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นโยบายส่งเสริมการลงทุน BOI

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ดสิุต ไตรศิริพานิช
ผูอ้ านวยการส านักบริหารการลงทุน 2

สิทธิ ภาษี
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี
• ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี 

(เฉพาะเขตส่งเสริมการลงทุน)
• ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิต

เพ่ือการส่งออก
• ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิต

เพ่ือจ าหน่ายในประเทศ (ไม่เกิน 90%)

สิทธิ ไม่ใช่ภาษี
• อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100%
(ยกเว้นเกษตรกรรม เหมืองแร่ กิจการ
บริการและสาธารณูปโภคบางประเภท)
• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ท่ีดิน
• อนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ช านาญการ

เข้ามาท างาน

กติกา ต้องลงทุนเพ่ือสร้าง NEW PRODUCTIVITY ให้ประเทศ
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล

อากรขาเข้าเครื่องจักร

ให้ทุกเขต ส าหรับ กิจการที่ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ / ส าคัญและเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศเป็นพิเศษ
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หวัข้อการบรรยาย

1. การให้สิทธิประโยชน์ตามยทุธศาสตรส่์งเสริมการลงทุน 2558-2564

2. สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในคลสัเตอร์

3. สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

4. มาตรการเร่งรดัการลงทุน

5. มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ิน

6. มาตรการการส่งเสริมอ่ืนๆ

7. สรปุมาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั

หลกัเกณฑแ์ละประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทุน
ตามยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมการลงทุน

ระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564) 
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ส่งเสริมการลงทนุท่ีมีคณุค่า ทัง้ในประเทศและการลงทนุ

ของไทยในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั  

ก้าวพ้นการเป็นประเทศท่ีมีรายได้ระดบัปานกลาง

(Middle Income Trap)  และเติบโตอย่างยัง่ยืน

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสยัทศัน์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564)

นโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่
1.  ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจยั

และพฒันา การสร้างนวตักรรม  การสร้างมลูค่าเพ่ิมของภาคเกษตร ภาคอตุสาหกรรม และภาค
บริการ  และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรม และการลดความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจและสงัคม 

2.  ส่งเสริมกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีการประหยดัพลงังานหรือใช้พลงังานทดแทน 
เพ่ือการเติบโตอย่างสมดลุและยัง่ยืน  

3.  ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี และ
สร้างความเข้มแขง็ของห่วงโซ่มลูค่า 

4.  ส่งเสริมการลงทุนในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถ่ินท่ีเกือ้กลูต่อ
การสร้างความมัน่คงในพืน้ท่ี  

5.  ส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพืน้ท่ีชายแดน ทัง้ในและนอกนิคม
อตุสาหกรรม  เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบา้น และรองรบัการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6.  ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพ่ือพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของธรุกิจ
ไทย และเพ่ิมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
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A1

A2

A3

A4

B1

B2

A1: อตุสาหกรรมฐานความรู ้เนน้การออกแบบ 
ท า R&D เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้8 ปี ไมจ่ ากดัวงเงนิ,
ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

A2: กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่พฒันา
ประเทศ กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู 
อตุสาหกรรมพืน้ฐานส าคญัทีม่กีารลงทนุ
ในประเทศนอ้ยหรอืยงัไมม่กีารลงทนุ

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้8 ปี, ยกเวน้อากร
เครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

A3: กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู
และมคีวามส าคญัตอ่การพฒันาประเทศ

โดยมฐีานการผลติอยูบ่า้งแลว้ 

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้5 ปี, ยกเวน้อากร
เครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

B1/B2: อตุสาหกรรมสนบัสนุนทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีมส่งู แตย่งัส าคญัตอ่ Value chain

(กลุม่ B1 ไดร้บัยกเวน้อากรเครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax
กลุม่ B2 ไดร้บัยกเวน้อากรวตัถดุบิ Non-tax)

A4: กจิการทีม่รีะดบัเทคโนโลยี
ไมเ่ทา่กลุม่ A1-A3 แตช่ว่ย
สรา้งมลูคา่เพิม่แกว่ตัถดุบิ
ในประเทศ และเสรมิสรา้ง
Value Chain

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้3 ปี,
ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร
วตัถดุบิ Non-tax)

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ

แบบค าขอรบัการส่งเสริม
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เงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวยีน
ตามประกาศที ่ป. 1/ 2545 เร่ืองการก าหนดความหมายรายการเงินลงทุน

กลุ่ม ตวัอย่างกิจการ

A1 • กิจการนิคมหรือเขตอตุสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
• กิจการบริการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค์
• กิจการออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์
• กิจการวิจยัและพฒันา
• กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ
• กิจการ Data Center และกิจการ Cloud Service

A2 • กิจการผลิตสารออกฤทธ์ิ (Active Ingredient) จากวตัถดิุบทางธรรมชาติ
• กิจการผลิตเส้นใยท่ีมีคณุสมบติัพิเศษ
• กิจการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู
• กิจการผลิตช้ินส่วนในกลุ่ม Organics and Printed Electronics (OPE) 
• กิจการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน
• กิจการขนส่งสินค้าทางรางและกิจการขนส่งทางเรือ

ตวัอย่างประเภทกิจการในกลุ่ม A
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กลุ่ม ตวัอย่างกิจการ

A3 • กิจการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยอินทรียเ์คมีนาโน และสารป้องกนัก าจดั
ศตัรพูืชชีวภณัฑ์

• กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เคร่ืองด่ืม วตัถเุจือปนอาหาร (Food Additive) 
หรือส่ิงปรงุแต่งอาหาร  (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

• กิจการผลิตเคร่ืองยนตส์ าหรบัยานพาหนะ
• กิจการนิคมหรือเขตอตุสาหกรรมเฉพาะทาง เช่น Logistics Park, Movie Town

A4 • กิจการผลิตผลิตภณัฑจ์ากผลพลอยได้หรือเศษวสัดทุางการเกษตร  
• กิจการผลิตเส้นใยรีไซเคิล (Recycled Fiber)
• กิจการอบ-ชบุโลหะ (Heat Treatment)
• กิจการประกอบเคร่ืองจกัร และ/หรือ อปุกรณ์เครื่องจกัร
• กิจการผลิตผลิตภณัฑจ์ากกระดาษปลอดเช้ือ

ตวัอย่างประเภทกิจการในกลุ่ม A

ประเภทเคร่ืองจักร อนุญาตให้ใช้ในโครงการ ให้นับเป็นเงินลงทุน ยกเว้นอากร

1 เคร่ืองจักรใหม่ ทุกกรณี  

เคร่ืองจักรใช้แล้วจากต่างประเทศ

2
เคร่ืองจักรใช้แล้วไม่เกิน 5 ปี นับแต่ปีที่ผลิตถึงปี
ที่น าเข้า

ทุกกรณี  x

3 เคร่ืองจักรใช้แล้วเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

กรณีทั่วไป x x

กรณีย้ายฐาน
นับให้ 50% ของมูลค่าตาม

บัญชี
x

4 เคร่ืองจักรใช้แล้วเกิน 10 ปี กรณีย้ายฐาน x x

5
กิจการขนส่งทางเรือ  กิจการขนส่งทางอากาศ
และแม่พมิพ์ 

ตามความเหมาะสม  

หมายเหตุ เครื่องจกัรใช้แล้วต้องมีใบรบัรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ในด้านประสิทธิภาพของเครื่องจกัร 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและการใช้พลงังาน และการประเมินราคาท่ีเหมาะสม

หลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้ใช้เครือ่งจกัรในโครงการท่ีได้รบัส่งเสริม
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การให้สิทธิประโยชน์ เงินได้เพ่ิม

สิทธิประโยชน์
ตามประเภทกิจการ 

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมส าหรบัท่ีไม่ใช่ A1,A2

+

ก าหนดสิทธิประโยชน์ตามล าดบั
ความส าคญัของประเภทกิจการ

A1

A2

A3

A4

B1

B2

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคณุค่าของ
โครงการ (Merit-based Incentives)
เช่น R&D, การฝึกอบรมเทคโนโลยขี ัน้สูง,
การพฒันา Local Supplier, การออกแบบ
ผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเชิงพืน้ท่ี
•เขตจงัหวดัทีม่รีายไดต่้อหวัต ่า
•เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
•เขตจงัหวดัชายแดนภาคใต้
•นิคม/เขตอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัส่งเสรมิ

สิทธิประโยชน์ส าหรบั SMEs ทีม่หีุน้ไทย
ไมน้่อยกว่า 51% ใน 38 กจิการ

2

1

3
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สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคณุค่าของโครงการ (Merit-based Incentive)

ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามสดัส่วน          
เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายดงัน้ี 

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวม

ใน 3 ปีแรก

ยกเว้น CIT 
เพ่ิมเติม โดย
ให้มี Cap 

เพ่ิมขึ้นตามท่ี
ก าหนด 

1% หรือ > 200 ลบ. 1 ปี

2% หรือ > 400 ลบ. 2 ปี

3% หรือ > 600 ลบ. 3 ปี

ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย Cap เพ่ิมเติม
(% ของเงินลงทุน/
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้)

1. R&D ทัง้ท าเอง ว่าจ้างผู้อ่ืนในประเทศ หรือร่วม
วิจยักบัองคก์รในต่างประเทศ

200%

2. การสนับสนุนกองทุนพฒันาเทคโนโลยีและ
บุคลากร สถาบนัการศึกษา ศนูยฝึ์กอบรม             
เฉพาะทาง สถาบนัวิจยั หน่วยงานรฐั                    
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

