
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ 

นายวรกาญจน ์โกศลพิศิษฐ์ก์ลุ

25 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้อ านวยการศูนย์บริการลงทุน
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สิทธแิละประโยชนเ์พ่ิมเตมิ

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเตมิเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน (Merit-Based)

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเตมิตามพ้ืนที ่(Area-Based)

• เขตพัฒนาพิเศษฐภาคตะวันออก (EEC)

• เขตพัฒนาเขตเศรษฐ์กิจพิเศษฐ (SEZ)

• พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเมืองต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

• 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต ่า

• นิคม / เขตอุตสาหกรรม 

• เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ เมืองนวัตกรรมอาหาร 

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เป็นต้น 

• การวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• การสนับสนุนกองทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษฐา 

ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
• การฝึกอบรมหรือฝึกการท างานเพ่ือพัฒนาทักษฐะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ให้กับนักศึกษฐาฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
• ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิและเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศ
• การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีข้ันสูง
• การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ
• การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

สิทธิและประโยชนต์ามมาตรการเฉพาะ (Agenda-based)

• มาตรการกระตุ้นการลงทุน
• มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
• มาตรการเศรษฐ์กิจ์านราก 

สิทธิและประโยชนข์องบโีอไอ 
*นโยบายส่งเสรมิการลงทุน 2558 – 2565 

+

สิทธแิละประโยชนพ้ื์น์าน

สิทธิและประโยชนต์ามประเภทกิจการ (Activity-Based)

ยกเว้นภาษีฐเงินได้นิติบุคคล สูงสุด 8 ปี

สิทธิและประโยชนต์ามเทคโนโลยี (Technology-Based)

- Targeted Core Technologies -

Digital 

Technology

Advanced 

Material 

Technology

Nano-

Technology 

Bio-

Technology

.

ยกเว้นภาษีฐเงินได้นิติบุคคล สูงสุด 10 ปี



นโยบาย และ
มาตรการส าคญั
ในปี 2564

01 เพ่ิมประเภทกิจการ / ปรับปรุงประเภทกิจการให้การส่งเสริมการลงทุน

ก าหนดเขตส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมเติม

ปรับปรุงสิทธแิละประโยชน์เพ่ิมเตมิตามคุณคา่ของโครงการ
(Merit-based Incentives)

เพ่ิมมาตรการย่อยภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพ

02

03

04

05

ขยายระยะเวลาการยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุน
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การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทนุอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

การปรับปรุงการการส่งเสริมลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟา้ 
ช้ินส่วน และอุปกรณ์ส าหรับยานพาหนะไฟฟา้

การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทนุอุตสาหกรรมดิจิทัล

การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทนุอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

Semiconductors & 
related products

EV

Digital 

Packaging

CRC, CRO, senior 
hospitals, senior 

care housing

การปรับปรุงเงือ่นไขการใหก้ารส่งเสริมการลงทุน
ในประเภทกิจการ TISO และประเภทกิจการ IBC TISO

IBC

เพ่ิมประเภทกิจการ / ปรับปรุงเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน01

เพ่ิมประเภทกิจการเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์
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เพ่ิมประเภทกิจการให้การส่งเสริมการลงทุน01

เพ่ิมประเภทกิจการเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ CRC, CRO, senior 
hospitals, senior 

care housingเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ

ประกาศ กกท. ที่ ส.1/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเตมิและปรบัปรุงบัญชีประเภทกิจการ
ที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
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เพ่ิมสิทธิประโยชน์การลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
Semiconductors & 

related products

EV

เพ่ิมประเภทกิจการให้การส่งเสริมการลงทุน01

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม

กรณีมีการลงทุนเพ่ิมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน เช่น วิจัยและพัฒนา

จะได้รับยกเว้นภาษีฐเงินได้นิตบิุคคล เพ่ิมขึ้น สูงสุดไม่เกิน 5 ปี 

ประกาศ กกท. ที่ ส.6/2564 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงการส่งเสรมิการลงทุนอตุสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์



7

Semiconductors & 
related products

ปรับปรุงประเภทกิจการ
ยานพาหนะไฟฟา้ครบวงจร

EV

เพ่ิมประเภทกิจการให้การส่งเสริมการลงทุน01

เพ่ิมขอบข่ายให้ครอบคลุมแพลตฟอร์มส าหรับ....

รถยนต์ไฟฟา้แบบแบตเตอร่ี

➢ ลงทุนไม่น้อยกว่า 
5,000 ล้านบาท 
ได้รับยกเว้นภาษีฐเงินได้นิติ

บุคคล 8 ปี 

➢ ลงทุนไน้อยกว่า 
5,000 ล้านบาท 
ได้รับยกเว้นภาษีฐเงินได้นิติ

บุคคล 3 ปี 

รถสามล้อไฟฟา้
แบบแบตเตอร่ี

ได้รับยกเว้นภาษีฐเงินได้

นิติบุคคล 3 ปี 
ได้รับยกเว้นภาษีฐเงินได้

นิติบุคคล 3 ปี 

รถโดยสารไฟฟา้และ
รถบรรทุกไฟฟา้
แบบแบตเตอร่ี

ประกาศ กกท. ที่ ส.8/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟา้
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EV

ปรับปรุงเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุน01

การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
Packaging

** ประกาศ กกท. ท่ี ส.5/2564 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2564
เรื่อง การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
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Semiconductors & 
related products

ปรับปรุงประเภทกิจการให้การส่งเสริมการลงทุน

การปรับปรุงการส่งเสริม
การลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล

• ประกาศ กกท. ที่ ส.4/2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนอตุสาหกรรมดิจทิัล

• ค าชี้แจง ฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564
การขอรับการส่งเสรมิในกิจการพัฒนาซอฟตแ์วร์ 
แพลตฟอร์มเพ่ือให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต ์ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ที่ ส.4/2564

ประกาศที่เกี่ยวข้อง 

01
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ปรับปรุงเงื่อนไขประเภทกิจการให้การส่งเสริมการลงทุน01

ประกาศ กกท. ที่ ส.3/2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
การปรับปรุงเงือ่นไขการให้การส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการ 7.7 และประเภทกิจการ 7.34

ประเภทกิจการ TISO และประเภทกิจการ IBC

เพ่ิมขอบข่ายให้ครอบคลุมการให้กู้ยืมเงินแก่วิสาหกิจในเครือ

อ านวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการ
แก่วิสาหกิจในเครือทั้งในและต่างประเทศ 

สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิระหว่างประเทศ
ในการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ

TISO & IBC
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02 ปรับปรุงสิทธแิละประโยชน์เพ่ิมเตมิตามคุณคา่ของโครงการ (Merit-based Incentives)
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ก าหนดเขตส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมเติม03

ที่ต้ัง : ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

ท่ีตั้ง : จังหวัดปทุมธานี ที่ตั้ง : จังหวัดปทุมธานี

ที่ตั้ง : จังหวัดชลบุรี

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
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ย่ืนค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันท าการสุดท้ายของป ี2565

ขยายระยะเวลาการย่ืนค าขอรับการส่งเสรมิการลงทนุ04

มาตรการกระตุ้นการลงทุน 2565 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษฐภาคตะวันออก (EEC)

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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เพ่ิมมาตรการย่อยภายใต้มาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพ05

ยื่นค าขอภายในวันท าการสุดท้าย
ของปี 2565

✓ ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
✓ ยกเว้นภาษีฐเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 3 ปี 

วงเงินร้อยละ 50 ของเงินลงทุน 
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)



การให้บริการอื่นของส านักงาน
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มาตรการกระตุ้นเศรษฐ์กิจและการลงทุน
โดยการดึงดูดชาวต่างชาติท่ีมีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย 

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ของผู้ติดตาม 
(คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
อายุไม่เกิน 20 ปี)

รายงานตัวทุก 1 ปี 
(ทดแทนการรายงานตัวทุก 90 วัน)

ระยะเวลา 10 ปีVisa

ได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศไทย 

Long-Term Resident Visa  

** วีซ่าประเภทใหม่ เพ่ือดูงดูดกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง 

4 กลุ่ม 

Wealthy global 

citizens

Wealthy 

pensioners

Work-from-Thailand 

professionals

Highly-skilled 

professionals
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17หมายเหตุ:  วีซ่า LTR จะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าอยู่ในราชอาณาจักรได้ 5 ปี และขออยู่ต่อได้อีก 5 ปี หากเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนด

สิทธิประโยชน์ Long-Term Resident Visa 

ขยายระยะเวลารายตวัจาก 90 วัน เป็น 1 ปี 
และสามารถเดินทางกลับเขา้มาในราชอาณาจักร
อีกได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Re-entry permit)

Report

สามารถใช้บริการศูนย์บรกิารวีซ่าและใบอนญุาตท างาน 
รวมถึง สตม. และกรมการจัดหางานได้

   

ยกเลิกเงื่อนไขสัดส่วนการจา้งงานกับคนไทย
(เงื่อนไขเดิม ก านดให้มีการจ้างต่างด้าว 1 คน

ต้องจ้างพนักงานไทยคนไทยท างานประจ า 4 คน)

สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ 
อยู่ในระหว่างการพิจารณา

ได้รับอนุญาติให้ท างานในประเทศไทย

(ผู้ถือวีซ่าและคู่สมรสได้รับใบอนุญาติท างานดิจิทัล)

*** ได้รับวีซ่าเป็นระยะเวลาได้ 10 ปี 
ส าหรับผู้ถือวีซ่าพ านักระยะยาวและผู้ตดิตาม

สูงสุดจ านวน 4 คน 
(คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย อายุไม่เกิน 20 ป)ี



การสืบค้นข้อมูล

และ

ช่องทางการติดต่อส านักงาน
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การสืบค้นข้อมูล : www.boi.go.th
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www.boi.go.th : บริการข้อมูลข่าวสาร > > เอกสารเผยแพร่

คู่มือขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
2564

รู้จักบีโอไอ

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการ SMEs

คู่มือปฏิบัติ
หลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน

A Business Guide 
to Thailand

Costs of Doing Business
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www.boi.go.th

02 553 8211อุตสาหกรรมการเกษฐตร เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ 
และอุตสาหกรรมเบา

กองส่งเสริมการลงทุน 1 

อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง 
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน เครื่องใช้ไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

กองส่งเสริมการลงทุน 2
02 553 8212

อุตสาหกรรมพ้ืน์านและอุตสาหกรรมสนับสนุน
เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคพ้ืน์าน

กองส่งเสริมการลงทุน 3
02 553 8213

02 553 8214
กองส่งเสริมการลงทุน 4

อุตสาหกรรมบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และอุตสาหกรรมดิจิทัล
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www.boi.go.th

02 553 8203เฉพาะงานตรวจสอบ งานการใช้สิทธิยกเว้นภาษีฐเงนิได้นิติบุคคล
งานติดตามผลการลงทุนและงานแก้ไขโครงการจากการตรวจเปิด
ด าเนินการของกองส่งเสริมการลงทุน 1 และ 2

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1 

เฉพาะงานตรวจสอบ งานการใช้สิทธิยกเว้นภาษีฐเงนิได้นิติบุคคล
งานติดตามผลการลงทุนและงานแก้ไขโครงการจากการตรวจเปิด
ด าเนินการของกองส่งเสริมการลงทุน 3 และ 4

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2
02 553 8140

กลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ช านาญการต่างประเทศ  
02 209 1161 – 1167
visawork@boi.go.th

02 553 8111 กด 3 

ติดต่อ BOI Clinicศูนย์บริการลงทุน
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ช่องทางการติดต่อ :  

For More Information

66 (0) 2553 8111

head@boi.go.th

@boinews

BOI NEWS

booking.boi.go.th
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บริการออนไลน์ : Consultation Service Unit (CSU)

จองผ่านระบบนัดหมายออนไลน์

Booking.boi.go.th



ขอบคุณครับ



Update นโยบายและ
มาตรการส่งเสริมการลงทนุ

25 กุมภาพันธ์ 2565
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

: การปรับปรุงมาตรการส่งเสริม
การลงทุนในที่ช่วงผ่านมา



2

ประเด็นการน าเสนอ

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ02

01 การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม
ตามคุณค่าของโครงการ 
(Merit-based Incentives)
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การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม
ตามคุณค่าของโครงการ 

(Merit-based Incentives)

01
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• Biotechnology
• Nanotechnology
• Advanced Material Technology
• Digital Technology

Technology-based

Industry-based

Area-based

Merit-based

Agenda-based
• มาตรการกระตุ้นการลงทุน
• มาตรการส่งเสริม SMEs
• มาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
• มาตรการส่งเสริมให้จดทะเบียนใน SET / mai
• มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

+

• R&D
• สนับสนุนสถาบันการศึกษา/วิจัย หรือกองทุนพัฒนา

เทคโนโลยีและบุคลากร
• IP licensing fee
• ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีข้ันสูง
• พัฒนา Local supplier
• ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

• EEC (3 จังหวัด)
• SEZ (10 จังหวัด)
• ชายแดนภาคใต้ (4 จังหวัด 4 อ าเภอ)
• 20 จังหวัดท่ีมีรายได้ต่อหัวต่ า
• นิคม/เขตอุตสาหกรรม
• เขต S&T เช่น Science Park, Food Innopolis, SKP

1

2

3

4

5

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ < 8 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 10 ปี

• Bio & Medical Industries
• Advanced Industries
• Basic & Supporting Industries
• High Value Services
• Creative & Digital Industries

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 
เพิ่มเติม 1-3 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 
เพิ่มเติม

รูปแบบการให้สิทธิและประโยชน์
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ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (ตามประกาศ กกท.ที่ 21/2564 และ 22/2564)

วงเงินและระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม หากมีเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านต่อไปนี้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)

5

การจัดฝึกอบรมหรอืฝกึการท างาน
เพื่อพัฒนาทกัษะ เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมให้กับนกัศกึษาที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาในดา้น S&T
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1.
กรณีทั่วไป 

หมายเหตุ * กรณี SMEs ไม่รวมเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือช้ินส่วนในประเทศ

สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

กรณีที่ประเภทกจิการมีเงื่อนไขให้ท า R&D อยู่แล้ว จะต้องมี
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิจากเงื่อนไข จึงจะได้สิทธิประโยชน์เพิม่เตมิ

ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
1. การวิจัยและพัฒนา (R&D) 

2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร
สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจัย และ
หน่วยงานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามท่ี
คณะกรรมการเห็นชอบ

3. การ จัด ฝึกอบรมหรือ ฝึกการท างานเพื่ อพัฒนาทักษะ 
เทคโนโลยีและ นวัตกรรมให้กับนักศึกษาท่ีอยู่ระหว่าง
การศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีท่ีพัฒนาในประเทศ

5. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีข้ันสูง

6. การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือช้ินส่วนในประเทศ* 

7. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

100%

300%

วงเงินยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม

200%

200%

200%

200%

200%

ระยะเวลายกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม

1 ปี
2 ปี

3 ปี

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

ให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ตามสัดส่วนเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย ดังนี้

กรณีท่ัวไป

กรณี SMEs

1 ปี
2 ปี

3 ปี

< ร้อยละ 0.5
≥ ร้อยละ 0.5
≥ ร้อยละ 1.0
≥ ร้อยละ 1.5

< ร้อยละ 1 / < 200 MB
≥ ร้อยละ 1 / ≥ 200 MB
≥ ร้อยละ 2 / ≥ 400 MB
≥ ร้อยละ 3 / ≥ 600 MB

ได้เฉพาะวงเงินเพิ่มเติม

ได้เฉพาะวงเงินเพิ่มเติม

6
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กรณีมีเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย ด้าน R&D เพียงอย่างเดียว

ระยะเวลายกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายต่อยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก หรือขั้นต่ า

กรณีทั่วไป

≥ ร้อยละ 1 / ≥ 200 MB
≥ ร้อยละ 2 / ≥ 400 MB
≥ ร้อยละ 3 / ≥ 600 MB
≥ ร้อยละ 4 / ≥ 800 MB
≥ ร้อยละ 5 / ≥ 1,000 MB

1 ปี
2 ปี

3 ปี

กรณี SMEs

4 ปี
5 ปี

≥ ร้อยละ 0.5
≥ ร้อยละ 1.0
≥ ร้อยละ 1.5
≥ ร้อยละ 2.0
≥ ร้อยละ 2.5

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ไม่จ ากัดวงเงิน

สามารถได้รับระยะเวลา
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สูงสุดถึง 13 ปี

กรณีที่ประเภทกิจการมีเงื่อนไขให้ท า R&D อยู่แล้ว จะต้องมีเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากเงื่อนไข จึงจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

2.

สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 

7
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เงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและ/หรือยาในประเทศ
สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเตมิตามคุณค่าของโครงการ (Merit-Based Incentives) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้
ทั้งน้ี ห้ามน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรเพื่อมิให้มีการใช้สิทธิซ้ าซ้อน

เงินสนับสนุน ต่อ 
ยอดขายรวมใน 3 ปี แรก

วงเงินและ
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ เพิ่มเติม

< ร้อยละ 1 / < 200 MB ได้เฉพาะวงเงินเพิ่มเติม ร้อยละ 100

≥ ร้อยละ 1 / ≥ 200 MB
ได้วงเงินเพิ่มเติมร้อยละ 100 และ
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติม 1-3 ปี

8
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2,000 ล้านบาท     
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

เงินลงทุน 

กรณีกิจการ A3

ในวงเงินไม่เกิน 
2,000 ล้านบาท

สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 5 ปี 

เงินบริจาคเข้ากองทุน
วิจัยและพัฒนาวัคซีนและ/หรือยาในประเทศ 

100 ล้านบาท (คิดเป็น 2% ของยอดขายรวม 3 ปีแรก)  

และบริจาคก่อนสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ สิ้นสุด

ดังนั้น จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 100 ล้านบาท 
และระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ เพิ่มเติมอีก 2 ปี

มียอดขายรวม 3 ปีแรก
ของโครงการ 5,000 ล้านบาท

ในวงเงินไม่เกิน 

2,100 ล้านบาท

สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 7 ปี 

ตัวอย่างการค านวณสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
ในกรณีเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและ/หรือยาในประเทศ
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

