
เปด 9 มาตรการใหมบีโอไอ ขับเคล่ือนลงทุนไทยสูเศรษฐกิจใหม 

ควบคูการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอมเพ่ือความย่ังยืน 

 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บอรดบีโอไอ) มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบ

มาตรการสงเสริมการลงทุนชุดใหม ที่จะเริ ่มใชวันที่ 3 มกราคม 2566 ภายใตยุทธศาสตรการสงเสริม 

การลงทุน 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีเปาหมายสงเสริมการลงทุนเพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจไทย

ไปสู “เศรษฐกิจใหม” (New Economy) ควบคูกับการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอมเพ่ือความย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุน 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) มีเปาหมายเพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

ไทยไปสูเศรษฐกิจใหม ท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค เพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขัน รวมทั้งคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อนำไปสูการเติบโตที่ทั่วถึงสมดุลและยั่งยืน โดย

กำหนดเปน 7 หมุดหมายแหงอนาคต ดังนี้ 

1) ปรับโครงสรางอุตสาหกรรม โดยยกระดับอุตสาหกรรมเดิมที่ไทยมีความโดดเดน ควบคูกับ 

การสรางฐานอุตสาหกรรมใหมท่ีไทยมีศักยภาพ และสรางความเขมแข็งของ Supply Chain   

2) เรงเปลี่ยนผานไปสูอุตสาหกรรมอัจฉริยะและยั่งยืน (Smart and Sustainable Industry)  

3) ผลักดันไทยเปนศูนยกลางธุรกิจระหวางประเทศ และประตูการคาการลงทุนของภูมิภาค  

4) สงเสริม SMEs และ Startup ใหเขมแข็งและเชื่อมตอกับโลก  

5) สงเสริมการลงทุนตามศักยภาพพ้ืนท่ี เพ่ือสรางการเติบโตอยางท่ัวถึง  

6) สงเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม  

7) สงเสริมผูประกอบการท่ีมีศักยภาพใหออกไปลงทุนในตางประเทศ เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจ 

 

เจาะลึกสิทธิประโยชน 9 มาตรการใหม 

จากยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนดังกลาว บีโอไอไดจัดทำมาตรการสงเสริมการลงทุนชุดใหม 

จำนวนทั้งสิ้น 9 มาตรการ โดยเชื่อมโยงกับ 7 หมุดหมายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนไปสู

เปาหมาย ประกอบดวย 

1) มาตรการสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศ เปนมาตรการท่ี

กำหนดหลักเกณฑและบัญชีประเภทกิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุน โดยปรับเปลี่ยนหมวดใหมจาก 7 เปน 

10 หมวด เพ่ิมเติมกิจการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรใหม เชน กิจการเก่ียวกับยานยนตไฟฟา พลังงานประเภท

ใหม ๆ เชน ไฮไดรเจน กิจการอาหารแหงอนาคต และกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมอวกาศ เปนตน 
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กิจการกลุมนี้ไดสิทธิประโยชนพื้นฐาน แบงเปนกลุม A (ยกเวนภาษีเงินได 3 - 13 ป) และกลุม B 

(ไมไดรับสิทธิประโยชนภาษีเงินได) และเพิ ่มกลุ ม A1+ (อุตสาหกรรมตนน้ำที ่ใชเทคโนโลยีขั ้นสูง และ 

การพัฒนาเทคโนโลยีเปาหมาย โดยมีการถายทอดเทคโนโลยีรวมกับสถาบันการศึกษา/วิจัย) 

2) มาตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ปรับเปลี่ยนจากมาตรการ Merit - based 

(เดิม) โดยกำหนดสิทธิประโยชนเพิ่มเติม สำหรับการลงทุนหรือคาใชจายในกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมโดยรวม เชน การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การพัฒนา

บุคลากร การพัฒนา Local Suppliers เปนตน โดยกำหนดวงเงินยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไดถึง 200% ของ

เงินลงทุนหรือคาใชจาย 

3) มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม (Retention & Expansion Program) เปน

มาตรการใหมท่ีกระตุนใหบริษัทขนาดใหญท่ีมีการลงทุนในไทย ยังคงใชไทยเปนฐานผลิตและขยายการลงทุนใน

ไทยอยางตอเนื่อง โดยกำหนดเงื่อนไขวาตองเปนผูไดรับสงเสริมการลงทุนเดิมที่มีโครงการลงทุนใน 15 ป 

ท่ีผานมา (พ.ศ. 2551 - 2565) ไมนอยกวา 3 โครงการ มูลคาเงินลงทุนไมนอยกวา 10,000 ลานบาท 

หากมีการยื่นคำขอขยายโครงการลงทุน ไมนอยกวา 500 ลานบาท ภายในป 2566 จะไดรับสิทธิ

ยกเวนภาษีเงินไดเพ่ิมเติมอีก 3 ป หรือลดหยอนภาษเงินได 50% เปนระยะเวลา 5 ป แลวแตประเภทกิจการ 