100%

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีท่ีพฒันา
จากแหล่งในประเทศ

100%

4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สูง 100%
5. การพฒันา Local Supplier ท่ีมีหุ้นไทยไม่น้อย
กว่า 51% ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สูง
และ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

100%

6. การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์                 
ทัง้ท าเอง หรือว่าจ้างผู้อ่ืนในประเทศ 

100%
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Merit เพื่อกระจายความเจริญสู่ภมิูภาค

ตัง้สถานประกอบการในพืน้ท่ีท่ีมีรายได้ต่อหวัต า่ท่ีสดุของประเทศ 20 จงัหวดั

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเพ่ิม 3 ปี หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 และ A2 ซ่ึงได้รบัยกเว้นภาษี
เงินได้ 8 ปีอยู่แล้ว จะให้ได้รบัการลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพ่ิมเติมอีก 5 ปี

- ได้รบัสิทธิหกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาได้ 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี และหกัค่าติดตัง้หรือ
ก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน

 กาฬสินธุ์ ชยัภมิู นครพนม น่าน บงึกาฬ บรีุรมัย ์แพร่ มหาสารคาม มกุดาหาร แม่ฮ่องสอน 
ยโสธร ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สโุขทยั สริุนทร ์หนองบวัล าภ ูอบุลราชธานี 
และอ านาจเจริญ

[ไม่รวมพืน้ท่ีชายแดนภาคใต้และเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงเป็นมาตรการพิเศษต่างหาก]

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเชิงพื้นท่ี

Merit เพื่อพฒันาพืน้ท่ีอตุสาหกรรม
ตัง้สถานประกอบการในนิคมอตุสาหกรรมหรือเขตอตุสาหกรรมท่ีได้รบัส่งเสริม

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเพ่ิม 1 ปี

หวัข้อการบรรยาย

1. การให้สิทธิประโยชน์ตามยทุธศาสตรส่์งเสริมการลงทุน 2558-2564

2. สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในคลสัเตอร์

3. สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

4. มาตรการเร่งรดัการลงทุน

5. มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ิน

6. มาตรการการส่งเสริมอ่ืนๆ

7. สรปุมาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั
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แนวคิดนโยบายคลสัเตอร ์

นโยบายคลสัเตอร์

คือ การยกระดบัพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพและ   
เป็นฐานการผลิตในอตุสาหกรรมเป้าหมาย
เพื่อรองรบักิจการท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สูง 
และอตุสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะมี  
การเช่ือมโยงและเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั
ขององคป์ระกอบต่างๆ ในลกัษณะ           
คลสัเตอร ์ เพื่อให้มีความสามารถในการ
แข่งขนัสูงขึน้

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรปูแบบคลสัเตอร ์

คลสัเตอรส์ าหรบักิจการท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู และอตุสาหกรรมแห่งอนาคต 

Super Cluster

 ยานยนตแ์ละช้ินส่วน

 เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส ์และ
อปุกรณ์โทรคมนาคม

 ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท่ี์เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

 ดิจิทลั

 อากาศยาน

 อปุกรณ์อตัโนมติัและหุ่นยนต์

 นวตักรรมด้านอาหาร 

 การแพทยค์รบวงจร

คลสัเตอรอ่ื์นๆ

 เกษตรแปรรปู  ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม



18/03/59

12

สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในคลสัเตอร์

สิทธิประโยชน์ Super Cluster คลสัเตอรอ่ื์นๆ

Tax BOI
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 8 ปี  และ              

ลดหยอ่น 50% เพ่ิมเติมอีก 5 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 3 – 8 ปี ตามเกณฑ์
ปกติ และลดหยอ่น 50% 
เพ่ิมเติมอีก 5 ปี

• ยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจกัร

กระทรวงการคลงั (อยู่ระหว่างพิจารณาก าหนดรายละเอียด)

• ส าหรบักิจการเพ่ืออนาคตท่ีมีความส าคญัสงู              
จะพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 10-15 ปี

• ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ส าหรบั
ผู้เช่ียวชาญชัน้น าระดบันานาชาติท่ีท างานใน  
พืน้ท่ีท่ีก าหนด ทัง้คนไทยและต่างชาติ

Non-Tax • อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการท่ีได้รบัส่งเสริม
• อนุญาตให้น าเข้าช่างฝีมอืและผู้ช านาญการ มาท างานในกิจการท่ีได้รบัส่งเสริม

เง่ือนไขบงัคบัส าหรบัการขอรบัสิทธิประโยชน์คลสัเตอร์

 ต้องมีความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา / สถาบนัวิจยั / Center of Excellence

ท่ีอยู่ในคลสัเตอร ์ เพื่อพฒันาบุคลากรและยกระดบัเทคโนโลยี เช่น

• ความร่วมมือในโครงการทวิภาคี หรือสหกิจศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ)

• ความร่วมมือในโครงการ STI Work-integrated Learning (STI WiL) หรือ

Talent Mobility (กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี)

• ความร่วมมือเพื่อพฒันาบุคลากรหรอืเทคโนโลยี ตามท่ีได้รบัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 ต้องยื่นขอรบัการส่งเสริมภายในปี 2559 และมีรายได้ครัง้แรกภายในปี 2560

เพื่อเร่งรดัให้ลงทุนโดยเรว็  แต่กรณีท่ีมีความจ าเป็น  BOI จะพิจารณาผอ่นปรน 

ตามความเหมาะสม
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มาตรการสนับสนุนการพฒันาคลสัเตอร์

การให้สิทธิ
ประโยชน์

การพฒันาคนและ
เทคโนโลยี

การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน

การแก้ไขกฎระเบียบ
ท่ีเป็นอปุสรรค

การสนับสนุน
เงินทุน

มาตรการให้สิทธิประโยชน์1

มาตรการ ผูร้บัผิดชอบ

1 การก าหนดสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 10-15 ปี ส าหรบั

กิจการแห่งอนาคตท่ีมีความส าคญัสงูใน Super Cluster

ก.คลงั

2 การก าหนดสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ส าหรบั

ผูเ้ช่ียวชาญชัน้น าระดบันานาชาติ ทัง้คนไทยและต่างชาติ

ใน Super Cluster

ก.คลงั

3 กองทุนพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

10,000 ล้านบาท

ก.คลงั
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มาตรการพฒันาคนและเทคโนโลยี2

มาตรการ ผู้รบัผิดชอบ

1 Talent Mobility : ส่งเสริมให้บคุลากรรฐัมาช่วยพฒันาเทคโนโลยีให้เอกชน ก.วิทย,์ ก.ศึกษา
และ BOI

2 ร่วมมือโรงเรียน & โรงงาน :  Work-integrated Learning / สหกิจศึกษา / ทวิภาคี

3 สถาบนัการศึกษา / สถาบนัวิจยัชัน้น าจากต่างประเทศ : ส่งเสริมความร่วมมือกบั
สถาบนัของไทยในพ้ืนท่ีคลสัเตอร์

ก.วิทย,์ ก.ศึกษา

4 ส่งเสริมเอกชนท่ีมีความพร้อมจดัตัง้สถาบนัการศึกษา หรือศนูยฝึ์กอบรม
เฉพาะทาง : เช่น โรงเรียนก าเนิดวิทย ์และสถาบนัวิทยสิริเมธี (ปตท.)  
สถาบนัปัญญาภิวฒัน์ (CP)  วิทยาลยัเทคโนโลยียานยนตโ์ตโยต้า (Toyota)

ก.วิทย,์ ก.ศึกษา

5 จดัตัง้ Center of Excellence / ศนูยท์ดสอบ / ศนูยบ์ริการสอบเทียบมาตรฐาน :
โดยร่วมมือกบัสถาบนัในพ้ืนท่ี  เพ่ือยกระดบัมาตรฐาน และคณุภาพผลิตภณัฑ์

ก.วิทย,์ ก.ศึกษา
ก.อตุสาหกรรม

6 สนับสนุน R&D :  ยกเว้นอากรขาเข้าของท่ีน าเข้ามาเพ่ือท า R&D หรือทดสอบ ก.คลงั

มาตรการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน3

มาตรการ ผู้รบัผิดชอบ

1 ขยายท่าเรือแหลมฉบงั และแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณท่าเรือ เช่น การขยาย
ถนนให้มากกว่า 4 เลน  

ก.คมนาคม

2 ขยายสนามบินอู่ตะเภา เพ่ือรองรบัการขนส่งทางอากาศท่ีมีปริมาณสงูขึน้ ก.คมนาคม

3 พฒันาระบบโลจิสติกส ์ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางรางให้มีประสิทธิภาพ ก.คมนาคม

4 พฒันาความเรว็ของอินเตอรเ์น็ต และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรบัเศรษฐกิจดิจิทลั ก.ICT

มาตรการแก้ไขกฎระเบียบท่ีเป็นอปุสรรค4

มาตรการ ผู้รบัผิดชอบ

1 แก้ปัญหาผงัเมืองในระยอง  เพ่ือให้สามารถขยายอตุสาหกรรมบางประเภทได้ ก.มหาดไทย

2 เร่งรดัการพิจารณาอนุมติัให้ถ่ินท่ีอยู่ถาวร (Permanent Residence) แก่ผู้เช่ียวชาญ
ชัน้น าระดบันานาชาติ

ก.มหาดไทย / 
ตม. 
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มาตรการสนับสนุนเงินทุน5

มาตรการ ผู้รบัผิดชอบ

1 ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆ ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการพฒันา
เทคโนโลยีและบคุลากร  เช่น  
• โครงการคปูองนวตักรรม โดยส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ
• กองทุนเพ่ือการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดย สวทช. ร่วมกบั BOI
• กองทุนสนับสนุนการวิจยั โดย สกว.

