18/03/59

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

นโยบายส่งเสริมการลงทุน BOI
ดุสิต ไตรศิ ริพานิ ช
ผูอ้ านวยการสานักบริ หารการลงทุน 2

สิทธิ ภาษี
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี
• ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี
(เฉพาะเขตส่งเสริมการลงทุน)
• ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิต
เพื่อการส่งออก
• ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิต
เพื่อจาหน่ายในประเทศ (ไม่เกิน 90%)

สิทธิ ไม่ใช่ภาษี
• อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100%
(ยกเว้นเกษตรกรรม เหมืองแร่ กิจการ
บริการและสาธารณูปโภคบางประเภท)
• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
• อนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ชานาญการ
เข้ามาทางาน

กติกา ต้องลงทุนเพื่อสร้าง NEW PRODUCTIVITY ให้ประเทศ
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ภาษีเงินได้นิติบุคคล

อากรขาเข้าเครื่องจักร

ให้ทุกเขต สาหรับ กิจการที่ให้ความสาคัญเป็นพิเศษ / สาคัญและเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศเป็นพิเศษ
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หัวข้อการบรรยาย
1. การให้สิทธิ ประโยชน์ ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการลงทุน 2558-2564
2. สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับการลงทุนในคลัสเตอร์

3. สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ
4. มาตรการเร่งรัดการลงทุน
5. มาตรการส่งเสริ มการลงทุนท้ องถิ่ น
6. มาตรการการส่งเสริ มอื่นๆ
7. สรุปมาตรการส่งเสริ มการลงทุนที่ ใช้อยู่ในปัจจุบนั

หลักเกณฑ์และประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน
ระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564)
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วิ สยั ทัศน์ การส่งเสริ มการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564)

ส่งเสริ มการลงทุนที่มีคณ
ุ ค่า ทัง้ ในประเทศและการลงทุน
ของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่ มความสามารถในการแข่งขัน
ก้าวพ้นการเป็ นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง
(Middle Income Trap) และเติ บโตอย่างยั ่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง

นโยบายส่งเสริ มการลงทุนใหม่
1. ส่งเสริ มการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริ มการวิ จยั
และพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่ มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริ การ และการส่งเสริ มวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริ มการแข่งขันที่ เป็ น
ธรรม และการลดความเหลื่อมลา้ ทางเศรษฐกิ จและสังคม
2. ส่งเสริ มกิ จการที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน
เพื่อการเติ บโตอย่างสมดุลและยั ่งยืน
3. ส่งเสริ มให้เกิ ดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่ และ
สร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มลู ค่า
4. ส่งเสริ มการลงทุนในพืน้ ที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริ มสร้างเศรษฐกิ จท้องถิ่ นที่ เกือ้ กูลต่อ
การสร้างความมันคงในพื
่
น้ ที่
5. ส่งเสริ มการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ โดยเฉพาะพืน้ ที่ชายแดน ทัง้ ในและนอกนิ คม
อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิ ดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิ จกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
6. ส่งเสริ มการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิ จ
ไทย และเพิ่ มบทบาทของประเทศไทยในเวที โลก
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สิ ทธิ ประโยชน์ ตามประเภทกิ จการ
้ ฐานเพือ
A2: กิจการโครงสร้างพืน
่ พ ัฒนา
ประเทศ กิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีสง
ู
้ ฐานสาค ัญทีม
อุตสาหกรรมพืน
่ ก
ี ารลงทุน
ในประเทศน้อยหรือย ังไม่มก
ี ารลงทุน
(ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี , ยกเว้นอากร
เครือ
่ งจ ักร ว ัตถุดบ
ิ Non-tax)
A4: กิจการทีม
่ รี ะด ับเทคโนโลยี
่ ย
ไม่เท่ากลุม
่ A1-A3 แต่ชว
สร้างมูลค่าเพิม
่ แก่ว ัตถุดบ
ิ
ในประเทศ และเสริมสร้าง
Value Chain

A1
A2

A1: อุตสาหกรรมฐานความรู ้ เน้นการออกแบบ
ทา R&D เพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งข ันของประเทศ
(ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่จาก ัดวงเงิน,
ยกเว้นอากรเครือ
่ งจ ักร ว ัตถุดบ
ิ Non-tax)

A3

A3: กิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
และมีความสาค ัญต่อการพ ัฒนาประเทศ
โดยมีฐานการผลิตอยูบ
่ า้ งแล้ว

A4

(ยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปี , ยกเว้นอากร
เครือ
่ งจ ักร ว ัตถุดบ
ิ Non-tax)

B1

(ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี ,
ยกเว้นอากรเครือ
่ งจ ักร
B2
ว ัตถุดบ
ิ Non-tax)
B1/B2: อุตสาหกรรมสน ับสนุนทีใ่ ช้เทคโนโลยีไม่สง
ู แต่ย ังสาค ัญต่อ Value chain
(กลุม
่ B1 ได้ร ับยกเว้นอากรเครือ
่ งจ ักร ว ัตถุดบ
ิ Non-tax
กลุม
่ B2 ได้ร ับยกเว้นอากรว ัตถุดบ
ิ Non-tax)

แบบคาขอรับการส่งเสริ ม
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เงินลงทุนโดยไม่ รวมค่ าทีด่ ินและทุนหมุนเวียน
ตามประกาศที่ ป. 1/ 2545 เรื่องการกาหนดความหมายรายการเงินลงทุน

ตัวอย่างประเภทกิ จการในกลุ่ม A
กลุ่ม
A1

A2

ตัวอย่างกิ จการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กิ จการนิ คมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
กิ จการบริ การออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เชิ งสร้างสรรค์
กิ จการออกแบบทางอิ เล็กทรอนิ กส์
กิ จการวิ จยั และพัฒนา
กิ จการเทคโนโลยีชีวภาพ
กิ จการ Data Center และกิ จการ Cloud Service
กิ จการผลิ ตสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ
กิ จการผลิ ตเส้นใยที่ มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ
กิ จการผลิ ตชิ้ นส่วนยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง
กิ จการผลิ ตชิ้ นส่วนในกลุ่ม Organics and Printed Electronics (OPE)
กิ จการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน
กิ จการขนส่งสิ นค้าทางรางและกิ จการขนส่งทางเรือ
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ตัวอย่างประเภทกิ จการในกลุ่ม A
กลุ่ม

ตัวอย่างกิ จการ

A3

• กิ จการผลิ ตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอิ นทรีย์ ปุ๋ยอิ นทรียเ์ คมีนาโน และสารป้ องกันกาจัด
ศัตรูพืชชีวภัณฑ์
• กิ จการผลิ ตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive)
หรือสิ่ งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
• กิ จการผลิ ตเครื่องยนต์สาหรับยานพาหนะ
• กิ จการนิ คมหรือเขตอุตสาหกรรมเฉพาะทาง เช่น Logistics Park, Movie Town

A4

•
•
•
•
•

กิ จการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร
กิ จการผลิ ตเส้นใยรีไซเคิ ล (Recycled Fiber)
กิ จการอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment)
กิ จการประกอบเครื่องจักร และ/หรือ อุปกรณ์เครื่องจักร
กิ จการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์จากกระดาษปลอดเชื้อ

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครือ่ งจักรในโครงการที่ได้รบั ส่งเสริม
ประเภทเครื่องจักร
1