02
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• เป็นมาตรการพิเศษเพ่ือให้สิทธิประโยชน์แก่   
โครงการที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับ      
การส่งเสริมการลงทุนมาก่อน

• ต้องเป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริม        
ในวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม

• กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม
สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคลต้องสิ้นสุด
หรือไม่เคยได้รับยกเว้น และต้องเปิดด าเนินการแล้ว

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ยื่นขอรับการส่งเสริมจนถึงวันท าการสุดท้ายของปี 2565

สามารถขอรับการส่งเสริมซ้ าในมาตรการย่อยเดียวกันได้ 
สิทธิประโยชน์ 
• ยกเว้นอากรน าเข้าเคร่ืองจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน 

(โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง) 

1 การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2 การปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร 

3 การวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม

4 การยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล

5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

6 การยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
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สิทธิและประโยชน์

• ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี (จากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม)

เป็นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุนในการปรับปรุงโดยไม่รวมค่าที่ดิน/
ทุนหมุนเวียน (กรณีใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ > 30% 
จะให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ เป็นสัดส่วน 100%)

• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจากวันที่มีรายได้
ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม
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เงื่อนไข

•ลงทุนขั้นต่ า 
กรณีทั่วไป 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
กรณี SMEs 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน)
คุณสมบัติ SMEs: รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี และมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น > 51%

• ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม
• ต้องด าเนินการให้ได้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด เช่น การลดลงของต้นทุน

ทางตรงต่อหน่วย การเพิ่มขึ้นของ Yield การลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต เป็นต้น

• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ : เงื่อนไขการขอรับการส่งเสริม

กิจการกลุ่ม A 
(ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล)
*** สิทธิยกเว้น / ลดหย่อนภาษีเงินได้

นิติบุคคลต้องสิ้นสุดลงก่อน 

กิจการกลุ่ม B 
(ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล)

โครงการอยู่ในบัญชีประเภทกิจการ
ที่ส่งเสริมอยู่ในปัจจุบัน

1กรณีที่

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ
อยู่เดิม

โครงการอยู่ในบัญชีประเภทกิจการ
ที่ส่งเสริมอยู่ในปัจจุบัน

2กรณีที่
โครงการท่ียังไม่เคยได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เอกสารประกอบการยื่นค าขอ 

1) ค าขอรับการสง่เสรมิการลงทนุทั่วไป 

(ส าหรับผู้ขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสรมิการลงทุน

เพื่อปรับปรงุประสทิธิภาพการผลติ) (F PA PP 01-07)

2) แบบประกอบค าขอรับส่งเสรมิตามหลกัเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์

ของแต่ละมาตรการ

**** น ามายื่นท่ีกองส่งเสริมการลงทุน 1 – 4

ท่ีดูแลประเภทกิจการนั้น ๆ  
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*มีเฉพาะภาษาไทย
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

17
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม ขอบข่าย • ใช้กับกิจการท่ีด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริม

- เป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมในวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
- กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ต้องสิ้นสุดแล้ว หรือไม่เคยได้รับยกเว้น

• กรณีทั่วไป ลงทุน > 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
• กรณี SMEs ลงทุน> 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนเหมุนเวียน)  

สิทธิและประโยชน์ • ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี (จากรายได้ของกิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม ) เป็นสัดส่วน 50% ของ

เงินลงทุนในการปรับปรุงโดยไม่รวมค่าท่ีดิน/ทุนหมุนเวียน
• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ให้นับจากวันท่ีมีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

เงื่อนไข • ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันท่ีออกบัตรส่งเสริม

• ต้องด าเนินการให้ได้ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด ได้แก่ การใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วนท่ีก าหนด การน าพลังงาน
ทดแทนมาใช้ในกิจการตามความเหมาะสม การลดปริมาณอากาศเสีย น้ าเสีย หรือกากของเสียตามเกณฑ์ และ
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสัดส่วนท่ีก าหนด

• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

โครงการที่ขอรับการส่งเสริมต้องอยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมตามประเภทกิจการที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
และไม่ได้อยู่ใน Negative List ตามประกาศ สกท. 18
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มาตรการที่ 1 ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน                    
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด

• การลงทุนปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรไปสู่เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือให้เกิดการ
ใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วนที่ก าหนด 

• การลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือให้มีการน าพลังงานทดแทนมาใช้
ในกิจการ (เช่น การติดตั้งโซล่าร์เซลล์) ในสัดส่วนตามที่ก าหนดเมื่อ
เทียบกับการใช้พลังงานทั้งสิ้น

• การลงทุนปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่า
จะเป็นปริมาณของเสีย น้ าเสีย หรืออากาศเสีย ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
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ต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร 
เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือ

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

เพื่อลดการใช้พลังงาน

ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร
เพื่อน าพลังงานทดแทน

มาใช้ในกิจการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ของเสีย น้ าเสีย อากาศเสีย

ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

การเพ่ิมขอบข่ายมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เพ่ิมขอบข่าย

ต้องยื่นขอรับการส่งเสริม 
ภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีนับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ในวงเงิน

50% ของเงินลงทุนปรับปรุง

เงินลงทุน > 1 ล้านบาทต่อโครงการ 
SMEs > 500,000 บาทต่อโครงการ

ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและ
รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

ท้ังนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันท่ี 6 กันยายน 2564

20
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

21
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ขอบข่าย • ใช้กับกิจการท่ีด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริม
- เป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมในวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
- กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ต้องสิ้นสุดแล้ว หรือไม่เคยได้รับยกเว้น

• กรณีทั่วไป ลงทุน > 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
• กรณี SMEs ลงทุน > 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน)

สิทธิและประโยชน์ • ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี (จากรายได้ของกิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม ) เป็นสัดส่วน 50% ของ

เงินลงทุนในการปรับปรุงโดยไม่รวมค่าท่ีดิน/ทุนหมุนเวียน (กรณีใช้เคร่ืองจักรระบบอัตโนมัติ
ในประเทศ > 30% จะให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ เป็นสัดส่วน 100%)

• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ให้นับจากวันท่ีมีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

เงื่อนไข • ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันท่ีออกบัตรส่งเสริม

• ต้องด าเนินการให้ได้ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด เช่น การลดลงของต้นทุนทางตรงต่อหน่วย การเพิ่มข้ึนของ Yield เป็นต้น

• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

โครงการท่ีขอรับการส่งเสริมต้องอยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมตามประเภทกิจการท่ีบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน และไม่ได้อยู่ใน Negative List ตามประกาศ สกท. 

มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (1/4) 
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ต้องเป็นประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมในขณะยื่น

เป็นการปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติของกิจการที่ท าอยู่เดิม เพ่ือลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยการผลิต/บริการ และ
เพ่ิมอัตราการได้มา (Yield) โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

I. กรณีใช้ระบบ Automation
มีการน าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต 

อาจจะน ามาใช้ในบางขั้นตอน เช่น Work Cell เป็นต้น 
หรือน ามาใช้ท้ังสายการผลิตก็ได้ 

Machine to Machine / Process to Process
(ไม่รวมกรณีน าเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้งานเป็นรายเครื่อง) 

II. กรณีไม่ใช้ระบบ Automation
การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของเครื่องจักร 

โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้น 
แต่ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์

(Stand Alone Machine)

ต้องเป็นประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมในขณะยื่น
 กลุ่ม A ที่สิทธิยกเว้น/ลดหย่อน CIT สิ้นสุดแล้ว
 กลุ่ม B (ยกเว้นบางประเภท)
 ไม่ว่ากิจการเดิมจะได้รับการส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม

 กลุ่ม A ที่สิทธิยกเว้น/ลดหย่อน CIT สิ้นสุดแล้ว
ไม่ว่ากิจการเดิมจะได้รับการส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (2/4) 
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (3/4) 
กลุ่มผู้ใช้ (Demand Side)

อยู่ในประเภทกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ* กลุ่ม A

ปรับปรุงในสายการผลิต/บรกิารเดิม

Automation: ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี ไม่ใช้ Automation : ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี 

เช่ือมโยงอุตสาหกรรมในประเทศ
(ซื้อจากกลุ่มผู้ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า 30% ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ)

ขยายวงเงินยกเว้นเป็น ไม่เกิน 100 % ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ

วงเงินยกเว้นไม่เกิน 50 % ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ

ตัวอย่าง: โรงงานผลิตอาหาร ชิ้นส่วนยานพาหนะ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

น ามาใช้ท้ังสายการผลิต/บริการ หรือบางข้ันตอน 
(ไม่รวมการน ามาใช้เป็นรายเครื่อง)

วงเงินยกเว้นไม่เกิน 50 % ของเงินลงทุนในเครื่องจักร

* กรณีเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิม
สิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ต้องสิ้นสุดลงแล้ว
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (4/4)
กลุ่มผู้ใช้ (Demand Side)

อยู่ในประเภทกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ* กลุ่ม B

ปรับปรุงในสายการผลิต/บรกิารเดิม

Automation: ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี ไม่ใช้ Automation : ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

เช่ือมโยงอุตสาหกรรมในประเทศ
(ซื้อจากกลุ่มผู้ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า 30% ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ)