ก.วิทยาศาสตร์
และ BOI

2 ส่งเสริมให้เกิด Venture Capital เพ่ือเป็นช่องทางสนับสนุนเงินทุนแก่ SMEs
• ขยายเวลามาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรบั VC ของ

กรมสรรพากร (มาตรการส้ินสุด ธ.ค. 54) พร้อมทัง้ผอ่นปรนหลกัเกณฑ์
บางข้อ เช่น เง่ือนไขการถือหุ้น SMEs เป็นต้น

• เร่งรดัการจดัตัง้กองทุนร่วมลงทุน (Fund of Funds) ภายใต้กระทรวง 
วิทยาศาสตรฯ์ เพ่ือลงทุนใน VC ของเอกชนในลกัษณะ Matching Fund  
(งบปีละ 500 ล้านบาท เป็นเวลา 4 ปี)

ก.คลงั

ก.วิทยาศาสตร์

10 อตุสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบายคลสัเตอร์

ด าเนินการแล้ว
Super Cluster

 คลัสเตอร์ยานยนต์และช้ินส่วน
 คลัสเตอร์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

และอุปกรณ์โทรคมนาคม 
 คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม
 คลัสเตอร์ดิจิทัล

คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ
 คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป
 คลัสเตอร์ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม

อยู่ระหว่างด าเนินการ

 คลัสเตอร์หุ่นยนต์เพือ่การอุตสาหกรรม
 คลัสเตอร์การบินและโลจิสติกส์
 คลัสเตอร์การแพทย์และสุขภาพ

(Medical Hub)
 คลัสเตอร์การท่องเท่ียวระดับคุณภาพ
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Super Cluster
Super Cluster

คลสัเตอรส์ าหรบักิจการท่ีใช้
เทคโนโลยีขัน้สงู และ

อตุสาหกรรมแห่งอนาคต 
ตวัอย่างเช่น

 ยานยนตแ์ละช้ินส่วน
 เครื่องใช้ไฟฟ้า

อิเลก็ทรอนิกส ์และ
อปุกรณ์โทรคมนาคม

 ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

 ดิจิทลั
 Food Innopolis
 Medical Hub

9 จงัหวดั

• พระนครศรีอยธุย
า

• ปทุมธานี

• ชลบรุี

• ระยอง

• ฉะเชิงเทรา

• ปราจีนบรุี

• นครราชสีมา

• เชียงใหม่

• ภเูกต็

คลสัเตอรเ์ป้าหมายอ่ืนๆ

• ภาคเหนือ (แปรรปูผกัผลไม้ ผลิตภณัฑส์มุนไพร)
• ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ปศสุตัว ์มนัส าปะหลงั อ้อย 
ข้าวโพด)

• ภาคกลางตอนล่าง (อ้อย สบัปะรด ยาง)
• ภาคตะวนัออก (แปรรปูผลไม้ ยาง)
• ภาคใต้ (ปาลม์ อาหารทะเลแปรรปู ยาง)

คลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมอ่ืนท่ีมีศกัยภาพ ตวัอย่างเช่น

เกษตรแปรรปู

ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม

• ฝัง่ตะวนัตก เช่ือมโยงกบัแหล่งผลิตในเมียนมาร ์
• ฝัง่ตะวนัออก เช่ือมโยงกบัแหล่งผลิตในกมัพชูา
• กรงุเทพฯ เป็นศนูยก์ลางด้าน Design, Sourcing, Trading
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Super Cluster คลสัเตอรอ่ื์นๆ

 ยานยนตแ์ละช้ินส่วน

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส ์และอปุกรณ์โทรคมนาคม 

 ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

 ดิจิทลั

 อากาศยาน

 อปุกรณ์อตัโนมติัและหุ่นยนต์

 นวตักรรมด้านอาหาร

 เกษตรแปรรปู

 ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม

กิจการสนับสนุนการพฒันาคลสัเตอร์

 กิจการฐานความรู้

 กิจการโลจิสติกส์

กิจการเป้าหมายและพื้นท่ีเป้าหมายของแต่ละคลสัเตอร์

อตุสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน

7 จงัหวดั : พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบรุี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรีุ นครราชสีมา

กิจการเป้าหมายในคลสัเตอร์

การผลิตเคร่ืองยนตส์ าหรบัยานพาหนะ 

การผลิตช้ินส่วนส าคญัท่ียงัไม่มีการผลิตหรือมีน้อยราย ไดแ้ก่
- ชิน้ส่วนทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สูง
- ชิน้ส่วนความปลอดภยัและประหยดัพลงังาน
- อปุกรณ์ส าหรบัรถ Hybrid, EV, PHEV 
- ชิน้ส่วนระบบเชือ้เพลงิ / ระบบส่งก าลงั / ระบบเครื่องยนต ์

การผลิตยางล้อส าหรบัยานพาหนะ

การผลิตรถจกัรยานยนตข์นาด > 248 CC.
(เฉพาะกรณมีกีารขึน้รปูชิน้ส่วนเครื่องยนต์) 
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อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส ์และอปุกรณ์โทรคมนาคม

7 จงัหวดั : พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบรุี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรีุ นครราชสีมา

กิจการเป้าหมายในคลสัเตอร์

การออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์
ไดแ้ก่ Microelectronics Design และ Embedded System Design

ผลิตภณัฑแ์ละช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ใช้เทคโนโลยีสงู
เชน่ Organics and Printed Electronics (OPE), อปุกรณ์
โทรคมนาคม  ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัเครื่องมอืแพทย ์/ 
ยานยนต ์/ งานอตุสาหกรรม, Hard Disk Drive, Solid State Drive  

การผลิตสารหรือแผน่ส าหรบัไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ 
Wafer และสารหรอืแผน่ทีใ่ช ้Thin Film Technology

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีอยู่ในระดบัเทคโนโลยีขัน้สูง  เชน่ สามารถ
เชื่อมต่อกบัเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (Internet of Things) หรอืม ี
Embedded system / embedded software

อตุสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

2 จงัหวดั : ชลบรุี และระยอง

กิจการเป้าหมายในคลสัเตอร์

การผลิตเคมีภณัฑห์รือพอลิเมอรท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

หรือผลิตภณัฑจ์ากพอลิเมอรท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

การผลิตผลิตภณัฑ์ Specialty Polymers หรือ Specialty 

Chemicals

การผลิตบรรจภุณัฑก์ระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ
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อตุสาหกรรมดิจิทลั

2 จงัหวดั : เชียงใหม่ และภเูกต็

กิจการเป้าหมายในคลสัเตอร์
Embedded system design
Software (embedded software, enterprise software, digital 
content, high value-added software)
Cloud service
Digital service  เช่น digital architecture design service
Data center
Software park

Science and technology park

Innovation incubation center

Movie town

การสร้างภาพยนตรไ์ทย และการบริการแก่ธรุกิจสร้าง
ภาพยนตร์

อตุสาหกรรมอากาศยาน

14 จงัหวดั
กรงุเทพฯ สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ระยอง เชียงราย

พิษณุโลก นครสวรรค ์ลพบรีุ นครราชสีมา สุราษฎรธ์านี และสงขลา 

กิจการเป้าหมายในคลสัเตอร์

การผลิตอากาศยาน หรือช้ินส่วน

การผลิตเครื่องใช้ หรืออปุกรณ์ภายในอากาศยาน

การซ่อมอากาศยาน หรือช้ินส่วน

การผลิตอปุกรณ์เก่ียวกบัอวกาศ

ระบบปฏิบติัการเก่ียวกบัอวกาศ

นิคมหรือเขตอตุสาหกรรมอากาศยานหรืออวกาศ
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อตุสาหกรรมอปุกรณ์อตัโนมติัและหุ่นยนต์

กิจการเป้าหมาย

การผลิตเครื่องจกัร และ/หรืออปุกรณ์อตัโนมติั (Automation) 
ท่ีมีการออกแบบทางวิศวกรรม

การประกอบหุ่นยนต ์หรืออปุกรณ์อตัโนมติัและ/หรือช้ินส่วน

40

การส่งเสริมตาม Value Chain ของอตุสาหกรรมอปุกรณ์อตัโนมติัและหุ่นยนต์

Service 

Robots

ผูผ้ลิตช้ินส่วน/อปุกรณ์
- โครงสร้างหุ่นยนต์
ช้ินส่วนโลหะ 
พลาสติก

- อปุกรณ์ควบคมุการ
เคลื่อนท่ี/เคลื่อนไหว 
มอเตอร์

- เซน็เซอร์

ผูพ้ฒันาสมองกล 
ซอฟต์แวร์

- Controller PLC
- Embedded Software
- ซอฟตแ์วรท่ี์ใช้ในการ
ควบคมุ สัง่การ และ
ประมวลผล

System Integration

ผู้ติดตัง้ระบบอตัโนมติั
หรือหุ่นยนตใ์นการ
ผลิตหรือบริการ

Industrial Robots

ซ่อมบ ารุง
และ 

Maintenance

ผูผ้ลิต Robots

ผูผ้ลิตระบบ Automation
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กิจการเป้าหมาย สิทธิประโยชน์
ปกติ

สิทธิประโยชน์ตาม
Super Cluster

4.5.1 กิจการผลิตเครือ่งจกัร และ/หรอือปุกรณ์
อตัโนมติั (Automation) ท่ีมีการออกแบบทาง
วิศวกรรม