เครื่องจักรใหม่

อนุญาตให้ ใช้ ในโครงการ

ให้ นับเป็ นเงินลงทุน

ยกเว้ นอากร

ทุกกรณี





ทุกกรณี



x

กรณีทั่วไป

x

x

กรณีย้ายฐาน

นับให้ 50% ของมูลค่ าตาม
บัญชี

x

กรณีย้ายฐาน

x

x

ตามความเหมาะสม





เครื่องจักรใช้ แล้ วจากต่ างประเทศ
2

เครื่องจักรใช้ แล้ วไม่ เกิน 5 ปี นับแต่ ปีที่ผลิตถึงปี
ที่นาเข้ า

3

เครื่องจักรใช้ แล้ วเกิน 5 ปี แต่ ไม่ เกิน 10 ปี

4

เครื่องจักรใช้ แล้ วเกิน 10 ปี

5

กิจการขนส่ งทางเรือ กิจการขนส่ งทางอากาศ
และแม่ พมิ พ์

หมายเหตุ เครื่องจักรใช้แล้วต้องมีใบรับรองจากสถาบันที่เชื่ อถือได้ในด้านประสิ ทธิ ภาพของเครื่องจักร
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและการใช้พลังงาน และการประเมิ นราคาที่เหมาะสม
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การให้สิทธิ ประโยชน์ เงิ นได้เพิ่ ม
สิ ทธิ ประโยชน์ เพิ่ มเติ มสาหรับที่ ไม่ใช่ A1,A2

สิ ทธิ ประโยชน์
ตามประเภทกิ จการ

1

สิ ทธิ ประโยชน์ เพิ่ มเติ มตามคุณค่าของ
โครงการ (Merit-based Incentives)
เช่น R&D, การฝึกอบรมเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง,
การพัฒนา Local Supplier, การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็นต้น

2

สิ ทธิ ประโยชน์ เพิ่ มเติ มเชิ งพืน้ ที่
•เขตจังหวัดทีม่ รี ายได้ต่อหัวต่า
•เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
•เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
•นิคม/เขตอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ส่งเสริม

3

สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับ SMEs ทีม่ หี ุน้ ไทย
ไม่น้อยกว่า 51% ใน 38 กิจการ

A1
A2
A3
A4

+

B1
B2

กาหนดสิ ทธิ ประโยชน์ ตามลาดับ
ความสาคัญของประเภทกิ จการ
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สิ ทธิ ประโยชน์ เพิ่ มเติ มตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentive)
ประเภทเงิ นลงทุน/ค่าใช้จ่าย

Cap เพิ่ มเติ ม
(% ของเงิ นลงทุน/
ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึน้ )

1. R&D ทัง้ ทาเอง ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือร่วม
วิ จยั กับองค์กรในต่างประเทศ
2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม
เฉพาะทาง สถาบันวิ จยั หน่ วยงานรัฐ
ด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

200%

3. ค่าธรรมเนี ยมการใช้สิทธิ เทคโนโลยีที่พฒ
ั นา
จากแหล่งในประเทศ
4. การฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง
5. การพัฒนา Local Supplier ที่มีห้นุ ไทยไม่น้อย
กว่า 51% ในการฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง
และ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิ ค

100%

6. การออกแบบผลิ ตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ทัง้ ทาเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ

100%

100%

100%
100%

ให้สิทธิ ประโยชน์ เพิ่ มเติ มตามสัดส่วน
เงิ นลงทุนหรือค่าใช้จ่ายดังนี้
เงิ นลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวม
ใน 3 ปี แรก

ยกเว้น CIT
เพิ่ มเติ ม โดย

1% หรือ > 200 ลบ.

1 ปี

2% หรือ > 400 ลบ.

2 ปี

3% หรือ > 600 ลบ.

3 ปี

ให้มี Cap
เพิ่ มขึ้นตามที่
กาหนด

9

18/03/59

สิ ทธิ ประโยชน์ เพิ่ มเติ มเชิ งพื้นที่
Merit เพื่อกระจายความเจริญสู่ภมู ิภาค
ตัง้ สถานประกอบการในพืน้ ที่ที่มีรายได้ต่อหัวตา่ ที่ สดุ ของประเทศ 20 จังหวัด
- ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติ บคุ คลเพิ่ ม 3 ปี หากเป็ นกิ จการในกลุ่ม A1 และ A2 ซึ่งได้รบั ยกเว้นภาษี
เงิ นได้ 8 ปี อยู่แล้ว จะให้ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงิ นได้ 50% เพิ่ มเติ มอีก 5 ปี
- ได้รบั สิ ทธิ หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาได้ 2 เท่า เป็ นเวลา 10 ปี และหักค่าติ ดตัง้ หรือ
ก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิ นลงทุน
 กาฬสิ นธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่ าน บึงกาฬ บุรีรมั ย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน
ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวลาภู อุบลราชธานี
และอานาจเจริ ญ
[ไม่รวมพืน้ ที่ ชายแดนภาคใต้และเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ ซึ่งเป็ นมาตรการพิ เศษต่างหาก]

Merit เพื่อพัฒนาพืน้ ที่อตุ สาหกรรม
ตัง้ สถานประกอบการในนิ คมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ ได้รบั ส่งเสริ ม
ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบคุ คลเพิ่ ม 1 ปี

หัวข้อการบรรยาย
1. การให้สิทธิ ประโยชน์ ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการลงทุน 2558-2564
2. สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับการลงทุนในคลัสเตอร์
3. สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ
4. มาตรการเร่งรัดการลงทุน
5. มาตรการส่งเสริ มการลงทุนท้ องถิ่ น
6. มาตรการการส่งเสริ มอื่นๆ
7. สรุปมาตรการส่งเสริ มการลงทุนที่ ใช้อยู่ในปัจจุบนั
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แนวคิ ดนโยบายคลัสเตอร์
นโยบายคลัสเตอร์
คือ การยกระดับพืน้ ที่ที่มีศกั ยภาพและ
เป็ นฐานการผลิ ตในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เพื่อรองรับกิ จการที่ใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะมี
การเชื่อมโยงและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
ขององค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะ
คลัสเตอร์ เพื่อให้มีความสามารถในการ
แข่งขันสูงขึน้

นโยบายส่งเสริ มการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์

Super Cluster
คลัสเตอร์สาหรับกิ จการที่ใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
 ยานยนต์และชิ้ นส่วน
 เครื่องใช้ไฟฟ้ า อิ เล็กทรอนิ กส์ และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม
 ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม







ดิ จิทลั
อากาศยาน
อุปกรณ์อตั โนมัติและหุ่นยนต์
นวัตกรรมด้านอาหาร
การแพทย์ครบวงจร

คลัสเตอร์อื่นๆ
 เกษตรแปรรูป

 สิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่ม
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สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับการลงทุนในคลัสเตอร์
สิ ทธิ ประโยชน์

Tax

Super Cluster

คลัสเตอร์อื่นๆ

• ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติ
บุคคล 3 – 8 ปี ตามเกณฑ์
ปกติ และลดหย่อน 50%
เพิ่ มเติ มอีก 5 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้า
กระทรวงการคลัง (อยู่ระหว่างพิ จารณากาหนดรายละเอียด)
เครื่องจักร
• สาหรับกิ จการเพื่ออนาคตที่ มีความสาคัญสูง
จะพิ จารณายกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล 10-15 ปี
• ยกเว้นภาษี เงิ นได้บคุ คลธรรมดา สาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญชัน้ นาระดับนานาชาติ ที่ทางานใน
พืน้ ที่ ที่กาหนด ทัง้ คนไทยและต่างชาติ
BOI
• ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล 8 ปี และ
ลดหย่อน 50% เพิ่ มเติ มอีก 5 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

