได ้

สิทธิประโยชน์ 

ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลสาํหรบัรายไดจ้ากกจิการที่

ดาํเนินการอยูเ่ดมิ 3 ปี เป็นสดัสว่น 100% ของเงนิลงทุน   

ทีจ่า่ยจรงิในการสนบัสนุนหรอืรว่มดาํเนินการ เชน่            

คา่ก่อสรา้งโรงงานและคา่เครือ่งจกัร เป็นตน้ 



9 

New Services 



บริการใหม่ของ BOI 

• Single window for visas and work permits 

• SMART Visa 

27 



วีซ่าประเภทพิเศษเพ่ือดึงชาวต่างชาติ

ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ผูบ้ริหารระดบัสงู 

หรือนักลงทนุเข้าทาํงานหรือลงทนุ 

ใน อตุสาหกรรมเป้าหมาย ซ่ึงจะช่วย

พฒันาประเทศสู่ “ประเทศไทย 4.0”  

SMART Visa 

เร่ิม 1 ก.พ. 2561 

อาหาร 

เพ่ืออนาคต 

ระบบอตัโนมตั ิ
และหุ่นยนต ์ 

อาหาร 
เพ่ืออนาคต 
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SMART “ T ” 

SMART “ I ” 

SMART “ S ” 

TALENT 

INVESTOR 

SMART “ E ” 

EXECUTIVE 

STARTUP 

กลุ่มเป้าหมายและสิทธิประโยชน์ SMART Visa 

• วีซ่าสงูสดุ < 4 ปี/ครัง้ แต่ไม่เกินเวลาใน

สญัญาจ้าง ยกเว้นกลุ่ม startup จะได้ 1 ปี 

ต่อคราวละ 2 ปี 

•ทาํงานในกิจการท่ีรบัรองโดยไม่ต้องขอ 

WP 

•ขยายเวลารายงานตวัเป็นทุก 1 ปี  

•ไม่ต้องขอ Re-entry Permit 

•คู่สมรสได้รบัสิทธิพาํนักและทาํงานในไทย 

•บตุรได้รบัสิทธิพาํนักในไทย และสาํหรบั

บตุรผูถ้ือ SMART T จะได้รบัสิทธิในการ

ทาํงานด้วย 



ขอบคณุค่ะ 

30 
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