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บอร์ดบีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมลงทุนชุดใหญ่  

กระตุ้นโครงการใหญ่ – ส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก – สนับสนุนตลาดทุน 
 

 บอร์ดบีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมการลงทุนทุกระดับ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งออกมาตรการ “เมืองอัจฉริยะ” และเปิดประเภทกิจการใหม่หวัง
ยกระดับเทคโนโลยแีละนวตักรรม พร้อมดึงบริษัทเข้าตลาดหลกัทรัพย์ 

นางสาวดวงใจ อศัวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลงั
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซ่ึงมี  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า เพื่อเร่งรัดให้เกิดการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ี
ประเทศตอ้งการ ท่ีประชุมได้เห็นชอบมาตรการพิเศษเพื่อกระตุน้การลงทุนท่ีขอรับการส่งเสริมภายในปี 
2562โดยมุ่งเน้นส่งเสริมโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบสูงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็น
กิจการในอุตสาหกรรมท่ีใชร้ะดบัเทคโนโลยีขั้นสูง หรืออยู่ในอุตสาหกรรมฐานความรู้ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ    

มาตรการดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้กบัค าขอท่ียี่นตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 ไปจนถึงส้ินปี 
2562 โดยจะไดรั้บสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมคือการลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 ปี      
ทั้ งน้ี จะต้องเป็นโครงการท่ีมีเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท          
ในทุกประเภทกิจการ (ยกเวน้กิจการท่ีไม่มีท่ีตั้งสถานประกอบการ เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการ
ขนส่งทางเรือ เป็นตน้) ซ่ึงไดรั้บสิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5 ปี ข้ึนไปตามเกณฑ์สิทธิปกติ           
แต่ไม่เกิน 8 ปี ตั้งสถานประกอบการไดใ้นทุกพื้นท่ีทุกจงัหวดัยกเวน้กรุงเทพมหานคร และด าเนินการตาม
ก าหนดเวลาทุกขั้นตอน 
บีโอไอสนับสนุนเศรษฐกจิฐานราก 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมยงัไดเ้ห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงเป็นมาตรการท่ี
ปรับปรุงมาจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรับภาคการเกษตรในระดบัทอ้งถ่ินท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั โดย
มาตรการท่ีปรับปรุงใหม่น้ี จะเร่ิมมีผลบงัคบัใชก้บัค าขอท่ียืน่ตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2562 ถึงส้ินปี 2563   
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากน้ี จะมุ่งเนน้การส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพ
สูงกวา่เขา้ไปสนบัสนุนการยกระดบัขีดความสามารถขององคก์รทอ้งถ่ิน เช่น องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน โดยผูป้ระกอบการท่ีเขา้ไปสนับสนุนจะตอ้งด าเนินงานตามแผนความร่วมมือ
กบัทอ้งถ่ินอย่างชดัเจนมีเงินลงทุนขั้นต ่าในการสนบัสนุนแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 1 ลา้นบาท และหาก
สนับสนุนหลายรายในโครงการเดียวกนั จะตอ้งสนับสนุนไม่น้อยกว่า 2 แสนบาทต่อราย ตวัอย่างการ
สนับสนุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรท้องถ่ิน เช่น การสนับสนุนอุปกรณ์เคร่ืองจักร            
การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ซ่ึงแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน           
การสนบัสนุนเพื่อน าเทคโนโลยี IOT มาใชใ้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว การพฒันาระบบ Smart Tourism 
มาช่วยบูรณาการขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้  

ทั้งน้ี มาตรการใหม่น้ีไดข้ยายขอบข่ายของทั้งผูรั้บและผูใ้ห้การสนบัสนุนกิจการทอ้งถ่ินให้กวา้งข้ึน
จากมาตรการเดิม คือ ในส่วนของผูรั้บการสนบัสนุน (กิจการในทอ้งถ่ิน) จากเดิมก าหนดไวเ้ฉพาะกิจการ
ดา้นการเกษตรเท่านั้น เพิ่มเป็นให้ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมเบา กิจการท่องเท่ียวชุมชนดว้ย   และในส่วน
ของผูใ้ห้การสนบัสนุน (ผูป้ระกอบการท่ีมีศกัยภาพ) จากเดิมจ ากดัเฉพาะกิจการดา้นเกษตรเท่านั้น ให้ขยาย
เป็นครอบคลุมทุกประเภทกิจการ และเป็นโครงการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมแต่ไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ดา้นภาษีเงินได ้หรือสิทธิประโยชน์ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ 