Non-Tax • อนุญาตให้ต่างชาติ ถือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินเพื่อประกอบกิ จการที่ได้รบั ส่งเสริ ม
• อนุญาตให้นาเข้าช่างฝี มือและผู้ชานาญการ มาทางานในกิ จการที่ ได้รบั ส่งเสริ ม

เงื่อนไขบังคับสาหรับการขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ คลัสเตอร์
 ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา / สถาบันวิ จยั / Center of Excellence
ที่อยู่ในคลัสเตอร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี เช่น
• ความร่วมมือในโครงการทวิ ภาคี หรือสหกิ จศึกษา (กระทรวงศึกษาธิ การ)
• ความร่วมมือในโครงการ STI Work-integrated Learning (STI WiL) หรือ
Talent Mobility (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
• ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี ตามที่ได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
 ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี 2559 และมีรายได้ครัง้ แรกภายในปี 2560
เพื่อเร่งรัดให้ลงทุนโดยเร็ว แต่กรณี ที่มีความจาเป็ น BOI จะพิ จารณาผ่อนปรน
ตามความเหมาะสม
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มาตรการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์
การให้สิทธิ
ประโยชน์

การพัฒนาคนและ
เทคโนโลยี

การสนับสนุน
เงิ นทุน

การแก้ไขกฎระเบียบ
ที่เป็ นอุปสรรค

1

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

มาตรการให้สิทธิ ประโยชน์
มาตรการ

1 การกาหนดสิ ทธิ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบคุ คล 10-15 ปี สาหรับ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ก.คลัง

กิ จการแห่งอนาคตที่มีความสาคัญสูงใน Super Cluster
2 การกาหนดสิ ทธิ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิ นได้บคุ คลธรรมดา สาหรับ

ก.คลัง

ผูเ้ ชี่ยวชาญชัน้ นาระดับนานาชาติ ทัง้ คนไทยและต่างชาติ
ใน Super Cluster
3 กองทุนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย

ก.คลัง

10,000 ล้านบาท
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2

มาตรการพัฒนาคนและเทคโนโลยี
มาตรการ

1 Talent Mobility : ส่งเสริ มให้บคุ ลากรรัฐมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีให้เอกชน

2 ร่วมมือโรงเรียน & โรงงาน : Work-integrated Learning / สหกิ จศึกษา / ทวิ ภาคี

ผู้รบั ผิ ดชอบ
ก.วิ ทย์, ก.ศึกษา
และ BOI

3 สถาบันการศึกษา / สถาบันวิ จยั ชัน้ นาจากต่างประเทศ : ส่งเสริ มความร่วมมือกับ ก.วิ ทย์, ก.ศึกษา
สถาบันของไทยในพื้นที่คลัสเตอร์
4 ส่งเสริ มเอกชนที่มีความพร้อมจัดตัง้ สถาบันการศึกษา หรือศูนย์ฝึกอบรม
เฉพาะทาง : เช่น โรงเรียนกาเนิ ดวิ ทย์ และสถาบันวิ ทยสิ ริเมธี (ปตท.)
สถาบันปั ญญาภิ วฒ
ั น์ (CP) วิ ทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า (Toyota)

ก.วิ ทย์, ก.ศึกษา

5 จัดตัง้ Center of Excellence / ศูนย์ทดสอบ / ศูนย์บริ การสอบเทียบมาตรฐาน :
โดยร่วมมือกับสถาบันในพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรฐาน และคุณภาพผลิ ตภัณฑ์

ก.วิ ทย์, ก.ศึกษา
ก.อุตสาหกรรม

6 สนับสนุน R&D : ยกเว้นอากรขาเข้าของที่นาเข้ามาเพื่อทา R&D หรือทดสอบ

ก.คลัง

3 มาตรการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
มาตรการ
1 ขยายท่าเรือแหลมฉบัง และแก้ไขปั ญหาการจราจรบริ เวณท่าเรือ เช่น การขยาย
ถนนให้มากกว่า 4 เลน

ผู้รบั ผิ ดชอบ
ก.คมนาคม

2 ขยายสนามบิ นอู่ตะเภา เพื่อรองรับการขนส่งทางอากาศที่มีปริมาณสูงขึน้

ก.คมนาคม

3 พัฒนาระบบโลจิ สติ กส์ โดยเฉพาะการขนส่งสิ นค้าทางรางให้มีประสิ ทธิ ภาพ

ก.คมนาคม

4 พัฒนาความเร็วของอิ นเตอร์เน็ต และโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับเศรษฐกิ จดิ จิทลั

ก.ICT

4 มาตรการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็ นอุปสรรค
มาตรการ
1 แก้ปัญหาผังเมืองในระยอง เพื่อให้สามารถขยายอุตสาหกรรมบางประเภทได้

ผู้รบั ผิ ดชอบ
ก.มหาดไทย

2 เร่งรัดการพิ จารณาอนุมตั ิ ให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) แก่ผ้เู ชี่ยวชาญ ก.มหาดไทย /
ชัน้ นาระดับนานาชาติ
ตม.
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5

มาตรการสนับสนุนเงินทุน
มาตรการ

ผู้รบั ผิ ดชอบ

1 ส่งเสริ มให้มีการใช้ประโยชน์ จากกองทุนต่างๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
ก.วิ ทยาศาสตร์
และ BOI
เทคโนโลยีและบุคลากร เช่น
• โครงการคูปองนวัตกรรม โดยสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
• กองทุนเพื่อการพัฒนาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ร่วมกับ BOI
• กองทุนสนับสนุนการวิ จยั โดย สกว.
2 ส่งเสริ มให้เกิ ด Venture Capital เพื่อเป็ นช่องทางสนับสนุนเงิ นทุนแก่ SMEs
• ขยายเวลามาตรการยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบคุ คลสาหรับ VC ของ
กรมสรรพากร (มาตรการสิ้ นสุด ธ.ค. 54) พร้อมทัง้ ผ่อนปรนหลักเกณฑ์
บางข้อ เช่น เงื่อนไขการถือหุ้น SMEs เป็ นต้น
• เร่งรัดการจัดตัง้ กองทุนร่วมลงทุน (Fund of Funds) ภายใต้กระทรวง
วิ ทยาศาสตร์ฯ เพื่อลงทุนใน VC ของเอกชนในลักษณะ Matching Fund
(งบปี ละ 500 ล้านบาท เป็ นเวลา 4 ปี )

ก.คลัง

ก.วิ ทยาศาสตร์

10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายภายใต้ นโยบายคลัสเตอร์
ดาเนินการแล้ ว
Super Cluster
 คลัสเตอร์ ยานยนต์ และชิ้นส่ วน
 คลัสเตอร์ เครื่องใช้ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์ โทรคมนาคม
 คลัสเตอร์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่เป็ นมิตร
ต่ อสิ่ งแวดล้ อม
 คลัสเตอร์ ดิจิทัล

อยู่ระหว่างดาเนินการ
 คลัสเตอร์ ห่ นุ ยนต์ เพือ่ การอุตสาหกรรม
 คลัสเตอร์ การบินและโลจิสติกส์
 คลัสเตอร์ การแพทย์ และสุ ขภาพ
(Medical Hub)
 คลัสเตอร์ การท่ องเที่ยวระดับคุณภาพ