A 2
• ยกเว้นภาษีเงินได้      

นิติบคุคล 8 ปี 
และลดหย่อน 
50% 5 ปี

• ยกเว้นอากรขา
เข้าเครื่องจกัร

4.5.4 กิจการประกอบหุ่นยนต ์หรอือปุกรณ์
อตัโนมติัและ/หรอืช้ินส่วน *

A 3

กิจการเป้าหมายในอตุสาหกรรมอปุกรณ์อตัโนมติัและหุ่นยนต์

* อยู่ระหว่างการเพ่ิมประเภทกิจการ

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิ์

4.5 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน
4.5.1 กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรือ

อุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) 
ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม

4.5.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์หรือ
ชิ้นส่วน และ/หรือการซ่อมแซมแม่พิมพ์

4.5.3 กิจการประกอบเครื่องจักร และ/หรือ
อุปกรณ์ เครื่องจักร

- ต้องมีขั้นตอนการออกแบบระบบ
ควบคุมการปฏิบัติงานด้วยระบบสมอง
กลเอง
- ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และ/
หรือ การออกแบบทางวิศวกรรม
- ต้องมีขั้นตอนการประกอบตามที่คณะ
กรรมการฯเห็นชอบ

A 2

A 3

A 4
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หวัข้อการบรรยาย

1. การให้สิทธิประโยชน์ตามยทุธศาสตรส่์งเสริมการลงทุน 2558-2564

2. สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในคลสัเตอร์

3. สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

4. มาตรการเร่งรดัการลงทุน

5. มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ิน

6. มาตรการการส่งเสริมอ่ืนๆ

7. สรปุมาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พืน้ท่ี
(90 ต าบล ใน 23 อ าเภอของ 10 จงัหวดั )

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2

ตาก หนองคาย

สระแก้ว เชียงราย

ตราด กาญจนบรีุ

มกุดาหาร นครพนม

สงขลา นราธิวาส
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พืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษท่ี 1/2558 

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล

ตาก อ.แม่สอด ต.ท่าสายลวด ต.พระธาตผุาแดง ต.แม่กาษา ต.แม่ก ุต.แม่ตาว
ต.แม่ปะ ต.แม่สอด ต.มหาวนั

อ.พบพระ ต.ช่องแคบ ต.พบพระ ต.วาเล่ย์

อ.แม่ระมาด ต.ขะเนจือ้ ต. แม่จะเรา ต.แม่ระมาด

มกุดาหาร อ.เมืองมกุดาหาร ต.ค าอาฮวน ต.นาสีนวน ต.บางทรายใหญ่ ต.มกุดาหาร
ต.ศรีบญุเรือง

อ.หว้านใหญ่ ต.ชะโนด ต.บางทรายน้อย ต.ป่งขาม ต.หว้านใหญ่

อ.ดอนตาล ต.ดอนตาล ต.โพธ์ิไทร

สระแก้ว อ.อรญัประเทศ ต.ท่าข้าม ต.บา้นด่าน ต.ป่าไร่

อ.วฒันานคร ต. ผกัขะ

สงขลา อ.สะเดา ต.สะเดา ต.ส านักขาม ต.ส านักแต้ว ต.ปาดงัเบซาร์

ตราด อ. คลองใหญ่ ต.คลองใหญ่  ต.ไมรู้ด ต.หาดเล็ก

พืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ีสอง (1/2)
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษท่ี 2/2558

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล

หนองคาย อ. เมืองหนองคาย ต. ค่ายบกหวาน ต. ในเมือง ต. บา้นเด่ือ ต. พระธาตบุงัพวน
ต. โพธ์ิชยั ต. โพนสว่าง ต. มีชยั ต. เวียงคกุ ต. สีกาย
ต. หนองกอมเกาะ ต. หาดค า ต. หินโงม

อ. สระใคร ต. สระใคร
นราธิวาส อ. เมืองนราธิวาส ต. โคกเคียน

อ. ตากใบ ต. เจะ๊เห
อ. ย่ีงอ ต. ละหาร
อ. แว้ง ต. โละ๊จดู
อ. สไุหงโก-ลก ต. สไุหงโก-ลก
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พืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ีสอง (2/2)
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษท่ี 2/2558

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล

เชียงราย อ. เชียงของ ต. ครึ่ง ต. บญุเรือง ต. ริมโขง ต. เวียง ต. ศรีดอนชยั 
ต. สถาน ต. ห้วยข้อ 

อ. เชียงแสน ต. บา้นแซว ต. ป่าสกั ต. แม่เงิน ต. โยนก ต. เวียง 
ต. ศรีดอนมลู

อ. แม่สาย ต. เกาะข้าง ต. บา้นด้าย ต. โป่งงาม ต. โป่งผา ต. แม่สาย 
ต. เวียงพางค า ต. ศรีเมืองชมุ ต. ห้วยไคร้

นครพนม อ. เมืองนครพนม ต. กรุคุ ุต. ท่าค้อ ต. นาทราย ต. นาราชควาย ต. ในเมือง
ต. บา้นผึง้ ต. โพธ์ิตาก ต. หนองญาติ ต. หนองแสง 
ต. อาจสามารถ

อ. ท่าอเุทน ต. โนนตาล ต. รามราช  ต. เวินพระบาท

กาญจนบรีุ อ. เมืองกาญจนบรีุ ต. แก่งเส้ียน ต. บา้นเก่า

สิทธิประโยชน์ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
(ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 4/2557)

กิจการเป้าหมายท่ีก าหนด กิจการทัว่ไป
ตามบญัชีกิจการท่ีให้การส่งเสริม

• ยกเว้นภาษีเงินได้สงูสดุ 8 ปี
• ลดหยอ่นภาษีเงินได้ร้อยละ 50 อีก 5 ปี

• ยกเว้นภาษีเงินได้เพ่ิมเติม 3 ปี จากเกณฑ์
ปกติ

• กรณีได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปีแล้ว 
(กลุ่ม A1 และ A2)  ให้ได้รบัลดหยอ่นภาษี
เงินได้ร้อยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ปี

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

เหมอืนกนั
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร

• ยกเว้นอากรขาเข้าวตัถดิุบท่ีใช้ผลิตเพ่ือส่งออก

• สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัภาษีอากร

• อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมอืถกูกฎหมาย

** ต้องยืน่ค าขอรบัการส่งเสริม ภายในปี 2560 **
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กิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 1
(ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 1/2558 – 5/2558) 

กลุ่มอตุสาหกรรม ตาก สระแก้ว ตราด มกุดาหาร สงขลา
1. เกษตรและอาหารแปรรปู     

2. ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ 

3. ส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองหนัง   

4. เครื่องเรือน   

5. อญัมณีและเครื่องประดบั  

6. เครื่องมือแพทย์  

7. ยานยนต ์เคร่ืองจกัร และช้ินส่วน  

8. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์   

9. ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  

10. ยา  

11. กิจการโลจิสติกส์     

12. นิคมหรือเขตอตุสาหกรรม     

13. กิจการสนับสนุนการท่องเท่ียว     

กลุ่มอตุสาหกรรม หนองคาย เชียงราย กาญจนบรุี นครพนม นราธิวาส

1. เกษตรและอาหารแปรรปู     ใช้สิทธิประโยชน์
ภายใต้มาตรการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

2. ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์  

3. ส่ิงทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง    

4. เครื่องเรือน   

5. อญัมณีและเครื่องประดบั   

6. เครื่องมอืแพทย์   

7. ยานยนต ์เครื่องจกัร และช้ินส่วน  

8. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  

9. ผลิตภณัฑพ์ลาสติก   

10. ยา   

11. กิจการโลจิสติกส์    

12. นิคมหรือเขตอตุสาหกรรม    

13. กิจการสนับสนุนการท่องเท่ียว    

กิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2
(ก าลงัด าเนินการออกประกาศพร้อมกบักิจการเป้าหมายเพ่ิมเติม) 
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รายการกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
กลุ่มท่ี 1 เกษตรและอาหารแปรรูป

• กิจการขยายพนัธุป์ศุสตัวห์รือสตัวน์ ้า

• กิจการเลี้ ยงปศุสตัวห์รือสตัวน์ ้า (ยกเวน้กุง้)

• กิจการฆ่าและช าแหละสตัว์

• กิจการคดัคุณภาพ บรรจุ และเก็บรกัษาพืช ผกั ผลไม ้หรือดอกไม้

• กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟดส์ตารช์) หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบติัพิเศษ

• กิจการผลิตน ้ามนัหรือไขมนัจากพืชหรือสตัว ์(ยกเวน้น ้ามนัจากถัว่เหลือง)

• กิจการผลิตสารสกดัจากวตัถุดิบทางธรรมชาติ หรือผลิตภณัฑจ์ากสารสกดัจากวตัถุดิบทาง

ธรรมชาติ (ยกเวน้ยา  สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเคร่ืองส าอาง)

• กิจการแปรรูปยางขั้นตน้ 

• กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เคร่ืองดืม่ วตัถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่ง

อาหาร (Food Ingredient) โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (ยกเวน้เคร่ืองดืม่ท่ีมีแอลกอฮอล)์

• กิจการหอ้งเย็น หรือกิจการหอ้งเย็นและขนส่งหอ้งเย็น

• กิจการศูนยก์ลางการคา้สินคา้เกษตร

(1/6)

กลุ่มท่ี 2 ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์

• กิจการผลิตผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ (ยกเวน้ Earthen Ware และกระเบื้ องเซรามิกส)์

กลุ่มท่ี 3 สิ่งทอ เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองหนงั

• กิจการผลิตเสน้ใยธรรมชาติ หรือเสน้ใยประดิษฐ์

• กิจการผลิตดา้ยหรือผา้

• กิจการผลิตเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ

• กิจการผลิต Non-woven Fabric หรือผลิตภณัฑส์ุขอนามยั (Hygienic Products) 