ขยายวงเงินยกเว้นเป็น ไม่เกิน 100 % ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ

วงเงินยกเว้นไม่เกิน 50 % ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ

ตัวอย่าง: โรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะ ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม 

น ามาใช้ท้ังสายการผลิต/บริการ หรือบางข้ันตอน 
(ไม่รวมการน ามาใช้เป็นรายเครื่อง) * กิจการท่ีไม่สามารถขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้

• ผลิต: รถยนต์ท่ัวไป รถจักรยานยนต์
• บริการ: กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ    

กิจการ Co-Working Space กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ 
(International Business Center: IBC) กิจการสนับสนุนการค้าและ
การลงทุน (TISO) กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และ
ส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO)
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มผู้ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (กรณีลงทุนใหม่)

ขอบข่าย

สิทธิและประโยชน์

ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

• ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุนระบบอัตโนมัติ 

(กรณีใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ > 30% จะให้ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ฯ เป็นสัดส่วน 100%) 

• โครงการลงทุนใหม่ในสายการผลิต/บริการ
• อยู่ในประเภทกิจการท่ีไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ (กลุ่ม B) ยกเว้น

ประเภทกิจการท่ีมีนโยบายเฉพาะท่ีจะไม่ให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ    
ตามท่ีส านักงานก าหนด

• กรณีท่ัวไป ลงทุน > 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน)
• กรณี SMEs ลงทุน > 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) 

โครงการที่ขอรับการส่งเสริมต้องไม่ได้อยู่ใน              
Negative List ตามประกาศ สกท. 
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
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มาตรการที่ 3 ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม

หลักเกณฑ/์ตัวชี้วัด

• จะต้องเสนอแผนการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา 
หรือออกแบบทางวิศวกรรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขาย
รวมใน 3 ปีแรก นับจากวันท่ียื่นขอรับการส่งเสริม         

ในกรณีเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMES) ต้องลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจากวันท่ี
ยื่นขอรับการส่งเสริม
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
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มาตรการที่ 4 ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล

หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด
จะต้องมกีารลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่
มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (GOOD AGRICULTURE PRACTICES: GAP) มาตรฐานการ
รับรองป่าไม้ตามแนวทางขององค์การพิทักษ์ป่าไม้ (FOREST STEWARDSHIP 
COUNCIL: FSC) มาตรฐาน PEFCS (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT 
OF FOREST CERTIFICATION SCHEME) มาตรฐานระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบ
การจัดการป่าไม้แบบยั่งยืน (ISO 14061 SUSTAINABLE FOREST 
MANAGEMENT SYSTEM (SFM)) เป็นต้น
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
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ขอบข่ายการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล

Digitalization

Automation & Digitalization Digitalization
การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

Automation System 
Integration

• Data 
Analysis

• Optimization
• Connected 

Network

ตวัอย่าง
Enterprise Resource 

Planning (ERP)
API/Web Service
for Government 

E-Payment

* ไมร่วม คจ. อตัโนมติัแบบ Stand Alone AI/Machine Learning Data Analytic (Big Data)
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (1/3)

สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล

เงื่อนไข • ใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริม
- เป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (กิจการกลุ่ม A) ยกเว้น                 

บางประเภทกิจการ (เช่น กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ กิจการ Cloud Service และ กิจการ Data Center 
เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่แล้วโดยสภาพ)

- กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ต้องสิ้นสุดแล้ว 
• ลงทุนขั้นต่ า 
 กรณีทั่วไป ลงทุน ≥ 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
 กรณี SMEs ลงทุน ≥ 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
คุณสมบัติ SMEs: รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี และมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น > 51%

กิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิมท่ีมีการน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ในองค์กรโดยไม่มีการลงทุนด้านเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ ดังนี้
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1. การน าซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ มาเชื่อมโยงภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ 
(Integrated) และเชื่อมโยงภายนอกองค์กร (Connected) บางส่วน หรือ มีการเชื่อมโยง
ทั้งภายในและภายนอก โดยต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย 3 ฟังก์ชั่น มาใช้บริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการให้บริการ 

2. การประยุกต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) Machine Learning 
การน า Big Data มาใช้หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 

ต้องเสนอแผนการลงทุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับการท างานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังน้ี

3. การน าซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ
ของบริษัทกับระบบออนไลน์ของภาครัฐ เช่น เชื่อมโยงกับระบบ National e-Payment เป็นต้น

เงื่อนไข (ต่อ)

กรณี 1. และ 3. ต้องเป็นซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาหรือปรับปรุงโดย
ผู้ประกอบการในไทยซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะนับเงินลงทุน                 
ส่วนที่มาจากต่างประเทศเป็นเงินลงทุนเพียงกึ่งหนึ่ง

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (2/3)
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เงื่อนไข (ต่อ)

• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

• ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

• ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้นับรวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย แต่หากเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในต่างประเทศให้นับเงินลงทุนกึง่หนึง่

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (3/3)

35

กรณีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรพร้อมกับการลงทุนด้านเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร ให้ใช้หลักการเดียวกันกับ
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการนับค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ 
Cloud หรือ Data Center ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นมูลค่าเงินลงทุนในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย

มีผลบังคับใช้นับแต่วันท่ี 21 ธันวาคม 2563
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ตารางสรุปการนับมูลค่าเงินลงทุนในการปรับปรุงเพื่อก าหนดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

รูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย นับเต็มจ านวน นับก่ึงหนึ่ง
- กรณีการน าซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศมาใช้ใน

ระ ดับที่ มี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย งภ าย ในอ งค์ กร อ ย่ า ง เ ป็ นร ะบบ 
(INTEGRATED) และเชื่อมโยงภายนอกองค์กร (CONNECTED) 
บางส่วน หรือมีการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก

- กรณีการน าซอฟต์แวร์โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบของบริษัทกับระบบออนไลน์ของ
ภาครัฐ เช่น เชื่อมโยงกับระบบ NATIONAL E-PAYMENT เป็นต้น 
ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

1. เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ ที่พัฒนา/ปรับปรุง

- ผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งได้รับการรับรองจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งไม่ได้รับการรับรองจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ผู้ประกอบการในต่างประเทศ 

2. ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ CLOUD หรือ DATA CENTER
- ท่ีต้ังในประเทศไทย 

- ท่ีต้ังในต่างประเทศ 

- กรณีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE หรือ AI) MACHINE LEARNING การน า BIG 
DATA มาใช้หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (DATA ANALYTICS)

1. เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายใน
- การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE หรือ AI) 
- MACHINE LEARNING 
- การน า BIG DATA มาใช้ 
- การวิเคราะห์ข้อมูล (DATA ANALYTICS)



2. ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ CLOUD หรือ DATA CENTER
- ท่ีต้ังในประเทศไทย 

- ท่ีต้ังในต่างประเทศ 

หมายเหตุ : มูลค่าวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล = ร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในการปรับปรุงฯ ตามแนวทางในตารางข้างต้น



37

(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

37
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สวทช. ได้พัฒนา “ดัชนีชี้วัดความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย (Thailand i4.0 Index)” ขึ้น 
เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการประเมินความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ท าให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุง
เพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเป็นระบบ 

โดยจะเน้นการลงทุนในเครื่องจักรและอปุกรณ์ 
(Operation Technology: OT) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology: IT)
เพื่อพัฒนาไปสู่ Smart Factory

กลไกในการขับเคลื่อนการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0



•ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร
•ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุน

ในการปรับปรุงเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

สิทธิและประโยชน์

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(Robot & Automation)

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digitalization)

การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด
(Smart Operation)สิทธิและประโยชน์

 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุน 

ในการปรับปรุง
 ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุน

ในการปรับปรุง (กรณีใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่มีการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ > 30%)

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(Robot & Automation)

มาตรการสนับสนุนการลงทุนระบบอัตโนมัติและการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
< INDUSTRY 4.0 INDUSTRY 4.0
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เงื่อนไข

สิทธิและประโยชน์
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนในการปรับปรุงเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ 

ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

• ต้องเสนอแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อยกระดบัสู่อุตสาหกรรม 4.0 ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และต้อง
ด าเนินการตามแผนท่ีได้รับอนุมัติ

• ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจกัรเพือ่ยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในด้านต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติและการเชือ่มต่อระหว่างอปุกรณ์ 
(Automation and Network Technology) การวิเคราะห์ข้อมลูและการปฏิบัติการท่ีชาญฉลาด (Smart Operation) หรือ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหาร
จัดการในกระบวนการผลิต (Digital Technology in Production Process)  เป็นต้น ในสายการผลิตหรือการให้บริการท่ีมีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

• ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันท่ีออกบัตรส่งเสริม 
• ต้องย่ืนขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565 40

การลงทุนเพ่ือยกระดับกิจการเดิมให้ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ)
“มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0”

(มีผลบังคับใช้นับแต่วันท่ี 11 ตุลาคม 2564)

• ใช้กับกิจการท่ีด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริม
- เป็นประเภทกิจการท่ีอยู่ในข่ายให้การส่งเสริมในวันที่ย่ืนขอรับการส่งเสริม
- กรณีโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมอยู่เดมิ สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯต้องส้ินสุดแล้ว หรือไม่เคยได้รับยกเว้น