ผูท่ี้ไดรั้บส่งเสริมตามมาตรการดงักล่าว จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3 ปี ใน
ส่วนกิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม ทั้งน้ีจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีในมูลค่าไม่เกินร้อยละ 120 ของเงินลงทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปจริงในการสนบัสนุน เช่น ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม เป็นตน้  

ออกมาตรการส่งเสริม “สมาร์ท ซิตี”้  

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการพฒันาเมืองอจัฉริยะ (Smart City) เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนพฒันาทั้งพื้นท่ี ระบบ และนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมเมืองอจัฉริยะ เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวติใหส้อดคลอ้งกบัการเป็นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทกิจการ ไดแ้ก่  

1. กิจการพฒันาพื้นท่ีเมืองอจัฉริยะ ก าหนดเง่ือนไขส าคญั คือจะตอ้งจดัให้มีบริการระบบอจัฉริยะ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Smart Environment) และจะตอ้งลงทุนจดัให้มีบริการระบบอจัฉริยะดา้นอ่ืนๆ อีกอย่าง
นอ้ย 1 ดา้น จาก 6 ดา้น (Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance, Smart 
Energy) และจะตอ้งมีผูมี้สัญชาติไทยถือหุน้ขา้งมาก 

หากผูล้งทุนสามารถจดัให้มีบริการระบบอจัฉริยะครบทั้ง 7 ดา้นขา้งตน้จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี(จ  ากดัวงเงิน) แต่หากด าเนินการไม่ครบทั้ง 7 ดา้น จะให้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปีในกรณีท่ีตั้งโครงการอยู่ในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) จะ
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ไดรั้บการลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี ภายหลงัการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส้ินสุดลง 

2. กิจการพฒันาระบบเมืองอจัฉริยะ ก าหนดเง่ือนไขส าคญั คือโครงการพฒันาระบบเมืองอจัฉริยะท่ี

จะขอรับการส่งเสริมจะตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของโครงการพฒันาเมืองอจัฉริยะท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการพฒันาเมืองอจัฉริยะโดยจะให้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี (จ  ากดัวงเงิน) ในกรณีท่ีเป็นการพฒันาระบบให้กบัเมืองอจัฉริยะหรือนิคมหรือเขต

อุตสาหกรรมท่ีไดสิ้ทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินได ้8 ปี ผูพ้ฒันาระบบดงักล่าวจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้

8 ปีเช่นกนั และหากตั้งโครงการอยูใ่นพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) จะไดรั้บการลดหยอ่นภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี ภายหลงัการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส้ินสุดลง 

3. กิจการพฒันานิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอจัฉริยะ ก าหนดเง่ือนไขส าคญั คือตอ้งจดัให้มีบริการ
ระบบอจัฉริยะภายในพื้นท่ีครบทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart 
Economy, Smart Governance, Smart Energy และ Smart Environmentโดยจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี(จ  ากดัวงเงิน)และจะตอ้งมีผูมี้สัญชาติไทยถือหุ้นขา้งมาก 

เพื่อให้การพฒันาเมืองอัจฉริยะเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับแนวทางคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการพฒันาเมืองอจัฉริยะก าหนด ท่ีประชุมจึงได้ก าหนดเง่ือนไขให้ผูท่ี้จะขอรับ
ส่งเสริมทั้งกิจการพฒันาพื้นท่ีเมืองอจัฉริยะ และกิจการพฒันานิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอจัฉริยะ  จะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการพฒันาเมืองอจัฉริยะก่อนยื่นขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน 
สนับสนุนสร้างระบบนิเวศด้านนวตักรรมและดิจิทลั 

นอกจากน้ีท่ีประชุมยงัเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศดา้นนวตักรรมและ
ดิจิทลั โดยปรับปรุงเง่ือนไขประเภทกิจการศูนยบ์่มเพาะดา้นนวตักรรม (Innovation Incubation Center) ใน
หลายประเด็น เช่น เพิ่มพื้นท่ีขั้นต ่าจากเดิม 300 ตารางเมตร เป็น 1,000ตารางเมตร เพื่อความเหมาะสม และ
ตอ้งมีแผนการบ่มเพาะเพื่อการพฒันานวตักรรมตามท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ซ่ึงจะช่วยให้มีการ
พฒันาและบ่มเพาะผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