จาก Non-woven Fabric

• กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเทา้ หรือผลิตภณัฑจ์ากหนงัสตัวห์รือหนงัเทียม

• กิจการผลิตเคร่ืองกีฬาหรือช้ินส่วน

รายการกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (2/6)

กลุ่มท่ี 4 เคร่ืองเรือน

• กิจการผลิตเคร่ืองเรือนหรือช้ินส่วน

กลุ่มท่ี 5 อญัมณีและเคร่ืองประดบั

• กิจการผลิตอญัมณีและเคร่ืองประดบั หรือช้ินส่วน รวมถงึวตัถุดิบและตน้แบบ

กลุ่มท่ี 6 เคร่ืองมือแพทย์

• กิจการผลิตเคร่ืองมือแพทยห์รือช้ินส่วน
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กลุ่มท่ี 7 ยานยนต ์เคร่ืองจักร และช้ินส่วน

• กิจการผลิตเคร่ืองยนตอ์เนกประสงคห์รืออุปกรณ์

• กิจการผลิตเคร่ืองจักร อุปกรณ ์หรือช้ินส่วน และ/หรือการซ่อมแซมแม่พิมพ์

• กิจการประกอบเคร่ืองจักร และ/หรืออุปกรณเ์คร่ืองจักร

• กิจการผลิตช้ินส่วนยานพาหนะอ่ืนๆ

• กิจการผลิตรถจักรยานยนต ์(ยกเวน้ที่มีความจุกระบอกสูบต า่กว่า 248 ซีซี)

รายการกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (3/6)

กลุ่มท่ี 8 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

• กิจการผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

• กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED

• กิจการผลิต Compressor และ/หรือ Motor ส าหรบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

• กิจการผลิต Wire Harness

• กิจการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนๆ

• กิจการผลิตผลิตภณัฑก์ลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual Product)

• กิจการผลิตผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสส์ าหรบัส านกังาน

• กิจการผลิตผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสอ่ื์นๆ

กลุ่มท่ี 8 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

• กิจการผลิต Hard Disk Drive ทัว่ไป และ/หรือช้ินส่วน 

• กิจการผลิต Top Cover หรือ Base Plate หรือ Peripheral ส าหรบั Hard Disk Drive

• กิจการผลิต Flexible Printed Circuit และ/หรือ Multi Layer Printed Circuit Board และ/

หรือช้ินส่วน

• กิจการผลิตอุปกรณห์น่วยความจ าอ่ืนๆ

• กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA) ทัว่ไป

• กิจการผลิตช้ินส่วนส าหรบัผลิตภณัฑก์ลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual Product)

• กิจการผลิตช้ินส่วนส าหรบัผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสส์ าหรบัส านกังาน

• กิจการผลิตช้ินส่วนส าหรบัผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกสอ่ื์นๆ

รายการกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (4/6)
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กลุ่มท่ี 9 ผลิตภณัฑพ์ลาสติก

• กิจการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกส าหรบัอุตสาหกรรม (Plastic Products for Industrial Goods)

• กิจการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดหลายชั้น (Multilayer Plastics Packaging)

• กิจการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดปลอดเช้ือ (Aseptic Plastics Packaging)

• กิจการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก ชนิดป้องกนัไฟฟ้าสถติ (Antistatic Plastics Packaging)

• กิจการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกรีไซเคิล

กลุ่มท่ี 10 ยา

• กิจการผลิตยา

กลุ่มท่ี 11 กิจการโลจิสติกส์

• กิจการสถานท่ีตรวจปล่อยและบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอรเ์พือ่ส่งออก หรือโรงพกัสินคา้ 

เพือ่ตรวจปล่อยของขาเขา้ และบรรจุของขาออกท่ีขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอรน์อกเขต         

ท่าเทียบเรือ (รพท.) (Inland Container Depot: ICD)

• กิจการศูนยก์ระจายสินคา้ดว้ยระบบทนัสมยั (Distribution Center: DC)

• กิจการศูนยก์ระจายสินคา้ระหว่างประเทศดว้ยระบบที่ทนัสมยั (International Distribution 

Center: IDC)

รายการกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (5/6)

กลุ่มท่ี 12 นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

• กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

• กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั

• กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park)

กลุ่มท่ี 13 กิจการเพือ่สนบัสนุนการท่องเที่ยว

• กิจการเฟอรร่ี์ หรือเดินเรือท่องเที่ยว หรือใหเ้ช่าเรือท่องเที่ยว

• กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว

• กิจการสวนสนุก

• กิจการศูนยแ์สดงศิลปวฒันธรรมหรือศูนยศิ์ลปหตัถกรรม

• กิจการสวนสตัวเ์ปิด 

• กิจการพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า

• กิจการศูนยแ์สดงสินคา้นานาชาติ

• กิจการศูนยฟ้ื์นฟูสุขภาพ

รายการกิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (6/6)
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กิจการเป้าหมายเพ่ิมเติมในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
(ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 12/2558 – 21/2558) 

ประเภทกิจการ สิทธิประโยชน์
กลุ่มกิจการท่ี
BOI ส่งเสริม
อยู่ในปัจจบุนั 

• อบพืชและไซโล
• ผลิตภณัฑจ์ากผลพลอยได้หรือเศษวสัดทุางการเกษตร
• โครงสร้างโลหะส าหรบังานก่อสร้างหรืองานอตุสาหกรรม 
• ส่ิงพิมพท์ัว่ไป

ยกเว้นภาษีเงินได้
8 ปี และลดหย่อน
50% อีก 5 ปี

กลุ่มกิจการท่ี
BOI ยกเลิกการ
ส่งเสริมไปแล้ว

(ต้องย่ืนค าขอ
ภายในเดือน 
มิ.ย. 2559)

• อาหารสตัวห์รือส่วนผสมอาหารสตัว์
• วสัดกุ่อสร้าง และผลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรงส าหรบังาน
สาธารณูปโภค (ยกเว้นการผลิตกระเบือ้งมงุหลงัคาเซรามิกสแ์ละ
การผลิตกระเบือ้งปพ้ืูนหรือผนัง)

• ส่ิงปรงุแต่งส าหรบัประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน  
(ยกเว้นเครื่องส าอาง)

• ผลิตภณัฑพ์ลาสติกส าหรบัสินค้าอปุโภค เช่น บรรจภุณัฑพ์ลาสติก
• ส่ิงของจากเย่ือหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ
• พฒันาอาคารส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมและ/หรือคลงัสินค้า

ยกเว้นภาษีเงินได้
8 ปี

หมายเหตุ กิจการ 10 ประเภทน้ี ทกุจงัหวดัขอก าหนดเป็นกิจการเป้าหมายทัง้หมด ยกเว้นจงัหวดัตราด ไม่ขอ 2 ประเภท 
คือ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรบังานก่อสร้างหรืองานอตุสาหกรรม และกิจการผลิตส่ิงของจากเยื่อหรือกระดาษ

สรปุสิทธิประโยชน์ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

มาตรการด้านภาษีอากร

BOI

กิจการทัว่ไป

กระทรวงการคลงั

ยกเว้นภาษีเงินได้
เพ่ิม 3 ปี

ลดหย่อนภาษีเงินได้ จาก 20% 
เหลือ 10 % เป็นเวลา 10 ปี

กิจการท่ีไม่ได้รบัการส่งเสริม

มาตรการอ่ืนๆ

• การจดัหาพืน้ท่ีของรฐัให้เอกชนเช่าในอตัราพิเศษ โดยกรมธนารกัษ์

• การพฒันาสาธารณูปโภค เช่น ถนน สะพานเช่ือมต่อชายแดน ไฟฟ้า ประปา  เป็นต้น

กิจการเป้าหมาย

ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี 
+ ลดหย่อน 50% 5 ปี
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สิทธิประโยชน์ของกระทรวงการคลงัในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
(ครม. เหน็ชอบเมื่อ 20 เม.ย. 2558 และ สนง.กฤษฎีกา ก าลงัพิจารณารา่ง กม.)

สิทธิประโยชน์ ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลจากร้อยละ 20  เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 
10 ปี ส าหรบักิจการท่ีจดัตัง้ใหม่ หรือการขยายอาคารถาวรท่ีใช้ในการ
ประกอบกิจการ ส าหรบัรายได้ท่ีเกิดขึน้จากการผลิตสินค้าเพ่ือทดแทน
การน าเข้า / เพ่ือการส่งออกเป็นหลกั และการผลิตสินค้าท่ีมีแนวโน้มจะ
สญูเสียความสามารถในการแข่งขนั หรือรายได้ท่ีเกิดจากการให้บริการ
และมีการใช้บริการนัน้ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ  

(ตามหลกัเกณฑที์อ่ธิบดีกรมสรรพากรจะประกาศก าหนด)

เง่ือนไข 1. ได้จดแจ้งการขอใช้สิทธิภายในปี 2560
2. ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลของ BOI ไม่ว่าทัง้หมดหรือ
บางส่วน

3. ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรบั SMEs
4. ต้องจดัท าบญัชีแยกรายการส าหรบักิจการท่ีได้รบั / ไม่ได้รบัสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษออกจากกนั

หวัข้อการบรรยาย

1. การให้สิทธิประโยชน์ตามยทุธศาสตรส่์งเสริมการลงทุน 2558-2564

2. สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในคลสัเตอร์

3. สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

4. มาตรการเร่งรดัการลงทุน

5. มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ิน

6. มาตรการการส่งเสริมอ่ืนๆ

7. สรปุมาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั
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มาตรการเร่งรดัการลงทุน  
• มาตรการน้ีใช้ส าหรบัโครงการท่ีย่ืนขอรบัการส่งเสริม ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2557 ถึง 30 มิ.ย. 2559
• โดยสามารถเร่ิมผลิต/บริการและมีรายได้ภายในปี 2560 ทัง้นี้ ต้องไม่มีรายได้ก่อนวนัท่ี 16 พ.ย. 58
• ให้มีผลใช้บงัคบัเฉพาะกบักิจการท่ีอยู่ในข่ายได้รบัสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล

เง่ือนไข
สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

นิติบคุคลเพ่ิมเติม
1. ลงทุนจริง (เช่น สร้างอาคาร ซ้ือเคร่ืองจกัร) นับแต่วนัท่ีประกาศมีผลใช้
บงัคบัจนถึง มิ.ย. 2559 ไม่น้อยกว่า 70% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดิน 
และทุนหมุนเวียน

ยกเว้นเพ่ิมเติม 4 ปี + 
ลดหย่อน 50% 5 ปี

2. ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 50% ภายใน มิ.ย. 2559  
ยกเว้นเพ่ิมเติม 3 ปี + 
ลดหย่อน 50% 5 ปี

3. ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 50% ภายใน ธ.ค. 2559
ยกเว้นเพ่ิมเติม 2 ปี + 
ลดหย่อน 50% 5 ปี

4. หากลงทุนจริงไม่ถึง 50% ภายในปี 2559 
แต่สามารถเร่ิมผลิต/บริการ และมีรายได้ภายใน ธ.ค. 2560

ยกเว้นเพ่ิมเติม
1 ปี (ส าหรบัพ้ืนท่ีทัว่ไป) หรือ

2 ปี (ส าหรบัเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ)

หมายเหตุ: ทุกกรณีท่ีได้รบัสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม รวมแล้วต้องไมเ่กิน 8 ปี

หวัข้อการบรรยาย

1. การให้สิทธิประโยชน์ตามยทุธศาสตรส่์งเสริมการลงทุน 2558-2564

2. สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในคลสัเตอร์

3. สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

4. มาตรการเร่งรดัการลงทุน

5. มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ิน

6. มาตรการการส่งเสริมอ่ืนๆ

7. สรปุมาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ิน

การเกษตร ท่องเท่ียวชุมชน
การพฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ิน

โรงงานแปรรปูผลิตผลการเกษตร

การแปรรปูเพื่อเพ่ิมมูลค่า การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 

การท่องเท่ียวชุมชน

ศนูยจ์ าหน่ายผลิตภณัฑช์ุมชน

การตลาด

1 ต าบล 1 โรงงานแปรรปูเกษตร 1 แหล่งท่องเท่ียว

1

2

3

หมายเหตุ ต้องย่ืนขอรบัการส่งเสริมภายในปี 2559 และต้องเร่ิมผลิต/ให้บริการภายในปี 2560  แต่ใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็น ให้ส านักงานฯ พิจารณาขยายเวลาด าเนินการได้ตามความเหมาะสม

การส่งเสริมโรงงานแปรรปูผลิตผลการเกษตร

1) เน้นกิจการท่ีจะช่วยสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิตทางการเกษตรในท้องถ่ิน 

ซ่ึงท าได้ง่าย และใช้เงินลงทุนไม่สูง เช่น การผลิตปุ๋ ยชีวภาพ ผลิตภณัฑจ์าก

ยางธรรมชาติ  ผลิตภณัฑจ์ากเศษวสัดทุางการเกษตร   การผลิตเช้ือเพลิง

จากผลผลิตการเกษตร  อาหารแปรรปู  เครือ่งด่ืมจากพืช ผกั ผลไม้ และ

ผลิตภณัฑจ์ากพืชสมนุไพร 

2) ผลกัดนัให้บริษทัขนาดใหญ่สนับสนุนให้เกิดโรงงานในท้องถ่ิน โดยจะให้

สิทธิประโยชน์กบักิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิมของบริษทัแม่

3) ผอ่นปรนเง่ือนไขให้แก่ผูป้ระกอบการรายย่อย เช่น ลดขนาดการลงทุนขัน้ต า่

จาก 1 ล้านบาท เหลือ 1 แสนบาท และอนุญาตให้น าเครือ่งจกัรใช้แล้วใน

ประเทศบางส่วนมาใช้ในโครงการได้  เป็นต้น 



18/03/59

33

การส่งเสริมโรงงานแปรรปูผลิตผลการเกษตร

แบง่ออกได้ 2 กรณี คือ

เงื่อนไข สิทธิประโยชน์

• ต้องมีความร่วมมือกบัองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน หรือสหกรณ์ หรือวิสาหกิจ

ชมุชนในท้องถ่ิน เพ่ือป้องกนัผลกระทบ

ทางลบหรือ การต่อต้านจากประชาชนใน

ท้องถ่ิน และเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าโครงการ

ลงทุนจะเกิดประโยชน์กบัท้องถ่ิน 

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 3 ปี ให้กบักิจการท่ี

ด าเนินการอยู่เดิมของบริษทัแม่ โดยจะยกเว้น

ภาษีในมลูค่าไม่เกินเงินลงทุนของโรงงานแปรรปู 

• กิจการของบริษทัแม่ท่ีจะได้รบัยกเว้นภาษี

ต้องเป็นกิจการท่ีอยู่ในประเภทให้การส่งเสริม 

• สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑท์ัว่ไป

กรณีท่ี 1 ลงทุนโดยบริษทัใหญ่

ต้องเลือกขอสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึง

กรณีท่ี 2 ลงทุนโดยผู้ประกอบการทัว่ไป สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน

เงื่อนไข สิทธิประโยชน์

• ต้องมีเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมนุเวียน           
ไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท และเม่ือรวมทัง้กิจการ ต้องมี
สินทรพัยถ์าวรสทุธิไม่เกิน 50 ล้านบาท  

• อนุญาตให้น าเครื่องจกัรใช้แล้วในประเทศมาใช้ใน
โครงการได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่ใน
เครื่องจกัรหลกัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมลูค่า
เครื่องจกัรท่ีใช้ในโครงการ

• ต้องถือหุ้นโดยบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยไม่น้อยกว่า
51% ของทุนจดทะเบยีน  เพ่ือให้มาตรการน้ีเกิด
ประโยชน์โดยตรงกบัธรุกิจขนาดเลก็ของคนไทย

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บคุคล 5 ปี 

• สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 

ตามหลกัเกณฑท์ัว่ไป

การส่งเสริมโรงงานแปรรปูผลิตผลการเกษตร
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การส่งเสริมกิจการศนูยจ์ าหน่ายผลิตภณัฑช์มุชน

 เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรและโรงงานแปรรปูผลผลิตทางการเกษตรในท้องถ่ิน รวมทัง้ผูผ้ลิต
สินค้า OTOP และผลิตภณัฑช์ุมชน มีช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถเป็นแหล่งสนับสนุนการท่องเท่ียวด้วย

เง่ือนไข สิทธิประโยชน์

• ต้องจดัซ้ือผลิตภณัฑช์มุชนท่ีผา่นการรบัรองมาตรฐาน 
เช่น มาตรฐานผลิตภณัฑช์มุชน (มผช.)  อย. มาตรฐาน
ฮาลาล เป็นต้น จากผูป้ระกอบการ OTOP ท่ีขึน้ทะเบียน
กบักรมการพฒันาชมุชนไม่น้อยกว่า 200 ราย และต้อง
มีมลูค่าไม่น้อยกว่า 80% ของมลูค่าสินค้าทัง้หมดต่อปี

• ต้องถือหุ้นโดยบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยไม่น้อยกว่า 
51% ของทุนจดทะเบียน 

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล            
3 ปี  ส าหรบัรายได้จากการ
จ าหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภณัฑช์มุชนท่ี
ผา่นการรบัรองมาตรฐาน

• สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตาม
หลกัเกณฑท์ัว่ไป

การส่งเสริมกิจการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชมุชน

เง่ือนไข
• ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ต้องมีความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชมุชนในท้องถ่ิน
• เพ่ือให้เกิดการกระจายตวัของแหล่งท่องเท่ียว  จึงไม่ให้การส่งเสริมในพ้ืนท่ี กทม. กระบ่ี พงังา ภเูกต็  

อ.หาดใหญ่ อ.สมุย อ.ชะอ า อ.หวัหิน  อ.เมืองเชียงใหม่ และเมืองพทัยา

กรณีลงทุนโดยผูป้ระกอบการทัว่ไป กรณีบริษทัแม่เป็นผูร้บัสิทธิประโยชน์
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 5 ปี
• สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑท์ัว่ไป

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 3 ปี ให้กบักิจการท่ี
ด าเนินการอยู่เดิมของบริษทัแม่ โดยจะยกเว้นภาษีใน
มูลค่าไม่เกินเงินลงทุนของโครงการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน

• กิจการของบริษทัแม่ท่ีจะได้รบัยกเว้นภาษี ต้องเป็น
กิจการท่ีอยู่ในประเภทให้การส่งเสริม 

• สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตามหลกัเกณฑท์ัว่ไป

 เพ่ือสนับสนุนการสร้างจดุขายใหม่ๆ ด้านการท่องเท่ียว  โดยยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวใน
ท้องถ่ินให้มีคณุภาพ และมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีได้มาตรฐาน  

ต้องเลือกขอสิทธิประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึง
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หวัข้อการบรรยาย

1. การให้สิทธิประโยชน์ตามยทุธศาสตรส่์งเสริมการลงทุน 2558-2564

2. สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในคลสัเตอร์

3. สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

4. มาตรการเร่งรดัการลงทุน

5. มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ิน

6. มาตรการการส่งเสริมอ่ืนๆ

7. สรปุมาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั

มาตรการการส่งเสริมอ่ืนๆ

มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)
นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพฒันาอตุสาหกรรมในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต
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มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

• หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 8 ประเภท  เช่น  การขยายพนัธุส์ตัวห์รอืเลีย้งสตัว ์
การคดัคุณภาพ บรรจุ และเกบ็รกัษาพชื ผกั ผลไม ้หรอืดอกไม ้ผลติภณัฑจ์ากยางธรรมชาติ

• หมวดแร่ เซรามิกส ์และโลหะขัน้มลูฐาน 5 ประเภท  เช่น แกว้ เซรามกิส ์ ชิน้ส่วนเหลก็หล่อ/เหลก็ทุบ 

• หมวดอตุสาหกรรมเบา 7 ประเภท เช่น สิง่ทอ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งกฬีา เครือ่งดนตร ีเครือ่งเรอืน 
อญัมณแีละเครือ่งประดบั

• หมวดผลิตภณัฑโ์ลหะ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ขนส่ง 5 ประเภท เช่น ผลติภณัฑโ์ลหะ เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ ชิน้ส่วนยานพาหนะ การต่อเรอืหรอืซ่อมเรอื 

• หมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 5 ประเภท เช่น เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์

• หมวดเคมีภณัฑ ์พลาสติก และกระดาษ 4 ประเภท ไดแ้ก่ ผลติภณัฑพ์ลาสตกิสาหรบัอุตสาหกรรม  
พลาสตกิรไีซเคลิ ยา และสิง่พมิพ ์

• หมวดบริการและสาธารณูปโภค 4 ประเภท ไดแ้ก่ ศนูยบ์รกิารโลจสิตกิส ์ภาพยนตรไ์ทย การบรกิาร        
แก่ธุรกจิสรา้งภาพยนตร ์ และโรงแรม

38 ประเภทกิจการท่ี SMEs ไทยมีศกัยภาพ

มาตรการส่งเสริม SMEs
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สิทธิประโยชน์

เง่ือนไข

•ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล เพ่ิมขึน้ 2 ปี จากเกณฑป์กติ 
•หากต้องการขอรบัสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาความสามารถในการแข่งขนั
จะผอ่นปรนเกณฑส์ดัส่วน % ค่าใช้จ่ายลงคร่ึงหน่ึงของเกณฑป์กติ 

1) เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมนุเวียน  (ลดจากปกติ 1 ล้านบาท)
2) ต้องถือหุ้นโดยบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
3) อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 3 : 1
4) อนุญาตให้น าเคร่ืองจกัรใช้แล้วในประเทศไม่เกิน 10 ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่ใน

เคร่ืองจกัรหลกัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมลูค่าเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในโครงการ  
5) เม่ือรวมกิจการทัง้หมดทัง้ท่ีได้รบัและไม่ได้รบัการส่งเสริมแล้ว มีสินทรพัยถ์าวรสทุธิหรือ

ขนาดลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมนุเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
** ต้องย่ืนค าขอรบัการส่งเสริม ภายในปี 2560 ** 

สิทธิประโยชน์ส าหรบั SMEs

ตวัอย่าง สิทธิประโยชน์ และเง่ือนไข ระหว่างมาตรการทัว่ไป กบั SMEs (1/2)

สิทธิประโยชน์ส าหรบั SMEs

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก
ส าหรบัอตุสาหกรรม 

มาตรการทัว่ไป มาตรการ SMEs

เงินทุนขัน้ต า่ 1,000,000 บาท 500,000 บาท

อากรเครือ่งจกัร ได้รบัยกเว้น ได้รบัยกเว้น

ภาษีเงินได้ - 2 ปี

เครือ่งจกัรใช้แล้วใน
ประเทศ

ไม่อนุญาต อนุญาตให้ใช้ได้ แต่ต้องมี
มูลค่าทางบญัชีไมเ่กิน

10 ล้านบาท
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ตวัอย่าง สิทธิประโยชน์ และเง่ือนไข ระหว่างมาตรการทัว่ไป กบั SMEs (2/2)

สิทธิประโยชน์ส าหรบั SMEs

ผลิตภณัฑพ์ลาสติก
ส าหรบัอตุสาหกรรม 

มาตรการทัว่ไป มาตรการ SMEs

อตัราส่วนหุ้นไทย ไม่ก าหนด บุคคลผูมี้สญัชาติไทย 
ไม่น้อยกว่า 51%

สินทรพัยถ์าวรสุทธิ ไม่ก าหนด ไม่เกิน 200 ล้านบาท

อตัรส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้
ถือหุ้น 
(เกณฑอ์นุมติัโครงการ)

ไม่เกิน 3 ต่อ 1 ไม่เกิน 3 ต่อ 1

นโยบายส่งเสริมการลงทนุเพ่ือพฒันาอตุสาหกรรม
ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้



18/03/59

39

1. กรณีทัว่ไป ก าหนดให้ทุกประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริมได้รบัสิทธิประโยชน์
ด้านภาษีอากรสูงสุด ได้แก่

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่งจกัร
• ยกเว้นอากรขาเข้ารอ้ยละ 75 ส าหรบัวตัถดิุบน าเข้ามาผลิตเพื่อจ าหน่ายใน

ประเทศเป็นเวลา 5 ปี
• ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)
• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลรอ้ยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี 
• หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นเวลา 

15 ปี 
• หกัเงินลงทุนในการติดตัง้หรอืก่อสรา้งส่ิงอ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25

ของเงินลงทุน

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

มุ่งส่งเสริมการลงทุนใน 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา

1. กรณีทัว่ไป (ต่อ) 
เง่ือนไข
• ลงทุนขัน้ต า่ 500,000 บาท ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน  
• อนุญาตให้น าเครือ่งจกัรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้าน

บาท และลงทุนเครือ่งจกัรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่า
เครือ่งจกัรใช้แล้ว

** ต้องยื่นค าขอรบัการส่งเสริมภายในวนัท่ี  31 ธ.ค. 2560 **

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
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2. กรณีพิเศษ ผูป้ระกอบการรายเดิมไมว่่าจะอยู่ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
หรอืไม่ จะได้รบัสิทธิทัง้โครงการเดิม และโครงการลงทุนใหม่ท่ีลงทุนใน 4
จงัหวดั และ 4 อ าเภอในจงัหวดัสงขลา 
โครงการเดิม ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี (Cap 100% ตามเงินลงทุนของโครงการใหม)่
โครงการใหม่
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่งจกัร
• ยกเว้นอากรขาเข้ารอ้ยละ 75 ส าหรบัวตัถดิุบน าเข้ามาผลิตเพื่อจ าหน่ายใน
ประเทศเป็นเวลา 5 ปี

• ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)
• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลรอ้ยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี 
• หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าว 15 ปี 
• หกัเงินลงทุนในการติดตัง้หรอืก่อสรา้งส่ิงอ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของ
เงินลงทุน

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

2. กรณีพิเศษ (ต่อ)
เง่ือนไข
• ลงทุนขัน้ต า่ 500,000 บาท ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน  
• อนุญาตให้น าเครือ่งจกัรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้าน
บาท และลงทุนเครือ่งจกัรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่า
เครือ่งจกัรใช้แล้ว 

• ต้องยื่นค าขอส าหรบัโครงการใหม่ ภายใน 31 ธ.ค. 60 พรอ้มยื่นหนังสือ
ยืนยนัการลงทุนในโครงการเดิม

• ต้องยื่นค าขอของโครงการเดิม เมื่อโครงการใหม่แล้วเสรจ็พรอ้มเปิด
ด าเนินการ

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
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3. ส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมหรอืเขตอตุสาหกรรม และกิจการท่ีตัง้ในนิคม
หรอืเขตอตุสาหกรรมหรอืในพืน้ท่ีคลสัเตอร์ รองรบัการลงทุนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ให้ได้รบัสิทธิประโยชน์สูงสุด ได้แก่
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่งจกัร
• ยกเว้นอากรขาเข้ารอ้ยละ 75 ส าหรบัวตัถดิุบน าเข้ามาผลิตเพื่อจ าหน่ายใน

ประเทศเป็นเวลา 5 ปี
• ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)
• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลรอ้ยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี 
• หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นเวลา 

15 ปี 
• หกัเงินลงทุนในการติดตัง้หรอืก่อสรา้งส่ิงอ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25

ของเงินลงทุน

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

3. ส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมหรอืเขตอตุสาหกรรม และกิจการท่ีตัง้ในนิคม
หรอืเขตอตุสาหกรรมหรอืในพืน้ท่ีคลสัเตอรฯ์ (ต่อ)
เงื่อนไข
• ถ้าโครงการแรกยื่นขอรบัส่งเสริมภายใน 31 ธ.ค. 60 และมีโครงการขยายท่ี
ยื่นขอรบัส่งเสริมและมีรายได้ก่อนส้ินสุดเวลายกเวน้ภาษีเงินได้ของโครงการ
แรก สามารถรวมโครงการแรกเข้ากบัโครงการขยาย

• โครงการแรกลงทุนขัน้ต า่ 500,000 บาท ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน
• โครงการขยายลงทุนไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 25 ของเงินลงทุนโครงการแรก และไม่
น้อยกว่า 500,000 บาท

• อนุญาตให้น าเครือ่งจกัรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท 
และลงทุนเครือ่งจกัรใหม่มลูค่าไมน้่อยกวา่ 1 ใน 4 ของมูลค่าเครือ่งจกัรใช้แล้ว 

• ผอ่นผนัให้ใช้แรงงานต่างด้าวไรฝี้มือ
** ต้องยื่นค าขอรบัการส่งเสริมภายในวนัท่ี  31 ธ.ค. 2560 **

