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บอร์ดบีโอไอไฟเขียวมาตรการเร่งรัดการลงทุน 
พร้อมหนุนผู้ประกอบการเร่งพัฒนาทักษะบุคลากร 

และตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

บอร์ดบีโอไอ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุน รองรับการย้ายฐานและกระตุ้นโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ เพิ่มสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 อีก 5 ปี พร้อมสนับสนุน               
ให้ผู้ประกอบการพัฒนาทักษะบุคลากร โดยน าค่าใช้จ่ายมาขยายวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงถึง         
2 เท่า หรือกรณีการลงทุนตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรจะได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี 

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลัง
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ซึ่งมี  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สืบเนื่องจาก Thailand Plus 
Package          ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรการ 2 ด้าน ดังนี้ 

1. มาตรการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการลงทุน เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและ
กระตุ้นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยก าหนดให้กิจการเป้าหมายในกลุ่มที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์พ้ืนฐานยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 – 8 ปี ที่ตั้งนอกกรุงเทพมหานคร ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี           
เงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี ด้วย ทั้งนี้ ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี 2563 และต้องมี          
การลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2564 

2. มาตรการเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสร้างความพร้อมด้านก าลังคน      
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจลงทุน บอร์ดบีโอไอได้เห็นชอบข้อเสนอมาตรการในการสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการอบรมพนักงานและมีส่วนรวมในการพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้ งสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการจัดตั้งสถานฝึกฝนวิชาชีพ/สถาบันการศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี  
และวิศวกรรม (STEM) ระดับสูง โดยแบ่งเป็น 2 มาตรการ ดังนี้ 

1) มาตรการสนับสนุนการฝึกอบรม ให้ผู้ประกอบการน าเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากรไปรวมค านวณในวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่ก าหนดเงื่อนไขค่าใช้จ่ายขั้นต่ า           
ใน 2 กรณี คือ 



2 
 

กรณีที่ 1 กรณีผู้ประกอบการจัดฝึกอบรมหรือฝึกงานเพ่ือพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาในด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในรูปแบบทวิภาคี สหกิจศึกษา หรือ Work-Integrated Learning จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์เพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 เท่าของเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

กรณีที่ 2 กรณีผู้ประกอบการจัดฝึกอบรมหรือส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีที่เป็น
เป้าหมายและได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) หรือ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่ EEC        
จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปเพ่ิมวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 2 เท่าของ          
เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ทั้งนี้  ผู้ประกอบการจะต้องยื่นค าขอรับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมภายในปี 2564 และก่อนสิ้นสุด        
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการ 

2) มาตรการสนับสนุนการจัดตั้ งสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงโดยภาคเอกชน  
ผู้ประกอบการ (บริษัทแม่) ที่ด าเนินธุรกิจอ่ืนซึ่งไม่ใช่สถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรม หากลงทุนจัดตั้ง
สถานศึกษา หรือสถานฝึกฝนอาชีพ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาด้าน STEM ระดับสูง และได้รับการ
เห็นชอบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้  
นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี ในวงเงินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนที่ใช้ลงทุนตั้งสถาบันฯ ส่วนสถาบันฝึกฝนอาชีพ 
หรือสถาบันการศึกษาที่ตั้งขึ้น ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ทั้งนี้ต้องยื่นขอรับส่งเสริมภายในปี 2564 
และผู้ยื่นค าขอรับการส่งเสริมจะต้องเป็นกิจการที่อยู่ในประเภทที่บีโอไอให้การส่งเสริมในปัจจุบัน 
 
อนุมัติอ าเภอจะนะเมืองต้นแบบแห่งที่ 4 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติให้เ พ่ิมอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองต้นแบบแห่งที่  4                   
ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไปยังนานา
ประเทศมากขึ้น เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับเมืองต้นแบบ 3 แห่งแรก คือ อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และอ าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี ส าหรับโครงการใหม่ และ 5 ปี ส าหรับโครงการเดิม และข้อผ่อนปรนเป็นพิเศษ
อ่ืนๆ ที่แตกต่างจากพ้ืนที่ทั่วไป เช่น ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 90 ของอัตราปกติ ส าหรับวัตถุดิบ หรือ          
วัสดุจ าเป็นที่น าเข้ามาผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ เป็นระยะเวลา 10 ปี เป็นต้น 
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