• กรณีทั่วไป ลงทุน > 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน)  /  กรณี SMEs ลงทุน > 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) 

ขอบข่าย



41ยื่นขอรับการส่งเสริมเป็นภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

ขอบข่าย • โครงการลงทุนใหม่ทีม่ีการลงทนุเครือ่งจักรเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดในสายการผลิต/บริการ 

• อยู่ในประเภทกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินไดฯ้ (กลุ่ม B) ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบาย
เฉพาะที่จะไม่ให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงนิได้ฯ ตามที่ส านักงานก าหนด

สิทธิและประโยชน์ • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนโดยไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

• สิทธิและประโยชน์อื่นๆ ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

เงื่อนไข • ต้องเสนอแผนการลงทุนเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และต้องด าเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
• ต้องมีการลงทุนเครื่องจักรเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในด้านต่างๆ เช่น 

ระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Automation and Network Technology) การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด (Smart Operation) หรือการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
บริหารจัดการในกระบวนการผลิต (Digital Technology in Production Process)  เป็นต้น

41

โครงการลงทุนใหม่ในกลุ่ม B (ประเภทกิจการที่ปกติไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ)
ที่เข้าข่ายอุตสาหกรรม 4.0

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 11 ตุลาคม 2564)
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 เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ ที่ต้องท างานร่วมกับเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ เพื่อการสั่งงานและควบคุมการท างาน ตลอดจนการสนับสนุนระบบการผลิตให้นับเงนิลงทุน
หรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน

 เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร 
• กรณีพัฒนาหรือปรับปรุงโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ไดร้ับการรับรองฯ 

ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน
• กรณีที่ไม่ได้รับการรับรองฯ หรือน าเข้าจากต่างประเทศ ให้นับเงินลงทุน/หรือค่าใช้จ่ายกึ่งหน่ึง

 ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center
• กรณี Cloud หรือ Data Center ในประเทศไทย ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 
• กรณี Cloud หรือ Data Center ในต่างประเทศ ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่ง

 เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้ปญัญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) 
Machine Learning การน า Big Data มาใช้หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน

การนับมูลค่าเงินลงทุนด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
• ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เต็มจ านวน
• ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายส าหรับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบ

สารสนเทศ และการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ดังต่อไปน้ี

42
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สรุปประเภทกิจการท่ีสามารถขอส่งเสริมตามมาตรการปรับปรงุประสิทธภิาพ
กลุ่ม A กลุ่ม B

1. การประหยัดพลังงาน/การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงานทดแทน

 

(ยกเว้นบางกิจการ)

2.  การปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- การใช้เคร่ืองจักรระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์  

(ยกเว้นบางกิจการ)

- การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่
- ระบบดิจิทัล









3. การวิจัย พัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรม  

(ยกเว้นบางกิจการ)

4. การยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล  

5. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(ยกเว้นกิจการกลุ่ม Software)


6. การยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 

(ยกเว้นกิจการกลุ่ม Software)


(ยกเว้นบางกิจการ)
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ประเภทกิจการกลุ่ม B ที่ไม่เข้าข่ายให้การส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
7.2 กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO)
7.9.2.6 กิจการ Co-Working Space
7.34 กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC)
7.37 กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ช้ินส่วนและส่วนประกอบระหว่างประเทศ (International Procurement Office: IPO)

2.  ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร (การน าระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต)
4.6      กิจการผลิตรถยนต์ท่ัวไป
4.12    กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นท่ีมีความจุกระบอกสูบต่ ากว่า 248 ซีซี) 
5.8 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
7.2 กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO)
7.9.2.6 กิจการ Co-Working Space
7.34 กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Center: IBC)
7.37 กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ช้ินส่วนและส่วนประกอบระหว่างประเทศ (International Procurement Office: IPO)

อ้างอิงตามประกาศ สกท. ที่ ป.1/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 

1.  ด้านการประหยัดพลังงาน การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน และด้านการวิจัยและพัฒนา
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ประเภทกิจการที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

1.23     กิจการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมยัใหม่
4.11.6   กิจการระบบปฏิบตัิการเกี่ยวกับอวกาศ
4.22.2 ระบบจ าลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง
5.7       กิจการซอฟต์แวร์
5.9       กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL SERVICES)
5.10     กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์
7.9.2.3 กิจการนิคมหรือเขต DATA CENTER
7.9.3     กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
7.10      กิจการ CLOUD SERVICE
7.31      กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ
7.32 กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ
7.33      กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ
8.1.4     กิจการ DIGITAL TECHNOLOGY

อ้างอิงตามประกาศ สกท. ที่ ป.1/2565 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565
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ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา

วัตถุประสงค์การด าเนินงาน ระยะเวลา และข้ันตอนการด าเนินงาน

รายละเอียดแผนการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ/Digitalization/การยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 พร้อม                                        
- ข้ันตอนการผลิต/บริการของโครงการท่ีขอรับการส่งเสริม  

- แผนภูมิ เช่น Plant Layout และ/หรือแบบ (Drawing) ระบุส่วนท่ีใช้ 

แหล่งที่มาของเทคโนโลยี                                                                                 
เช่น รายละเอียดเทคโนโลยี  การออกแบบ ผู้ออกแบบ 

รายละเอียดเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์/ซอฟต์แวร์                                       

โดยระบุจ านวน มูลค่า และแหล่งผลิต 

กรณี Digitalization ระบุ
• การด าเนินการของผู้ผลิต/SI ระบบอัตโนมัติ หรือ ซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง (Customized S/W) ในประเทศไทย
• Feature/Function และรูปแบบการใช้งาน S/W เช่น On-promise SAAS/On Cloud เป็นต้น

พิจารณาอนุมัติโดย
คณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 

ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

46
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แนวทางการลงทุนโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

วันครบเปิดด าเนินการ:
(ขยายเวลาได้คร้ังเดียว 1 ปี)
เพ่ือด าเนินการตามตัวช้ีวัด

วันครบก าหนดระยะเวลา
น าเข้าเคร่ืองจักร/เปิดด าเนินการ:

36 เดือน นับแต่วันออกบัตรฯยื่นค าขอฯ ออกบัตรฯอนุมัติ แจ้งมติ

ลงทุนครบถ้วนตามโครงการ 
(ติดต้ังเครื่องจักรตามแผนที่เสนอไว้)

พร้อมให้ท าการตรวจสอบ
เพื่อออกใบอนุญาตเปิดด าเนินการ

>> เริ่มนับระยะเวลาการใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
นับจากวันถัดไปหลังออกบัตรส่งเสริม

เริ่มลงทุนตามโครงการ 
(ซ้ือ/น าเข้าเครื่องจักร)
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หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรณีปรับปรุง
ในสายการผลิต/บริการเดิม

• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ นับจากวันที่มีรายไดภ้ายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

• ต้องลงทุนปรับปรุงเคร่ืองจักรก่อนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

• กรณีได้ขยายเวลาเปิดด าเนินการ เป็นการขยายเวลาให้ด าเนินการได้ตามตัวช้ีวัด 

แต่ไม่เป็นการขยายเวลานับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

กรณีลงทุนใหม่

ในสายการผลิต/บริการ

• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ นับจากวันท่ีมีรายได้คร้ังแรกจากโครงการนี้

• ต้องลงทุนตามโครงการก่อนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

• นับ CAP วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ตั้งแต่วันท่ียื่นขอรับการส่งเสริมถึงวันท่ีครบก าหนด 3 ปี นับแต่วันท่ีออกบัตรส่งเสริม

• กรณีได้ขยายเวลาเปิดด าเนินการ เป็นการขยายเวลาให้ด าเนินการ รวมถึงการนับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

• นับ CAP วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ตั้งแต่วันท่ียื่นขอรับการส่งเสริมถึงวันท่ีครบก าหนด 3 ปี นับแต่วันท่ีออกบัตรส่งเสริม



ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555  ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2553-8111 โทรสาร  0-2553-8222
Website :  www.boi.go.th

http://www.boi.go.th/


การปรับปรุงการส่งเสริมการ
ลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล

เมษพร ลีละเศรษฐกุล
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน กองส่งเสริมการลงทุน 4

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
25 กุมภาพันธ์ 2565
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Agenda

2.   สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

3.   ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับส่งเสริมฯ

1.  การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจดิจิทัล
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Agenda

2.   สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

3.   ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับส่งเสริมฯ

1.  การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจดิจิทัล
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการด้านดิจิทัลในปัจจุบัน

4

Digital Activities

Digital Infrastructure

Digital Ecosystem - Supporting Business 

Submarine
Cable

Digital Park Data Center Cloud 
Services

Innovation Incubation Center

Co-Working Space

Maker Space / 
Fabrication Laboratory

Software Development, Platform Services & Digital Content
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การปรับปรุงประเภทกิจการด้าน Digital Activity

Software
Development

E-Commerce

Digital Services
กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล 
หรือ ดิจิทัลคอนเทนต์

(Software Development, Platform Services and 
Digital Content)

เพ่ิมความยืดหยุ่น ตอบสนองรูปแบบธุรกิจดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
และสร้างความชัดเจนในการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม “ผู้พัฒนา”