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้
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มาตรการส่งเสริมการลงทนุ

เพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต

ประกอบด้วย 3 มาตรการย่อย ได้แก่

1. การปรบัเปล่ียนเคร่ืองจกัรเพ่ือการประหยดัพลงังาน การใช้พลงังาน
ทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

2. การปรบัเปล่ียนเคร่ืองจกัร เช่น การน าระบบอตัโนมติัมาใช้ใน
สายการผลิตเดิม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

3. การลงทุนวิจยั พฒันา และออกแบบทางวิศวกรรม เพ่ือปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพ  (มลูค่าไม่น้อยกว่า 1% ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 
หรือ 0.5% ส าหรบั SMEs)

** ต้องยื่นค าขอรบัการส่งเสริม ภายในปี 2560 **

(1/2)
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต

เง่ือนไข
• ใช้ส าหรบักิจการท่ีหมดสิทธิด้านภาษีเงินได้แล้ว หรือโครงการท่ีไม่เคยได้รบัการส่งเสริม
• ต้องเป็นกิจการท่ีอยู่ในข่ายให้การส่งเสริมในปัจบุนั 
• ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมนุเวียน 

ยกเว้น SMEs ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท
• ต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 ปี นับจากวนัท่ีออกบตัรส่งเสริม

สิทธิและประโยชน์

◦ ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร

◦ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 3 ปี แต่ไม่เกิน 50 % ของวงเงินลงทุนในการปรบัปรงุ 
(ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมนุเวียน) 

◦ โดยให้ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้จากรายได้ของกิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม

◦ ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ ให้นับจากวนัท่ีมีรายได้ภายหลงัได้รบับตัรส่งเสริม

(2/2)
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หวัข้อการบรรยาย

1. การให้สิทธิประโยชน์ตามยทุธศาสตรส่์งเสริมการลงทุน 2558-2564

2. สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในคลสัเตอร์

3. สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

4. มาตรการเร่งรดัการลงทุน

5. มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ิน

6. มาตรการการส่งเสริมอ่ืนๆ

7. สรปุมาตรการส่งเสริมการลงทุนท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั

สรปุมาตรการส่งเสริมการลงทุนในปัจจบุนั

A1 A2 A3 A4 B1 B2

นิคม / เขตอตุสาหกรรมท่ีได้รบัการส่งเสริม

เขต S&T

20 จงัหวดัท่ีมีรายได้ต่อหวัต า่ 

Cluster-based SEZs (คลสัเตอรอ่ื์น+กิจการสนับสนุน)

SMEs (38 กิจการ)

มาตรการเร่งรดัการลงทุน

Ar
ea

-b
as

ed

บางกิจการ

เฉพาะโรงแรม

Border SEZs (กิจการทัว่ไป)

เฉพาะโรงแรม

+ 1 – 3 ปี

0 – 8 ปี

+ 1 ปี

+ 50% 5 ปี

+ 3 ปี

+ 3 ปี

8 ปี + 50% 5 ปี

+ 2 ปี

Border SEZs (กิจการเป้าหมาย)

Cluster-based SEZs  (Super Cluster)

Merit-based

8 ปี + 50% 5 ปี

+ 50% 5 ปี

+ 1-4 ปี (+ 50% 5 ปี)
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สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ 
(Activity-based Incentives)

สรปุมาตรการส่งเสริมการลงทุนในปัจจบุนั

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม

A1 A2 A3 A4
B1 B2

มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต   (ส้ินสดุปี 2560)
• ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัร เพือ่ประหยดัพลงังาน ใชพ้ลงังานทดแทน และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
• ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ เช่น Automation
• ลงทนุดา้น R&D หรอืออกแบบทางวศิวกรรม เพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพ  

1

8

มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ิน  (ส้ินสดุปี 2559)7
• กจิการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร / กจิการศูนยจ์ าหน่ายผลติภณัฑช์ุมชน / กจิการพฒันาแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน  

Merit-based R&D, บรจิาคกองทุน, IP Licensing Fee, ฝึกอบรมเทคโนโลย,ี พฒันา Local Supplier, ออกแบบ

Area-based • นิคม/เขตอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัส่งเสรมิ
• เขตวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
• จงัหวดัทีม่รีายไดต่้อหวัต ่า 20 จงัหวดั

• จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ส้ินสดุปี 2560)
• เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  (ส้ินสดุปี 2560 และ
บางกิจการส้ินสดุ มิ.ย. 2559)

Cluster-based • Super Cluster : ยานยนต ์อเิลก็ทรอนิกส ์ปิโตรเคม ีดจิทิลั อากาศยาน อุปกรณ์อตัโนมตัแิละ
หุ่นยนต ์และนวตักรรมดา้นอาหาร

• คลสัเตอรเ์ป้าหมายอื่นๆ : เกษตรแปรรปู สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม         (ส้ินสดุปี 2559)

SMEs ผอ่นปรนเงื่อนไข และเพิม่สทิธปิระโยชน์ 38 กจิการที ่SMEs มศีกัยภาพ  (ส้ินสดุปี 2560)

เร่งรดัการลงทุน เพิม่สทิธปิระโยชน์ หากมกีารลงทุนจรงิภายในปี 2559  (ส าหรบัค าขอ ม.ค. 2557 – มิ.ย. 2559)

2
3

4

5
6

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ยกเว้นอากร
เคร่ืองจกัร

ยกเว้นอากรวตัถดิุบ
ผลิตเพ่ือส่งออก Non-tax

A1 8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงิน) + Merit   

A2 8 ปี + Merit   

A3 5 ปี + Merit   

A4 3 ปี + Merit   

B1 0 ปี + Merit (บางกิจการ)   

B2 - - - 

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)

A1

A2

A3

A4

B1

B2

A1: อุตสาหกรรมฐานความรู ้/ กจิการทีล่งทุนในสนิทรพัยถ์าวรไมส่งู เน้น R&D 
ซึง่ส าคญัอยา่งมากต่อการพฒันาขดีความสามารถของประเทศในระยะยาว

A2: โครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อพฒันาประเทศ กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู กจิการดา้น
สิง่แวดลอ้ม และอุตสาหกรรมพืน้ฐานส าคญัทีม่ลีงทุนในประเทศน้อยหรอืยงัไมม่ี

A3: กจิการใชเ้ทคโนโลยสีงูทีส่ าคญัต่อการพฒันาประเทศ โดยมฐีานผลติอยูบ่า้งแลว้

A4: กจิการทีม่รีะดบัเทคโนโลยไีมเ่ท่า A1-A3 แต่ช่วยสรา้งมลูคา่เพิม่แก่วตัถุดบิใน
ประเทศ และเสรมิสรา้ง Value Chain

B1-B2: อุตสาหกรรมสนับสนุนทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีมส่งู แต่ยงัส าคญัต่อ Value Chain
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สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเชิงพื้นท่ี  (Area-based Incentives)

พืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตลู และ 4 อ าเภอ
ของสงขลา คือ จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย)

จงัหวดัท่ีมีรายได้ต่อหวัต า่ 20 จงัหวดั  
(กาฬสินธุ ์ชยัภมิู นครพนม น่าน บึงกาฬ บรุีรมัย ์
แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร 
ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทยั 
สุรินทร ์หนองบวัล าภ ูอบุลราชธานี อ านาจเจริญ)

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จงัหวดั
(ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย 
นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบรีุ :
10 จงัหวดั 23 อ าเภอ 90 ต าบล)

พืน้ท่ี 6 คลสัเตอร ์28 จงัหวดั
Super Cluster 9 จงัหวดั : อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรีุ นครราชสีมา
เชียงใหม่ ภเูกต็
คลสัเตอรอ่ื์นๆ 19 จงัหวดั

พืน้ท่ี สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบคุคล

1. นิคม/เขตอตุสาหกรรมท่ีได้รบัส่งเสริม ยกเว้นภาษีเงินได้เพ่ิมเติม 1 ปี 

2. เขตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพ่ิมอีก 5 ปี  (เฉพาะ 7 กิจการ)

3. 20 จงัหวดัท่ีมีรายได้ต่อหวัต า่ • ยกเว้นภาษีเงินได้เพ่ิมเติม 3 ปี
• กรณีกลุ่ม A1-A2 ซ่ึงยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปีอยู่แล้ว จะได้รบั

ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพ่ิมอีก 5 ปี 

4. เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พืน้ท่ี

• กิจการทัว่ไป • ยกเว้นภาษีเงินได้เพ่ิมเติม 3 ปี
• กรณีกลุ่ม A1-A2 ซ่ึงยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปีอยู่แล้ว จะได้รบั

ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพ่ิมอีก 5 ปี 

• กิจการเป้าหมาย ยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด 8 ปี และลดหย่อน 50% อีก 5 ปี

5. คลสัเตอร ์

• Super Cluster ยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด 8 ปี และลดหย่อน 50% อีก 5 ปี

• คลสัเตอรอ่ื์นๆ ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพ่ิมอีก 5 ปี

6. จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด 8 ปี ไม่ cap และลดหย่อน 50% อีก 5 ปี 

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเชิงพื้นท่ี  (Area-based Incentives)
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www.boi.go.th

Q&A

THAILAND OF INVESTMENT

Where success stories begin

THAILAND OF INVESTMENT

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

555 ถนนวิภาวดีรงัสิต  เขตจตจุกัร  กรงุเทพฯ 10900

โทรศพัท์ 0-2553-8111    โทรสาร  0-2553-8222

e-mail :  head@boi.go.th

Website :  www.boi.go.th
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