คลัสเตอร์ เป้าหมายอื่นๆ
 คลัสเตอร์ เกษตรแปรรู ป
 คลัสเตอร์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
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Super Cluster
Super Cluster

9 จังหวัด

คลัสเตอร์สาหรับกิ จการที่ ใช้
เทคโนโลยีขนั ้ สูง และ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ตัวอย่างเช่น

• พระนครศรีอยุธย
า
• ปทุมธานี

 ยานยนต์และชิ้ นส่วน
 เครื่องใช้ไฟฟ้ า
อิ เล็กทรอนิ กส์ และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม
 ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ที่
เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม
 ดิ จิทลั
 Food Innopolis
 Medical Hub

• ชลบุรี
• ระยอง
• ฉะเชิ งเทรา
• ปราจีนบุรี
• นครราชสีมา
• เชียงใหม่
• ภูเก็ต

คลัสเตอร์เป้ าหมายอื่นๆ
คลัสเตอร์อตุ สาหกรรมอื่นที่มีศกั ยภาพ ตัวอย่างเช่น
เกษตรแปรรูป
• ภาคเหนื อ (แปรรูปผักผลไม้ ผลิ ตภัณฑ์สมุนไพร)
• ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (ปศุสตั ว์ มันสาปะหลัง อ้ อย
ข้าวโพด)
• ภาคกลางตอนล่าง (อ้อย สับปะรด ยาง)
• ภาคตะวันออก (แปรรูปผลไม้ ยาง)
• ภาคใต้ (ปาล์ม อาหารทะเลแปรรูป ยาง)

สิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่ม
• ฝัง่ ตะวันตก เชื่อมโยงกับแหล่งผลิ ตในเมียนมาร์
• ฝัง่ ตะวันออก เชื่อมโยงกับแหล่งผลิ ตในกัมพูชา
• กรุงเทพฯ เป็ นศูนย์กลางด้าน Design, Sourcing, Trading
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กิ จการเป้ าหมายและพื้นที่เป้ าหมายของแต่ละคลัสเตอร์
Super Cluster








คลัสเตอร์อื่นๆ

ยานยนต์และชิ้ นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้ า อิ เล็กทรอนิ กส์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ดิ จิทลั
อากาศยาน
อุปกรณ์อตั โนมัติและหุ่นยนต์
นวัตกรรมด้านอาหาร

 เกษตรแปรรูป
 สิ่ งทอและเครือ่ งนุ่งห่ม

กิ จการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์
 กิ จการฐานความรู้
 กิ จการโลจิสติ กส์

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้ นส่วน
7 จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิ งเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา

กิ จการเป้ าหมายในคลัสเตอร์
การผลิ ตเครื่องยนต์สาหรับยานพาหนะ
การผลิ ตชิ้ นส่วนสาคัญที่ยงั ไม่มีการผลิ ตหรือมีน้อยราย ได้แก่
- ชิน้ ส่วนทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง
- ชิน้ ส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
- อุปกรณ์สาหรับรถ Hybrid, EV, PHEV
- ชิน้ ส่วนระบบเชือ้ เพลิง / ระบบส่งกาลัง / ระบบเครื่องยนต์

การผลิ ตยางล้อสาหรับยานพาหนะ
การผลิ ตรถจักรยานยนต์ขนาด > 248 CC.
(เฉพาะกรณีมกี ารขึน้ รูปชิน้ ส่วนเครื่องยนต์)
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อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ า อิ เล็กทรอนิ กส์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม
7 จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิ งเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา

กิ จการเป้ าหมายในคลัสเตอร์
การออกแบบทางอิ เล็กทรอนิ กส์
ได้แก่ Microelectronics Design และ Embedded System Design
ผลิ ตภัณฑ์และชิ้ นส่วนอิ เล็กทรอนิ กส์ที่ใช้เทคโนโลยีสงู
เช่น Organics and Printed Electronics (OPE), อุปกรณ์
โทรคมนาคม ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเครื่องมือแพทย์ /
ยานยนต์ / งานอุตสาหกรรม, Hard Disk Drive, Solid State Drive
การผลิ ตสารหรือแผ่นสาหรับไมโครอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้แก่
Wafer และสารหรือแผ่นทีใ่ ช้ Thin Film Technology
เครื่องใช้ไฟฟ้ าที่อยู่ในระดับเทคโนโลยีขนั ้ สูง เช่น สามารถ
เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet of Things) หรือมี
Embedded system / embedded software

อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อม
2 จังหวัด : ชลบุรี และระยอง
กิ จการเป้ าหมายในคลัสเตอร์
การผลิ ตเคมีภณ
ั ฑ์หรือพอลิ เมอร์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม
หรือผลิ ตภัณฑ์จากพอลิ เมอร์ที่เป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม
การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ Specialty Polymers หรือ Specialty
Chemicals
การผลิ ตบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษเคลือบพลาสติ กชีวภาพ
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อุตสาหกรรมดิ จิทลั
2 จังหวัด : เชียงใหม่ และภูเก็ต
กิ จการเป้ าหมายในคลัสเตอร์
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
การสร้างภาพยนตร์ไทย และการบริ การแก่ธรุ กิ จสร้าง
ภาพยนตร์

อุตสาหกรรมอากาศยาน
14 จังหวัด
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี ระยอง เชียงราย
พิ ษณุโลก นครสวรรค์ ลพบุรี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา

กิ จการเป้ าหมายในคลัสเตอร์
การผลิตอากาศยาน หรือชิ้ นส่วน
การผลิตเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ภายในอากาศยาน
การซ่อมอากาศยาน หรือชิ้ นส่วน
การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับอวกาศ
ระบบปฏิ บตั ิ การเกี่ยวกับอวกาศ
นิ คมหรือเขตอุตสาหกรรมอากาศยานหรืออวกาศ
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อุตสาหกรรมอุปกรณ์อตั โนมัติและหุ่นยนต์

กิ จการเป้ าหมาย
การผลิ ตเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์ อตั โนมัติ (Automation)
ที่มีการออกแบบทางวิ ศวกรรม
การประกอบหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์ อตั โนมัติและ/หรือชิ้ นส่วน

การส่งเสริ มตาม Value Chain ของอุตสาหกรรมอุปกรณ์ อตั โนมัติและหุ่นยนต์
ผูผ้ ลิ ต Robots
ผูผ้ ลิ ตชิ้ นส่วน/อุปกรณ์
- โครงสร้างหุ่นยนต์
ชิ้ นส่วนโลหะ
พลาสติ ก
- อุปกรณ์ ควบคุมการ
เคลื่อนที่ /เคลื่อนไหว
มอเตอร์
- เซ็นเซอร์

Service
Robots

ผูพ้ ฒ
ั นาสมองกล
ซอฟต์แวร์
- Controller PLC
- Embedded Software
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
ควบคุม สังการ
่
และ
ประมวลผล

System Integration
ผู้ติดตัง้ ระบบอัตโนมัติ
หรือหุ่นยนต์ในการ
ผลิ ตหรือบริ การ

Industrial Robots

ซ่อมบารุง
และ
Maintenance

40

ผูผ้ ลิ ตระบบ Automation
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กิ จการเป้ าหมายในอุตสาหกรรมอุปกรณ์อตั โนมัติและหุ่นยนต์
กิ จการเป้ าหมาย