มาตรการเดิม ประเภทกิจการใหม่
ตามประกาศ กกท. ที่ ส.4/2564 - มีผลตั้งแต่ 16 กันยายน 2564
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Agenda

2.   สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

3.   ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับส่งเสริมฯ

1.  การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจดิจิทัล
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการด้านดิจิทัลในปัจจุบัน

7

Digital Activities Digital Infrastructure

▪ Digital Park
▪ Data center
▪ Cloud Service

▪ Submarine Cable System
▪ Software Development, Platform 

Services and Digital Content

▪ Maker Space or Fabrication Laboratory

▪ Co-working Space

A1 

A2

A3

B1

Digital Ecosystem - Supporting Business

▪ Innovation Incubation Center
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สิทธิประโยชน์พื้นฐานตามกลุ่ม
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สิทธิประโยชน์ส าหรับกิจการด้าน Digital Activity

A2
(ก าหนดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้)

ประเภทกิจการ กลุ่มกิจการ
สิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากร สิทธิและประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

ม.28 ม.31 ม.34 ม.24 ม.25/26 ม.27 ม.37

5.10 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล 
หรือดิจิทัลคอนเทนต์
(Software Development, 
Platform Services and 
Digital Content)

A2
(ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

8 ปี โดยก าหนดวงเงิน)

✓ ✓ ✓ ✓

ตามประกาศ กกท. ที่ ส.4/2564 - มีผลตั้งแต่ 16 กันยายน 2564

มาตรา 28 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ
มาตรา 31 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
มาตรา 34 ยกเว้นเงินปันผลจากกิจการท่ีรับการส่งเสริม

มาตรา 24 อนุญาตให้น าคนต่างด้าวเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน
มาตรา 25/26 อนุญาตให้น าช่างฝีมือและผู้ช านาญการเข้ามาท างาน

ในกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน
มาตรา 27 อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินตั้งสถานประกอบการ/

โรงงานท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน
มาตรา 37 อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ

สิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากร สิทธิและประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
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ตัวอย่างเงื่อนไขส าหรับกิจการด้าน Digital Activity

10

ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรไทยด้าน IT ที่เป็นการจ้างงานเพิ่ม ไม่น้อยกว่า 1.50 ล้านบาทต่อปี

ยกเว้น CIT 8 ปี โดยก าหนดวงเงินยกเว้น CIT ในแต่ละปี จากรายการดังนี้

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรไทยด้าน IT ที่จ้างเพิ่มเติมหลังจากย่ืนขอรับการส่งเสริม Cap
100%

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม/ฝึกการท างานของบุคลากรไทยในหลักสูตร IT Cap
200%

ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใบรับรองมาตรฐาน เช่น 
ISO 29110 / CMMI ตั้งแต่ Level 2 / มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า

Cap 
100%
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ตัวอย่างเงื่อนไขส าหรับกิจการด้าน Digital Activity

11

ต้องมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัล หรือดิจิทัลคอนเทนต์
ในประเทศไทยตามที่ส านักงานก าหนด

อนุญาตให้ใช้เครื่องจักร(ฮาร์ดแวร/์ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนา) ที่มีอยู่เดิมหรือใช้แล้วได้

รายได้ที่เข้าข่ายยกเว้นภาษี รายได้จากการจ าหน่ายหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ 
แพลตฟอร์ม หรือดิจิทัลคอนเทนต์ โดยตรงตามที่ส านักงานก าหนด
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Agenda

2.  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

3.   ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับส่งเสริมฯ

1.  การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจดิจิทัล
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ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับส่งเสริมฯ

ชี้แจงโครงการ

วิเคราะห์โครงการและเสนอรายงาน

แจ้งผลการพิจารณา (หนังสือแจ้งมติ)

ระบบ e-Investment Promotion
+ แนบเอกสารประกอบค าขอ

ยื่นค าขอฯ และเอกสารโครงการ

บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล

ตอบรับมติ
(ผ่านระบบ e-Investment Promotion)

ออกบัตรส่งเสริม
(ผ่านระบบ e-Investment Promotion)

ตัวอย่างเอกสารประกอบการย่ืนขอรับการส่งเสริม (กิจการซอฟต์แวร/์ดิจิทัล)
1. เอกสารแนบประกอบแบบค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนประเภท 5.10

- ประวัติผู้ขอรับการส่งเสริม, ผู้ติดต่อ และผู้ถือหุ้น
- แผนการลงทุน
- ข้อมูลโครงการที่ขอรับการส่งเสริม (Software Tools/เทคโนโลยี/ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

โครงการ, ลูกค้าเป้าหมาย, ที่มาและรูปแบบรายได้)
- เปรียบเทียบกิจการระหว่างกิจการเดิมกับโครงการที่ขอรับการส่งเสริม
- กระบวนการพัฒนาโครงการที่ขอรับการส่งเสริม
- แผนการฝึกอบรมบุคลากร
- แผนการขอใบรับรองมาตรฐาน

2. รายละเอียดอื่นๆ เช่น
- งบการเงิน
- ภงด 1 ก ย้อนหลัง

ช่องทางที่ 1: 
www.boi.go.th > เมนู: เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน > เมนู: แบบฟอร์มและระบบออนไลน์
เมนู: การขอรับการส่งเสริมการลงทุน > แนวทางการกรอกค าขอกิจการด้านดิจิทัล+ค าถามที่พบบ่อย+ตัวอย่างค าขอ

ช่องทางที่ 2: 
www.boi.go.th > e-Service > E-INVESTMENT PROMOTION (BOI APPLICATION) > 
แนวทางการกรอกค าขอกิจการด้านดิจิทัล ค าถามที่พบบ่อย และตัวอย่างค าขอ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

https://boi-investment.boi.go.th/public/Contact_Info.pdf

https://www.boi.go.th/upload/content/DigitalApplicationGuildeline.pdf
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การยื่นขอรับการส่งเสริมผ่านระบบ e-Investment Promotion

www.boi.go.th1

2

3

4

5

https://boi-investment.boi.go.th/public/
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การดาวน์โหลดเอกสารแนบประกอบส าหรับกิจการ 5.10
www.boi.go.th1

2

3

4
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ดาวน์โหลดประกาศและค าชี้แจง

www.boi.go.th1

2 3
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ข้อมูลเพิ่มเติม

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf
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ติดต่อสอบถาม/ข้อมูลเพิ่มเติม

555 ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
0 – 2553 – 8111 (Fax 0 – 2553 – 8222)

head@boi.go.th

BOI News

www.boi.go.th@boinews

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ส านักงานใหญ่)

One Start One Stop Investment Center (OSOS)
ชั้น18 ตึกจามจุรีสแควร์ 319 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

0 – 2209 – 1100 (Fax 0 – 2209 – 1199)
osos@boi.go.th

https://osos.boi.go.th/

Booking.boi.go.th

ระบบนัดหมายเพ่ือขอรับค าปรึกษา

กองส่งเสริมการลงทุน 4                      ต่อ

BOI Call center

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2    ต่อ 
2104
2106



“ การปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ”

นันทนิฒณ์ ภทรพีทรานันฐ์ 
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน กองส่งเสริมการลงทุน 3

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
25 กุมภาพันธ์ 2565



2

ที่มา ความส าคัญของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

2

“อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ”์
มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนภาคการผลิต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

ผลจากการขยายตัวของสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารเติบโตขึ้น
สวนทิศทางกับอุตสาหกรรมอื่น

ทิศทางของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เพื่อสนับสนุนแนวคิด BCG และรองรับเทคโนโลยีใหม่ 

การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบเดิมไปสู่การผลิต 
“บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ หรือ Smart Packaging” 

01

“บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Packaging) หรือบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

02

SMART
PACKAGING
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นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในปัจจุบัน

3

วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องที่ให้การส่งเสริมในปัจจุบัน

2.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้วหรือเซรามิกซ์แร่ทรายแก้ว แก้วและเซรามิกส์

4.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์รวมทั้งชิ้นสว่นโลหะอลูมิเนียม/ เหล็ก/ ดีบุก โลหะ

ปิโตรเคม/ี อ้อย/ 
มันส าปะหลัง/ 
ข้าวโพด

พลาสติก

6.2 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม
หรือผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

6.7 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสตกิทีม่ีคุณสมบัตพิิเศษ
6.8 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล
6.16 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสนิค้าอุปโภค เช่น 

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

เยื่อกระดาษใหม่จาก
ไม้ยูคาลิปตัส/ กระดาษ

6.12 กิจการผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ
6.13 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
6.17 กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ

ชานอ้อย/
ฟางข้าว เศษเหลือใช้จากการเกษตร

1.15 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทาง
การเกษตร หรือผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มาจากผลพลอยได้
หรือเศษวัสดุ หรือของเสียจากการเกษตร

6.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
พอลิเมอริชนิดพิเศษ หรือ
เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ

6.14 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
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เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงมาตรการและเงื่อนไขประเภทกิจการ

4

01

02

• น าไปสู่เทคโนโลยี “บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ หรือ Smart Packaging” 
• ปัจจุบัน ยังไม่มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

สิ่งแวดล้อมและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากวัสดุใช้แล้ว

ด้วยนวัตกรรม 
• ปัจจุบันบัญชีประเภทกิจการที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมบางผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด SDG และ BCG

จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงประเภทกิจการและเงื่อนไขประเภทกิจการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในอนาคต
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5

การปรับปรุงการส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภายใต้ แนวคิด BCG และการรองรับเทคโนโลยีใหม่ 
วัตถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์

(เม็ดพลาสติก/ คอมพาวด์พลาสติก) บรรจุภัณฑ์พลาสติก
บรรจุภัณฑ์กระดาษ

และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ
(Smart Packaging)

เพ่ิมสิทธิและประโยชน์
(เพื่อสนับสนุน Circular Economy)

ปรับปรุงเงื่อนไข
(เพื่อสนับสนุน Circular Economy/ 

รองรับเทคโนโลยีใหม่)

ปรับปรุงเงื่อนไข
(เพื่อสนับสนุน Circular Economy)

เปิดให้การส่งเสริม
(เพื่อสนับสนุน BCG/ รองรับเทคโนโลยีใหม่)

• ขยายขอบข่ายให้ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์
พลาสติกท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น 
มีคุณสมบัติการใช้งานเฉพาะ

• ไม่ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกใน
กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องลดหรือเลิกตาม
Roadmap จัดการขยะพลาสติก
ของ ทส.