4) มาตรการสงเสริมการยายฐานธุรกิจแบบครบวงจร (Relocation Program) เปนมาตรการใหม

ที่กำหนดสิทธิประโยชนเพิ่มเติม เพื่อกระตุนใหเกิดการยายฐานธุรกิจมาประเทศไทยแบบครบวงจร ท้ัง

โรงงานผลิต สำนักงานภูมิภาค และศูนยวิจัยและพัฒนา ซ่ึงถามาครบท้ัง 3 สวน จะไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลใหแกกิจการผลิตเพ่ิมเติม 5 ป ท้ังนี้ตองยื่นคำขอภายในป 2566 

5) มาตรการกระตุนการลงทุนในระยะฟนฟูเศรษฐกิจ ปรับเปลี่ยนจากมาตรการกระตุนการลงทุน 

(เดิม) โดยกำหนดสิทธิประโยชนเพิ่มเติม เพื่อกระตุนการลงทุนจริงของโครงการขนาดใหญในชวงป 2566 – 

2567 ท่ีตองลงทุนไมนอยกวา 1,000 ลานบาท ภายใน 12 เดือน จะไดรับลดหยอนภาษีเงินได 50% ระยะเวลา 

5 ป 

6) มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry) ปรับเปลี ่ยนจาก

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเดิม เพื่อกระตุนใหผูประกอบการยกระดับ โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ใช

ระบบอัตโนมัติและหุนยนต ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ใชเครื ่องจักรประหยัดพลังงาน ใชพลังงานทดแทน หรือ

ยกระดับไปสูมาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล โดยใหสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป สำหรับ

รายไดของกิจการท่ีดำเนินอยูเดิม ในสัดสวน 50% หรือ 100% ของเงินลงทุน 
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7) มาตรการสงเสริมการลงทุน SMEs ปรับเปลี่ยนจากมาตรการ SMEs (เดิม) โดยผอนปรนเงื่อนไข 

และกำหนดสิทธิประโยชนเพิ่มเติม เพื่อเปนแตมตอใหกับผูประกอบการ SMEs  โดยคงหลักการเดียวกับ

มาตรการเดิม แตกำหนดคุณลักษณะ SMEs ใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใหสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินนิติบุคคล  

3 – 8 ป แลวแตประเภทกิจการ และเพิ่มวงเงินยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไดถึง 200% ของเงินลงทุน และ

เพ่ิมสิทธิประโยชนตามมาตรการอ่ืนได 

8) มาตรการสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ีเปาหมาย ปรับเปลี่ยนจากมาตรการสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี

เปาหมาย (เดิม) และเพิ่มพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ภาคกลางและตะวันตก ภาคตะวันออก หากมีการลงทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยและพัฒนา และเปน

กิจการเปาหมายในกลุม A1+ จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดเพิ่มเติม 2 ป สวนกลุมที่ไดสิทธิประโยชนยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคล 3 – 8 ป อยูแลว จะไดรับสิทธิลดหยอนภาษีเงินได 50% เพ่ิมอีก 3 ป 

9) มาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ปรับเปลี่ยนจากมาตรการสงเสริมการ

ลงทุนเศรษฐกิจฐานราก (เดิม) โดยเพิ่มวงเงินลงทุนที่จะลงไปสูชุมชน และเพิ่มสิทธิประโยชนเพื่อจูงใจมากข้ึน 

โดยใหสิทธิประโยชนทั้งผูไดรับการสงเสริมการลงทุนจากบีโอไอ หรือไมไดรับการสงเสริมการลงทุน แตอยูใน

กิจการท่ีใหการสงเสริม สามารถขอรับสิทธิประโยชนตามมาตรการนี้ได 

โดยผูไดรับสิทธิตามมาตรการนี้ จะตองลงทุนไมต่ำกวา 5 ลานบาท ในการเขาไปสนับสนุนโครงการ

ชุมชน ในการพัฒนาระบบเกษตรและน้ำ ผลิตภัณฑและการทองเที ่ยวชุมชน และเพิ ่มเรื ่องการศึกษา 

สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม ใหแกสหกรณ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หรือหนวยงานของรัฐ รายละไมต่ำกวา 5 แสนบาท จะไดรับวงเงินยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 200 ของเงิน

สนับสนุน 

จะเห็นไดวามาตรการสงเสริมการลงทุนชุดใหมทั ้ง 9 มาตรการ เขาไปตอบโจทยเปาหมาย 

การลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสูเศรษฐกิจใหม ขณะเดียวกันยังสงเสริมการลงทุนครอบคลุมท้ัง

ผูประกอบการรายเดิม รายใหม รวมถึง SMEs และ Startup ท่ีมีสวนสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหม 

และยังเนนสงเสริมใหผูประกอบการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืนใน

อนาคต 

 

…………………………………………………………………………….. 

 