สิ ทธิ ประโยชน์
ปกติ

4.5.1 กิ จการผลิ ตเครือ่ งจักร และ/หรืออุปกรณ์
อัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบทาง
วิ ศวกรรม
4.5.4 กิ จการประกอบหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์
อัตโนมัติและ/หรือชิ้ นส่วน *

A2
A3

สิ ทธิ ประโยชน์ ตาม
Super Cluster
• ยกเว้นภาษี เงิ นได้
นิ ติบคุ คล 8 ปี
และลดหย่อน
50% 5 ปี
• ยกเว้นอากรขา
เข้าเครื่องจักร

* อยู่ระหว่างการเพิ่ มประเภทกิ จการ

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

A2

A3
A4
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หัวข้อการบรรยาย
1. การให้สิทธิ ประโยชน์ ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการลงทุน 2558-2564
2. สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับการลงทุนในคลัสเตอร์

3. สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ
4. มาตรการเร่งรัดการลงทุน
5. มาตรการส่งเสริ มการลงทุนท้ องถิ่ น
6. มาตรการการส่งเสริ มอื่นๆ
7. สรุปมาตรการส่งเสริ มการลงทุนที่ ใช้อยู่ในปัจจุบนั

เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ
เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ 10 พืน้ ที่
(90 ตาบล ใน 23 อาเภอของ 10 จังหวัด )
ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ตาก

หนองคาย

สระแก้ว

เชียงราย

ตราด

กาญจนบุรี

มุกดาหาร

นครพนม

สงขลา

นราธิ วาส
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พืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ ระยะแรก
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษที่ 1/2558
จังหวัด
ตาก

อาเภอ
อ.แม่สอด
อ.พบพระ
อ.แม่ระมาด

ตาบล
ต.ท่าสายลวด ต.พระธาตุผาแดง ต.แม่กาษา ต.แม่ก ุ ต.แม่ตาว
ต.แม่ปะ ต.แม่สอด ต.มหาวัน
ต.ช่องแคบ ต.พบพระ ต.วาเล่ย์
ต.ขะเนจือ้ ต. แม่จะเรา ต.แม่ระมาด

มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ต.คาอาฮวน ต.นาสีนวน ต.บางทรายใหญ่ ต.มุกดาหาร
ต.ศรีบญ
ุ เรือง
อ.หว้านใหญ่
ต.ชะโนด ต.บางทรายน้ อย ต.ป่ งขาม ต.หว้านใหญ่
อ.ดอนตาล
ต.ดอนตาล ต.โพธิ์ ไทร
สระแก้ว อ.อรัญประเทศ ต.ท่าข้าม ต.บ้านด่าน ต.ป่ าไร่
อ.วัฒนานคร
ต. ผักขะ
สงขลา
อ.สะเดา
ต.สะเดา ต.สานักขาม ต.สานักแต้ว ต.ปาดังเบซาร์
ตราด

อ. คลองใหญ่

ต.คลองใหญ่ ต.ไม้รูด ต.หาดเล็ก

พืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ ระยะที่สอง (1/2)
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 2/2558
จังหวัด

อาเภอ
ตาบล
หนองคาย อ. เมืองหนองคาย ต. ค่ายบกหวาน ต. ในเมือง ต. บ้านเดื่อ ต. พระธาตุบงั พวน
ต. โพธิ์ ชัย ต. โพนสว่าง ต. มีชยั ต. เวียงคุก ต. สีกาย
ต. หนองกอมเกาะ ต. หาดคา ต. หิ นโงม
อ. สระใคร
ต. สระใคร
นราธิ วาส อ. เมืองนราธิ วาส ต. โคกเคียน
อ. ตากใบ
ต. เจ๊ะเห
อ. ยี่งอ
ต. ละหาร
อ. แว้ง
ต. โล๊ะจูด
อ. สุไหงโก-ลก
ต. สุไหงโก-ลก
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พืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ ระยะที่สอง (2/2)
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 2/2558
จังหวัด
เชียงราย

อาเภอ
อ. เชียงของ
อ. เชียงแสน

ตาบล
ต. ครึ่ง ต. บุญเรือง ต. ริ มโขง ต. เวียง ต. ศรีดอนชัย
ต. สถาน ต. ห้วยข้อ
ต. บ้านแซว ต. ป่ าสัก ต. แม่เงิ น ต. โยนก ต. เวียง
ต. ศรีดอนมูล

อ. แม่สาย
นครพนม

กาญจนบุรี

ต. เกาะข้าง ต. บ้านด้าย ต. โป่ งงาม ต. โป่ งผา ต. แม่สาย
ต. เวียงพางคา ต. ศรีเมืองชุม ต. ห้วยไคร้
อ. เมืองนครพนม ต. กุรคุ ุ ต. ท่าค้อ ต. นาทราย ต. นาราชควาย ต. ในเมือง
ต. บ้านผึง้ ต. โพธิ์ ตาก ต. หนองญาติ ต. หนองแสง
ต. อาจสามารถ
อ. ท่าอุเทน
ต. โนนตาล ต. รามราช ต. เวิ นพระบาท
อ. เมืองกาญจนบุรี ต. แก่งเสี้ยน ต. บ้านเก่า

สิ ทธิ ประโยชน์ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ

(ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557)
กิ จการเป้ าหมายที่กาหนด
• ยกเว้นภาษี เงิ นได้สงู สุด 8 ปี
• ลดหย่อนภาษี เงิ นได้ร้อยละ 50 อีก 5 ปี

กิ จการทัวไป
่
ตามบัญชีกิจการที่ให้การส่งเสริม
• ยกเว้นภาษี เงิ นได้เพิ่ มเติ ม 3 ปี จากเกณฑ์
ปกติ
• กรณี ได้รบั ยกเว้นภาษี เงิ นได้ 8 ปี แล้ว
(กลุ่ม A1 และ A2) ให้ได้รบั ลดหย่อนภาษี
เงิ นได้ร้อยละ 50 เพิ่ มอีก 5 ปี

• หักค่าขนส่ง ไฟฟ้ า และประปา 2 เท่า 10 ปี
• หักค่าติ ดตัง้ สิ่ งอานวยความสะดวกได้ร้อยละ 25
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ ใช้ผลิ ตเพื่อส่งออก

เหมือนกัน

• สิ ทธิ ประโยชน์ อื่นๆ ที่ ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร
• อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือถูกกฎหมาย
** ต้องยืน่ คาขอรับการส่งเสริ ม ภายในปี 2560 **
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กิ จการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ ระยะที่ 1
(ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2558 – 5/2558)
กลุม่ อุตสาหกรรม
1. เกษตรและอาหารแปรรูป
2. ผลิ ตภัณฑ์เซรามิ กส์
3. สิ่ งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
4. เครื่องเรือน
5. อัญมณี และเครื่องประดับ
6. เครื่องมือแพทย์
7. ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้ นส่วน
8. เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์
9. ผลิ ตภัณฑ์พลาสติ ก
10. ยา
11. กิ จการโลจิ สติ กส์
12. นิ คมหรือเขตอุตสาหกรรม
13. กิ จการสนับสนุนการท่องเที่ ยว