เพ่ิมสิทธิและประโยชน์
(เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่)

ขยายขอบข่ายให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์จากเยื่อ
กระดาษหรือกระดาษรีไซเคิล และเยื่อกระดาษ
หรือกระดาษท่ีมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

กรณีผลิตกระดาษ/ ผลิตภัณฑ์กระดาษ
ท่ีมีสมรรถนะสูง

กรณีผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 
(Smart Packaging) เช่น

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติเห็นชอบ
ขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

• เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดพิเศษ 
รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

• คอมพาวด์พลาสติกชนิดพิเศษ รวมถึง
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง  

A2

A3

A3

A2-A4
A3

• Active Packaging

• Intelligent Packaging

• บรรจุภัณฑ์และ/หรือ ชิ้นส่วน
อัจฉริยะ จากสารที่ก่อให้เกิด
คุณสมบัติอัจฉริยะ

A2

A4

A2
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การปรับปรุงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขกลุ่มอตุสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์
(เม็ดพลาสติก/คอมพาวดพ์ลาสติก) 

ประเภท สิทธิและประโยชน์
6.5 กิจการผลิตพอลิเมอร์ชนิดพิเศษหรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองในโครงการเดียวกัน

6.5.1 กิจการผลิตพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ/เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองในโครงการเดียวกัน

(สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี จ ากัดวงเงิน)

6.5.2 กิจการผลิตพลาสติกคอมพาวดช์นิดพิเศษหรือยางคอมพาวด์
ชนิดพิเศษ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในโครงการเดียวกัน

(สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 5 ปี จ ากัดวงเงิน)

6.8 กิจการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองในโครงการเดียวกัน

6.8.1 กิจการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับเม็ด      
พลาสติกใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในโครงการเดียวกัน

(สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี จ ากัดวงเงิน)

6.8.2 กิจการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง
ในโครงการเดียวกัน

(สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 3 ปี จ ากัดวงเงิน)

A2

A3

A2

A4

Specialty  
Products Recycles  

Products
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การปรับปรุงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ประเภท สิทธิและประโยชน์

6.7 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ

6.7.1 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้น
(Multilayer Plastics Packaging)

(สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 5 - 3 ปี จ ากัดวงเงิน)

6.7.4 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษอ่ืนๆ

(สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 5 - 0 ปี จ ากัดวงเงิน)

A3

-
A4

A3

-
B1

Less materials, 
Comparable 
properties

Higher 

Technology
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การปรับปรุงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (1/2)

ประเภท สิทธิและประโยชน์

6.12 กิจการผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองในโครงการเดียวกัน

6.12.1 กิจการผลิตเยื่อกระดาษชนิดปลอดเชื้อ รวมถึงผลิตภัณฑ์     
ต่อเนื่องในโครงการเดียวกัน

(สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 8 ปี จ ากัดวงเงิน)

6.12.2 กิจการผลิตเยื่อกระดาษชนิดพิเศษ รวมถึงผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องในโครงการเดียวกัน

(สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 5 ปี จ ากัดวงเงิน)

6.12.3 กิจการผลิตเยื่อกระดาษรีไซเคิล รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองในโครงการเดียวกัน

(สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 8-3 ปี จ ากัดวงเงิน)

6.12.4 กิจการผลิตเยื่อกระดาษที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม     
รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองในโครงการเดียวกัน

(สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 8 ปี จ ากัดวงเงิน)

A2

A3

A2

-
A4

A2

Recycled Pulp 
and products

Eco-
Friendly 
Pulp and 
products
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ประเภท สิทธิและประโยชน์

6.13 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษหรือกระดาษ

6.13.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษหรือกระดาษปลอดเชื้อ (สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 5 ปี จ ากัดวงเงิน)

6.13.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ (สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 3 ปี จ ากัดวงเงิน)

6.13.3 กิจการผลิตกระดาษ และ/หรือผลิตภัณฑ์กระดาษ
ที่มีสมรรถนะสูง

(สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 5 ปี จ ากัดวงเงิน)

6.13.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษหรือกระดาษรีไซเคิล (สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 3 ปี จ ากัดวงเงิน)

6.13.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษหรือกระดาษ
ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

(สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 3 ปี จ ากัดวงเงิน)

A3

A4

A3

A4

A4

การปรับปรุงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (2/2)
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ขอเปิดประเภทกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Packaging)

ประเภท สิทธิและประโยชน์
6.18 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ และ/หรือชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 

6.18.1 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์และ/หรือชิ้นส่วนอัจฉริยะในกลุ่ม 
Active Packaging 

(สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 8 ปี จ ากัดวงเงิน)

6.18.2 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์และ/หรือชิ้นส่วนอัจฉริยะในกลุ่ม 
Intelligent Packaging

(สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 8 ปี จ ากัดวงเงิน)

6.18.3 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์และ/หรือชิ้นส่วนอัจฉริยะ 
จากสารที่ก่อให้เกิดคุณสมบัติอัจฉริยะ

(สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล 3 ปี จ ากัดวงเงิน)

ครอบคลุมวัสดุทุกชนิด เช่น แก้ว เซรามิกส์ พลาสติก และกระดาษ เป็นต้น 
ทั้งน้ีจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ เช่น สวทช. สถาบันปิโตรเลียม และสถาบันพลาสติก เป็นต้น

A2

A2

A4
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6.18.1 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์และ/หรือชิ้นส่วนอัจฉริยะในกลุ่ม Active Packaging 

11

เงื่อนไข

1. จะต้องมีคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายใน และ/หรือ
สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อยืดอายุ และ/หรือคงคุณภาพ

2. ต้องมีขั้นตอนการผลิตสารที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. เช่น สารยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย สารก าจัดก๊าซ
ออกซิเจน เป็นต้น 

3. กรณีการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะจะต้องมีขั้นตอนขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ในโครงการ 

4. จะต้องได้รับการรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานที่คณะกรรมการเห็นชอบ

สิทธิและประโยชน์:

A2

ตัวอย่างประเภทกิจการที่เปิดใหม่หรือปรับปรุง
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6.18.2 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์และ/หรือชิน้สว่นอัจฉริยะในกลุ่ม Intelligent Packaging

12

เงื่อนไข

1. ต้องมีคุณสมบัติสามารถบ่งชี้คุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือการเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยสามารถแสดงผลหรือ
สื่อสารแก่ผู้ใช้ (ไม่รวม RFID)  

2. ต้องมีขั้นตอนการผลิตสารที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. เช่น หมึกหรือสารชนิดพิเศษที่เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิและเวลา เป็นต้น

3. กรณีการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะจะต้องมีขั้นตอนขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ในโครงการ 

4. จะต้องได้รับการรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานที่คณะกรรมการเห็นชอบ

สิทธิและประโยชน:์

ตัวอย่างประเภทกิจการที่เปิดใหม่หรือปรับปรุง

A2
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INTERNATIONAL 

PROCUREMENT OFFICE : IPO

1

Ms. Worakhon Natkhosit

Investment Promotion Officer
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 Announcement of the Board of Investment No. Sor 1/2564

 A company incorporated under Thai laws that purchases and sells 

raw materials, parts and components to manufacturers or 

distributors in Thailand and/or in overseas countries

The intermediary between the manufacturers and the suppliers 

NOT being Agents – No Commission Fee

7.37 International Procurement Office : IPO 

Suppliers

IPO

Manufacturers
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IPO

Customers
(Manufacturers/Distributors)

Out-In-Out

Customers
(Manufacturers/Distributors)Suppliers (wholesale only)

In-In

Out-In

(wholesale only)

In-Out

(4)

(1)

(2)

(3)