รวมทั้งเห็นชอบให้บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมประเภทกิจการ Maker Space หรือ Fabrication 
Laboratory เพื่อให้บริการเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ตน้แบบ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
และลดตน้ทุนให้กบัผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการพฒันาผลิตภณัฑ์ตน้แบบของตนเอง โดยตอ้งจดัให้มีพื้นท่ี
ส าหรับเป็นหอ้งปฏิบติัการเพื่อใชใ้นงานสร้างนวตักรรมหรือผลิตภณัฑ์ตน้แบบ  และมีระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เช่น ระบบส่ือสารหลกัแบบใยแกว้ความเร็วสูง  ระบบไฟฟ้าส ารองจ่ายแบบต่อเน่ืองด้วย โดยจะ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5 ปี และยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร  
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เพื่อดึงดูดบริษทัระดบัโลกท่ีมีชุมชนนกัพฒันาท่ีเขม้แข็งให้มาลงทุนในไทย  ท่ีประชุมไดอ้นุมติัให้
เปิดให้การส่งเสริมประเภทกิจการ Co-Working Space เพื่อเสริมภาวะแวดล้อมให้เกิดการเช่ือมโยงกบั
นักพฒันาของไทย และยงัช่วยส่งเสริมชักจูงสตาร์ทอพัและ VC จากทัว่โลกให้เขา้มาลงทุนในไทยด้วย 
เง่ือนไขส าคญั คือตอ้งจดัให้มีพื้นท่ีให้บริการไม่นอ้ยกวา่ 2,000ตารางเมตร และมีเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดิน
และทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 10 ลา้นบาท โดยจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัรและ
สิทธิประโยชน์ท่ีไม่เก่ียวกบัภาษีอาการ 

สนับสนุนบริษัทเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ         

นางสาวดวงใจกล่าวด้วยว่า ท่ีประชุมยงัได้พิจารณามาตรการสนับสนุนให้บริษัทท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของตลาดทุนโดยบริษทัท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บสิทธิและ
ประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีกร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวยีน) โดยมาตรการน้ีจะเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563   

ผ่อนผนัเกณฑ์การใช้แรงงานต่างด้าว 
ท่ีประชุมไดเ้ห็นชอบใหท้บทวนหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใหโ้ครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตอ้ง

ใช้แรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือแบบ MOU เท่านั้น นบัตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป โดยผ่อนผนัให้ใช้
แรงงานต่างด้าวท่ีถูกกฎหมายได้ทุกประเภทไม่จ  ากัดเพียงแรงงานต่างด้าวแบบ MOU เท่านั้ นเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้วของกระทรวงแรงงาน 
ค าขอลงทุน 9 เดือน ขยายตัวทั้งอุตฯเป้าหมาย และในออีซีี 

นางสาวดวงใจ กล่าวถึงภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในช่วง 9 เดือน (มกราคม-กนัยายน 2561) 
 ว่า มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวม  1,125 โครงการ เงินลงทุนทั้งส้ิน  377,054 ล้านบาทโดย
จ านวนโครงการเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 10 (มกราคม-กนัยายน 2560 จ านวน 1,021 
โครงการ) ขณะท่ีเงินลงทุนใกลเ้คียงกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีมูลค่า 373,908 ลา้นบาท 

ทั้งน้ีการขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายขยายตวัเพิ่มข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมาร้อยละ 
69 โดยมีการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้ ง ส้ิน 525 โครงการ เงินลงทุนรวม 290 ,482 ล้านบาท 
(อุตสาหกรรมเป้าหมายในช่วง 9 เดือนของปี 2560 มีมูลค่า 171,584 ลา้นบาท) อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าเงิน
ลงทุนสูงสุด ไดแ้ก่  ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รองมาคือ ยานยนตแ์ละช้ินส่วน การ
ท่องเท่ียว การเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ และดิจิทลั เป็นตน้ 

ส าหรับการยืน่ขอรับส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (อีอีซี)  ขยายตวัเพิ่มข้ึน
ทั้งจ  านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุน โดยมีจ านวน 288 โครงการ ขยายตวัร้อยละ 13 (ช่วง 9 เดือนของปี 
2560 มีจ านวน 255 โครงการ) และมีมูลค่าเงินลงทุน 230,554 ลา้นบาท ขยายตวัเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 117 (ช่วง 9 
เดือนของปี 2560 มีมูลค่าเงินลงทุน 106,126 ลา้นบาท) 

**************************************************************** 