ตาก














สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา

































กิ จการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ ระยะที่ 2
(กาลังดาเนิ นการออกประกาศพร้อมกับกิ จการเป้ าหมายเพิ่มเติ ม)
กลุ่มอุตสาหกรรม
1. เกษตรและอาหารแปรรูป
2. ผลิ ตภัณฑ์เซรามิ กส์
3. สิ่ งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
4. เครื่องเรือน
5. อัญมณี และเครื่องประดับ
6. เครื่องมือแพทย์
7. ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้ นส่วน
8. เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์
9. ผลิ ตภัณฑ์พลาสติ ก
10. ยา
11. กิ จการโลจิ สติ กส์
12. นิ คมหรือเขตอุตสาหกรรม
13. กิ จการสนับสนุนการท่องเที่ ยว

หนองคาย เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม
















































นราธิ วาส
ใช้สิทธิ ประโยชน์

ภายใต้มาตรการ
ส่งเสริ มการ
ลงทุนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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รายการกิ จการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ

(1/6)

กลุ่มที่ 1 เกษตรและอาหารแปรรูป
• กิจการขยายพันธุป์ ศุสตั ว์หรือสัตว์น้ า
• กิจการเลี้ ยงปศุสตั ว์หรือสัตว์น้ า (ยกเว้นกุง้ )
• กิจการฆ่าและชาแหละสัตว์
• กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้
• กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช) หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ
• กิจการผลิตน้ ามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ (ยกเว้นน้ ามันจากถัวเหลื
่ อง)
• กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบทาง
ธรรมชาติ (ยกเว้นยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน และเครื่องสาอาง)
• กิจการแปรรูปยางขั้นต้น
• กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดืม่ วัตถุเจื อปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่ง
อาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย (ยกเว้นเครื่องดืม่ ที่มีแอลกอฮอล์)
• กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น
• กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
• กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (ยกเว้น Earthen Ware และกระเบื้ องเซรามิกส์)

รายการกิ จการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ

(2/6)

กลุ่มที่ 3 สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
• กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้นใยประดิษฐ์
• กิจการผลิตด้ายหรือผ้า
• กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ
• กิจการผลิต Non-woven Fabric หรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัย (Hygienic Products)
จาก Non-woven Fabric
• กิจการผลิตกระเป๋ าหรือรองเท้า หรือผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม
• กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้ นส่วน
กลุ่มที่ 4 เครื่องเรือน
• กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้ นส่วน
กลุ่มที่ 5 อัญมณีและเครื่องประดับ
• กิจการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ หรือชิ้ นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ
กลุ่มที่ 6 เครื่องมือแพทย์
• กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้ นส่วน
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รายการกิ จการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ

(3/6)

กลุ่มที่ 7 ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้ นส่วน
• กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์หรืออุปกรณ์
• กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือชิ้ นส่วน และ/หรือการซ่อมแซมแม่พิมพ์
• กิจการประกอบเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์เครื่องจักร
• กิจการผลิตชิ้ นส่วนยานพาหนะอื่นๆ
• กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบตา่ กว่า 248 ซีซี)
กลุ่มที่ 8 เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
• กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ า
• กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED
• กิจการผลิต Compressor และ/หรือ Motor สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ า
• กิจการผลิต Wire Harness
• กิจการผลิตชิ้ นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้ าอื่นๆ
• กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual Product)
• กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับสานักงาน
• กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

รายการกิ จการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ

(4/6)

กลุ่มที่ 8 เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
• กิจการผลิต Hard Disk Drive ทัว่ ไป และ/หรือชิ้ นส่วน
• กิจการผลิต Top Cover หรือ Base Plate หรือ Peripheral สาหรับ Hard Disk Drive
• กิจการผลิต Flexible Printed Circuit และ/หรือ Multi Layer Printed Circuit Board และ/
หรือชิ้ นส่วน

• กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความจาอื่นๆ
• กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA) ทัว่ ไป
• กิจการผลิตชิ้ นส่วนสาหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual Product)
• กิจการผลิตชิ้ นส่วนสาหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับสานักงาน
• กิจการผลิตชิ้ นส่วนสาหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
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รายการกิ จการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ

(5/6)

กลุ่มที่ 9 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
• กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสาหรับอุตสาหกรรม (Plastic Products for Industrial Goods)
• กิจการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้น (Multilayer Plastics Packaging)
• กิจการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิดปลอดเชื้ อ (Aseptic Plastics Packaging)
• กิจการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ชนิดป้องกันไฟฟ้ าสถิต (Antistatic Plastics Packaging)
• กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล
กลุ่มที่ 10 ยา
• กิจการผลิตยา
กลุ่มที่ 11 กิจการโลจิ สติกส์
• กิจการสถานที่ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์เพือ่ ส่งออก หรือโรงพักสินค้า
เพือ่ ตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขต
ท่าเทียบเรือ (รพท.) (Inland Container Depot: ICD)
• กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบทันสมัย (Distribution Center: DC)
• กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทนั สมัย (International Distribution
Center: IDC)

รายการกิ จการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ

(6/6)

กลุ่มที่ 12 นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
• กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
• กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
• กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมโลจิ สติกส์ (Logistics Park)
กลุ่มที่ 13 กิจการเพือ่ สนับสนุนการท่องเที่ยว
• กิจการเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว
• กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว
• กิจการสวนสนุก
• กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม
• กิจการสวนสัตว์เปิ ด
• กิจการพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ า
• กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
• กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

28

18/03/59

กิ จการเป้ าหมายเพิ่ มเติ มในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ
(ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนที่ 12/2558 – 21/2558)
ประเภทกิ จการ
กลุ่มกิ จการที่
BOI ส่งเสริ ม
อยู่ในปั จจุบนั

•
•
•
•

กลุ่มกิ จการที่
BOI ยกเลิ กการ
ส่งเสริ มไปแล้ว
(ต้องยื่นคาขอ
ภายในเดือน
มิ .ย. 2559)

•
•

•
•
•
•

สิ ทธิ ประโยชน์
ยกเว้นภาษี เงิ นได้
8 ปี และลดหย่อน
50% อีก 5 ปี

อบพืชและไซโล
ผลิ ตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร
โครงสร้างโลหะสาหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม
สิ่ งพิ มพ์ทวไป
ั่
อาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
ยกเว้นภาษี เงิ นได้
วัสดุก่อสร้าง และผลิ ตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสาหรับงาน
8 ปี
สาธารณูปโภค (ยกเว้นการผลิ ตกระเบือ้ งมุงหลังคาเซรามิ กส์และ
การผลิ ตกระเบือ้ งปูพื้นหรือผนัง)
สิ่ งปรุงแต่งสาหรับประทิ นร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน
(ยกเว้นเครื่องสาอาง)
ผลิ ตภัณฑ์พลาสติ กสาหรับสิ นค้าอุปโภค เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ ก
สิ่ งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ
พัฒนาอาคารสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสิ นค้า

หมายเหตุ กิ จการ 10 ประเภทนี้ ทุกจังหวัดขอกาหนดเป็ นกิ จการเป้ าหมายทัง้ หมด ยกเว้นจังหวัดตราด ไม่ขอ 2 ประเภท
คือ กิ จการผลิ ตโครงสร้างโลหะสาหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม และกิ จการผลิ ตสิ่ งของจากเยื่อหรือกระดาษ