Suppliers

Sourcing + Warehouse Activities

IPO buys from suppliers

IPO sells to customersIPO buys from suppliers

IPO sells to 
customers/Export

Overseas

Thailand

Procurement Activities
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1. Must be procurement of raw materials, parts, and 

components used in manufacturing industries

• E.g. Bolts and Nuts for Automotive industries

• Not include finished goods

2. Must own or rent a warehouse and manage inventory with IT-

based system exclusive for warehouse management

• In-In, In-Out, Out-In, Out-In-Out

• Not include Out-Out activities

Specific Conditions
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5

3. Must have appropriate activities of merchandise 

procurement and management

• Quality Inspection

• Packaging/ Repackaging

4. Must have several procurement resources, at least 

including a domestic resource

Specific Conditions
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6

5. Must be domestic wholesale and/or oversea exports

Wholesale = Not direct sale to end-users

6. Must have no less than 10 million baht paid-up 

registered capital 

7. Not eligible for merit-based incentives

Specific Conditions

• Before issuing the BOI Certificate
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Raw Materials/ 

Parts/ 

Components

Suppliers Country Customers Country

Bolts

(Used for 

Producing Cars)

ABC Co., Ltd. Japan XYZ Co., Ltd Thailand

(Manufacturer)

Nuts

(Used for 

Producing Cars)

DEF Co., Ltd. Thailand JKL Co., Ltd. Japan

Example of Procurement 
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NON-TAX INCENTIVES

• 100% foreign shareholding

• Right to own land

• VISA and Work permit

Investment Incentives under IPO : B1

TAX INCENTIVES

• Exemption of import duty 

on raw material imported 

for use in production for 

export 

• Exemption of import duty 

on machinery used in 

IPO project 
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• มติท่ีประชุมผูบ้ริหารเม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 

• การวา่จา้งผู้รับจ้างเพยีง 1 ราย 

• แปรสภาพไดเ้ฉพาะส่วนที่ไม่ใช่สินค้าส าเร็จรูป

• ใหแ้ปรสภาพไดม้ากกวา่ 1 ขั้นตอน 

• ระบุช่ือผูรั้บจา้งไวใ้นหนงัสืออนุมติัดว้ย เพื่อการควบคุมและตรวจสอบ 

การว่าจ้างเพียงทอดเดียว



การปรับเงื่อนไขในการส่งเสริมการลงทุน
กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) และ

กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISO)
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ความแตกต่างระหว่างขอบข่าย TC และ การให้กู้ยืมเงิน

4

Treasury Center
ขอบข่ายธุรกิจ

1. ช ำระและรับช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรระหว่ำงประเทศ

2. หักกลบรำยได้ หรือภำระผูกพัน

3. ซื้อขำย แลกเปลี่ยน FX และบริหำรควำมเส่ียงอัตรำ
แลกเปล่ียน

4. บริหำรสภำพคล่อง

เน้นการบริหารเงินให้วิสาหกิจในเครือ

การให้กู้ยืมเงิน
ขอบข่ายธุรกิจ เช่น

1. กำรให้กู้ยืมเงินสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ แก่วิสำหกิจในเครือในต่ำงประเทศ

2. กำรให้กู้ยืมเงินบำท แก่วิสำหกิจในเครือในประเทศไทย

3. กำรให้กู้ยืมเงินบำท แก่วิสำหกิจในเครือในประเทศเวียดนำม และประเทศที่มี
พรมแดนติดต่อกับประเทศไทย โดยกิจกำรที่กู้ยืมเงินจะต้องน ำไปใช้เพื่อ
กำรค้ำหรือกำรลงทุนในประเทศไทย หรือประเทศดังกล่ำวเท่ำนั้น

4. กรณีอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี

ให้กู้ยืมเงินเพียงอย่างเดียว
ต้องได้ License จาก BOT ข้อ 1-3 สามารถท าได้เป็นการทั่วไป
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กิจการ IBC

5

1. ปรับเงื่อนไขประเภท “กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC)” โดยเพิ่มขอบข่ายการให้บริการ

เงื่อนไข
1. ต้องมีแผนการด าเนินการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ โดยมีขอบข่ายธุรกิจดังนี้

1.1 การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ
1.2 การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
1.3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.4 การสนับสนุนด้านเทคนิค
1.5 การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
1.6 การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม

1.7 การให้ค าปรึกษาด้านการเงิน
1.8 การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
1.9 การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
1.10 การให้บริการด้านการบริหารเงินของศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center)
1.11 กิจการการค้าระหว่างประเทศ

1.12 การให้กู้ยืมเงินแก่วิสาหกิจในเครือ ในลักษณะที่ไม่เข้าข่ายการประกอบธุรกิจในข้อ 1.10 และสามารถด าเนินการได้ภายใต้กฎหมายควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน เช่น 
o การให้กู้ยืมเงินสกุลเงินตราต่างประเทศแก่วิสาหกิจในเครือในต่างประเทศ
o การให้กู้ยืมเงินบาทแก่วิสาหกิจในเครือในประเทศไทย
o การให้กู้ยืมเงินบาทแก่วิสาหกิจในเครือในประเทศเวียดนาม และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย โดยกิจการที่กู้ยืมเงิน

จะต้องน าไปใช้เพื่อการค้าหรือการลงทุนในประเทศไทยหรือประเทศดังกล่าวเท่านั้น

1.13 การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

(1/4)



6

ปรับเงื่อนไขประเภท “กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC)” โดยเพิ่มขอบข่ายการให้บริการ

เงื่อนไข (ต่อ)

6

2. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

3. ต้องมีพนักงานประจ าที่มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ IBC ไม่น้อยกว่า 10 คน เว้นแต่กรณีที่มี
เฉพาะ Treasury Center ต้องมีพนักงานประจ าที่มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นไม่น้อยกว่า 5 คน

4. กรณีเป็นการด าเนินกิจการการค้าระหว่างประเทศ จะต้องมีขอบข่ายธุรกิจในข้อ 1.1–1.10 ร่วมด้วย
ไม่น้อยกว่า 1 ข้อ

5. กรณีเป็นการด าเนินการให้กู้ยืมเงินแก่วิสาหกิจในเครือ จะต้องมีขอบข่ายธุรกิจในข้อ 1.1-1.9 
ร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 1 ข้อ 

สิทธิประโยชน์

ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
(เฉพาะเครื่องจักรที่ใช้ใน

การวิจัยและพัฒนา และการฝึกอบรม)

สิทธิประโยชน์
ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

กิจการ IBC (2/4)
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2. ปรับเงื่อนไขประเภท ““กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISO)” โดยเพิ่มขอบข่ายการให้บริการ

เงื่อนไข

7

1. ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปีละไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
2. ต้องมีแผนด าเนินการและขอบข่ายธุรกิจ ดังนี้

2.1 การก ากับดูแล การให้บริการบริษัทในเครือ/กลุ่ม ทั้งนี้ ให้รวมถึงการให้บริการจัดหา / ให้เช่าอาคารส านักงาน /อาคาร
โรงงานให้บริษัทในเครือ/กลุ่ม และการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ/กลุ่ม ในลักษณะที่ไม่เข้าข่าย Treasury 
Center และสามารถด าเนินการได้ภายใต้กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เช่น 
o กำรให้กู้ยืมเงินสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแก่วิสำหกิจในเครือในต่ำงประเทศ
o กำรให้กู้ยืมเงินบำทแก่วิสำหกิจในเครือในประเทศไทย
o กำรให้กู้ยืมเงินบำทแก่วิสำหกิจในเครือในประเทศเวียดนำม และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย 

โดยกิจกำรที่กู้ยืมเงินจะต้องน ำไปใช้เพื่อกำรค้ำหรือกำรลงทุนในประเทศไทยหรือประเทศดังกล่ำวเท่ำนั้น

2.2 การให้ค าปรึกษาและแนะน าในการประกอบธุรกิจ ยกเว้นธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ และด้านแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ส าหรับธุรกิจด้านบัญชี กฎหมาย โฆษณา สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา ต้องได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อนยื่นค าขอรับการส่งเสริม

กิจการ TISO (3/4)
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ปรับเงื่อนไขประเภท “กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทนุ (TISO)” โดยเพิ่มขอบข่ายการให้บริการ

เงื่อนไข (ต่อ)

8

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์
ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร

2.3 การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดหาสินค้า
2.4 การให้บริการทางวิศวกรรมและเทคนิคที่ไม่รวมถึงการให้บริการทางสถาปัตยกรรมและทางวิศวกรรมโยธา
2.5 กิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ ได้แก่

- กำรน ำเข้ำเพื่อค้ำส่ง 
- กำรให้บริกำรฝึกอบรม

2.6 การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ
2.7 การให้บริการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Process Outsourcing) โดยต้อง

ให้บริการผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมในด้านต่าง เช่น Administration Services, Finance & Accounting 
Services, Human Resource Services, Sales and Marketing Services, Customer Services, Data 
Processing เป็นต้น

- กำรติดตั้ง บ ำรุงรักษำ และซ่อมแซม
- กำรปรับ (Calibration)

3. กรณีเป็นการด าเนินการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือ/กลุ่ม จะต้องมีขอบข่ายธุรกิจให้บริการบริษัทในเครือ/
กลุ่มในด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่การให้กู้ยืมเงิน ร่วมด้วยไม่น้อยกว่า 1 ข้อ

กิจการ TISO (4/4)