สรุปสิ ทธิ ประโยชน์ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ

มาตรการด้านภาษี อากร
BOI

กระทรวงการคลัง

กิ จการเป้ าหมาย

กิ จการทัวไป
่

กิ จการที่ไม่ได้รบั การส่งเสริม

ยกเว้นภาษี เงิ นได้ 8 ปี
+ ลดหย่อน 50% 5 ปี

ยกเว้นภาษีเงิ นได้
เพิ่ม 3 ปี

ลดหย่อนภาษีเงิ นได้ จาก 20%
เหลือ 10 % เป็ นเวลา 10 ปี

มาตรการอื่นๆ
• การจัดหาพืน้ ที่ของรัฐให้เอกชนเช่าในอัตราพิเศษ โดยกรมธนารักษ์
• การพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ถนน สะพานเชื่อมต่อชายแดน ไฟฟ้ า ประปา เป็ นต้น
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สิ ทธิ ประโยชน์ ของกระทรวงการคลังในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ
(ครม. เห็นชอบเมื่อ 20 เม.ย. 2558 และ สนง.กฤษฎีกา กาลังพิ จารณาร่าง กม.)
สิ ทธิ ประโยชน์

ลดหย่อนภาษีเงิ นได้นิติบคุ คลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็ นเวลา
10 ปี สาหรับกิ จการที่จดั ตัง้ ใหม่ หรือการขยายอาคารถาวรที่ใช้ในการ
ประกอบกิ จการ สาหรับรายได้ที่เกิ ดขึน้ จากการผลิตสิ นค้าเพื่อทดแทน
การนาเข้า / เพื่อการส่งออกเป็ นหลัก และการผลิตสิ นค้าที่มีแนวโน้ มจะ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน หรือรายได้ที่เกิ ดจากการให้บริการ
และมีการใช้บริการนัน้ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ
(ตามหลักเกณฑ์ทีอ่ ธิ บดีกรมสรรพากรจะประกาศกาหนด)

เงื่อนไข

1. ได้จดแจ้งการขอใช้สิทธิ ภายในปี 2560
2. ต้องไม่ใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบคุ คลของ BOI ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน
3. ต้องไม่ใช้สิทธิ ยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงิ นได้นิติบคุ คลสาหรับ SMEs
4. ต้องจัดทาบัญชีแยกรายการสาหรับกิ จการที่ได้รบั / ไม่ได้รบั สิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษออกจากกัน

หัวข้อการบรรยาย
1. การให้สิทธิ ประโยชน์ ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการลงทุน 2558-2564
2. สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับการลงทุนในคลัสเตอร์
3. สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ
4. มาตรการเร่งรัดการลงทุน
5. มาตรการส่งเสริ มการลงทุนท้ องถิ่ น
6. มาตรการการส่งเสริ มอื่นๆ
7. สรุปมาตรการส่งเสริ มการลงทุนที่ ใช้อยู่ในปัจจุบนั
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มาตรการเร่งรัดการลงทุน
• มาตรการนี้ ใช้สาหรับโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริม ตัง้ แต่ 1 ม.ค. 2557 ถึง 30 มิ .ย. 2559
• โดยสามารถเริ่ มผลิ ต/บริ การและมีรายได้ภายในปี 2560 ทัง้ นี้ ต้องไม่มีรายได้ก่อนวันที่ 16 พ.ย. 58
• ให้มีผลใช้บงั คับเฉพาะกับกิ จการที่อยู่ในข่ายได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล

เงื่อนไข

สิ ทธิ ประโยชน์ ภาษี เงิ นได้
นิ ติบคุ คลเพิ่ มเติ ม

1. ลงทุนจริ ง (เช่น สร้างอาคาร ซื้อเครื่องจักร) นับแต่วนั ที่ประกาศมีผลใช้
บังคับจนถึง มิ .ย. 2559 ไม่น้อยกว่า 70% ของเงิ นลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน

ยกเว้นเพิ่ มเติ ม 4 ปี +
ลดหย่อน 50% 5 ปี

2. ลงทุนจริ งไม่น้อยกว่า 50% ภายใน มิ .ย. 2559
3. ลงทุนจริ งไม่น้อยกว่า 50% ภายใน ธ.ค. 2559
4. หากลงทุนจริ งไม่ถึง 50% ภายในปี 2559
แต่สามารถเริ่ มผลิ ต/บริ การ และมีรายได้ภายใน ธ.ค. 2560

ยกเว้นเพิ่ มเติ ม 3 ปี +
ลดหย่อน 50% 5 ปี
ยกเว้นเพิ่ มเติ ม 2 ปี +
ลดหย่อน 50% 5 ปี
ยกเว้นเพิ่ มเติ ม
1 ปี (สาหรับพื้นที่ทวไป)
ั ่ หรือ
2 ปี (สาหรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จพิ เศษ)

หมายเหตุ: ทุกกรณี ที่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์ เพิ่ มเติ ม รวมแล้วต้องไม่เกิ น 8 ปี

หัวข้อการบรรยาย
1. การให้สิทธิ ประโยชน์ ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการลงทุน 2558-2564
2. สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับการลงทุนในคลัสเตอร์
3. สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ
4. มาตรการเร่งรัดการลงทุน
5. มาตรการส่งเสริ มการลงทุนท้ องถิ่ น
6. มาตรการการส่งเสริ มอื่นๆ
7. สรุปมาตรการส่งเสริ มการลงทุนที่ ใช้อยู่ในปัจจุบนั
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มาตรการส่งเสริ มการลงทุนท้องถิ่ น
การพัฒนาเศรษฐกิ จท้องถิ่ น
การเกษตร

ท่องเที่ยวชุมชน

1 ตาบล 1 โรงงานแปรรูปเกษตร 1 แหล่งท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวชุมชน
การแปรรูปเพื่อเพิ่ มมูลค่า

1

3

โรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

การตลาด

2

ศูนย์จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

หมายเหตุ ต้องยื่นขอรับการส่งเสริ มภายในปี 2559 และต้องเริ่ มผลิ ต/ให้บริ การภายในปี 2560 แต่ใน
กรณี ที่มีความจาเป็ น ให้สานักงานฯ พิ จารณาขยายเวลาดาเนิ นการได้ตามความเหมาะสม

การส่งเสริ มโรงงานแปรรูปผลิ ตผลการเกษตร
1) เน้ นกิ จการที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลผลิ ตทางการเกษตรในท้องถิ่ น
ซึ่งทาได้ง่าย และใช้เงิ นลงทุนไม่สูง เช่น การผลิ ตปุ๋ยชีวภาพ ผลิ ตภัณฑ์จาก
ยางธรรมชาติ ผลิ ตภัณฑ์จากเศษวัสดุทางการเกษตร การผลิ ตเชื้อเพลิ ง
จากผลผลิ ตการเกษตร อาหารแปรรูป เครือ่ งดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ และ
ผลิ ตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
2) ผลักดันให้บริษทั ขนาดใหญ่สนับสนุนให้เกิ ดโรงงานในท้องถิ่ น โดยจะให้
สิ ทธิ ประโยชน์กบั กิ จการที่ดาเนิ นการอยู่เดิ มของบริษทั แม่
3) ผ่อนปรนเงื่อนไขให้แก่ผปู้ ระกอบการรายย่อย เช่น ลดขนาดการลงทุนขัน้ ตา่
จาก 1 ล้านบาท เหลือ 1 แสนบาท และอนุญาตให้นาเครือ่ งจักรใช้แล้วใน
ประเทศบางส่วนมาใช้ในโครงการได้ เป็ นต้น
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การส่งเสริ มโรงงานแปรรูปผลิ ตผลการเกษตร
แบ่งออกได้ 2 กรณี คือ

กรณี ที่ 1 ลงทุนโดยบริษทั ใหญ่
เงื่อนไข

สิ ทธิ ประโยชน์

• ต้องมีความร่วมมือกับองค์กรปกครอง • ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล 3 ปี ให้กบั กิ จการที่
ส่วนท้องถิ่ น หรือสหกรณ์ หรือวิ สาหกิ จ
ดาเนิ นการอยู่เดิ มของบริ ษทั แม่ โดยจะยกเว้น
ชุมชนในท้องถิ่ น เพื่อป้ องกันผลกระทบ
ภาษี ในมูลค่าไม่เกิ นเงิ นลงทุนของโรงงานแปรรูป
ทางลบหรือ การต่อต้านจากประชาชนใน • กิ จการของบริ ษทั แม่ที่จะได้รบั ยกเว้นภาษี
ท้องถิ่ น และเพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าโครงการ
ต้องเป็ นกิ จการที่ อยู่ในประเภทให้การส่งเสริ ม
ลงทุนจะเกิ ดประโยชน์ กบั ท้องถิ่ น
• สิ ทธิ ประโยชน์ อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ทวไป
ั่

ต้องเลือกขอสิ ทธิ ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ ง

การส่งเสริ มโรงงานแปรรูปผลิ ตผลการเกษตร
กรณี ที่ 2 ลงทุนโดยผู้ประกอบการทั ่วไป สหกรณ์ หรือวิ สาหกิ จชุมชน
เงื่อนไข
• ต้องมีเงิ นลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
ไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท และเมื่อรวมทัง้ กิ จการ ต้องมี
สิ นทรัพย์ถาวรสุทธิ ไม่เกิ น 50 ล้านบาท
• อนุญาตให้นาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ใน
โครงการได้ไม่เกิ น 10 ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่ใน
เครื่องจักรหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่า
เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ

สิ ทธิ ประโยชน์
• ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติ
บุคคล 5 ปี
• สิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ
ตามหลักเกณฑ์ทวไป
ั่

• ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทยไม่น้อยกว่า
51% ของทุนจดทะเบียน เพื่อให้มาตรการนี้ เกิ ด
ประโยชน์โดยตรงกับธุรกิ จขนาดเล็กของคนไทย
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การส่งเสริ มกิ จการศูนย์จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ชมุ ชน
 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรและโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น รวมทัง้ ผูผ้ ลิต
สิ นค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน มีช่องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
สามารถเป็ นแหล่งสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วย

เงื่อนไข

สิ ทธิ ประโยชน์

• ต้องจัดซื้อผลิ ตภัณฑ์ชมุ ชนที่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน • ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล
3 ปี สาหรับรายได้จากการ
เช่น มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.) อย. มาตรฐาน
ฮาลาล เป็ นต้น จากผูป้ ระกอบการ OTOP ที่ขนึ้ ทะเบียน จาหน่ ายผลผลิ ตทางการ
เกษตรและผลิ ตภัณฑ์ชมุ ชนที่
กับกรมการพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่า 200 ราย และต้อง
ผ่านการรับรองมาตรฐาน
มีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าสิ นค้าทัง้ หมดต่อปี
• สิ ทธิ ประโยชน์ อื่นๆ ตาม
• ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทยไม่น้อยกว่า
หลักเกณฑ์ทวไป
ั่
51% ของทุนจดทะเบียน

การส่งเสริ มกิ จการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
 เพื่อสนับสนุนการสร้างจุดขายใหม่ๆ ด้านการท่องเที่ ยว โดยยกระดับแหล่งท่องเที่ ยวใน
ท้องถิ่ นให้มีคณ
ุ ภาพ และมีสิ่งอานวยความสะดวกที่ ได้มาตรฐาน
เงื่อนไข
• ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
• ต้องมีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น หรือสหกรณ์ หรือวิ สาหกิ จชุมชนในท้องถิ่ น
• เพื่อให้เกิ ดการกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยว จึงไม่ให้การส่งเสริ มในพื้นที่ กทม. กระบี่ พังงา ภูเก็ต
อ.หาดใหญ่ อ.สมุย อ.ชะอา อ.หัวหิ น อ.เมืองเชียงใหม่ และเมืองพัทยา

กรณี ลงทุนโดยผูป้ ระกอบการทัวไป
่

กรณี บริ ษทั แม่เป็ นผูร้ บั สิ ทธิ ประโยชน์

• ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล 5 ปี
• ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล 3 ปี ให้กบั กิ จการที่
ดาเนิ นการอยู่เดิ มของบริ ษทั แม่ โดยจะยกเว้นภาษี ใน
• สิ ทธิ ประโยชน์ อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ทวไป
ั่
มูลค่าไม่เกิ นเงิ นลงทุนของโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน
• กิ จการของบริ ษทั แม่ที่จะได้รบั ยกเว้นภาษี ต้องเป็ น
กิ จการที่อยู่ในประเภทให้การส่งเสริ ม
• สิ ทธิ ประโยชน์ อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ทวไป
ั่

ต้องเลือกขอสิ ทธิ ประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่ ง
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หัวข้อการบรรยาย
1. การให้สิทธิ ประโยชน์ ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการลงทุน 2558-2564
2. สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับการลงทุนในคลัสเตอร์

3. สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ
4. มาตรการเร่งรัดการลงทุน
5. มาตรการส่งเสริ มการลงทุนท้ องถิ่ น
6. มาตรการการส่งเสริ มอื่นๆ
7. สรุปมาตรการส่งเสริ มการลงทุนที่ ใช้อยู่ในปัจจุบนั

มาตรการการส่งเสริมอื่นๆ
มาตรการเพิ่ มขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการวิ สาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)
นโยบายส่งเสริ มการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้
มาตรการส่งเสริ มการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
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มาตรการเพิ่ มขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการ
วิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

มาตรการส่งเสริ ม SMEs
38 ประเภทกิ จการที่ SMEs ไทยมีศกั ยภาพ
• หมวดเกษตรกรรมและผลิ ตผลจากการเกษตร 8 ประเภท เช่น การขยายพันธุส์ ตั ว์หรือเลีย้ งสัตว์
การคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
• หมวดแร่ เซรามิ กส์ และโลหะขัน้ มูลฐาน 5 ประเภท เช่น แก้ว เซรามิกส์ ชิน้ ส่วนเหล็กหล่อ/เหล็กทุบ
• หมวดอุตสาหกรรมเบา 7 ประเภท เช่น สิง่ ทอ กระเป๋า รองเท้า เครือ่ งกีฬา เครือ่ งดนตรี เครือ่ งเรือน
อัญมณีและเครือ่ งประดับ
• หมวดผลิ ตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ขนส่ง 5 ประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ชิน้ ส่วนยานพาหนะ การต่อเรือหรือซ่อมเรือ
• หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ 5 ประเภท เช่น เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์
• หมวดเคมีภณ
ั ฑ์ พลาสติ ก และกระดาษ 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติกสาหรับอุตสาหกรรม
พลาสติกรีไซเคิล ยา และสิง่ พิมพ์
• หมวดบริ การและสาธารณูปโภค 4 ประเภท ได้แก่ ศูนย์บริการโลจิสติกส์ ภาพยนตร์ไทย การบริการ
แก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ และโรงแรม
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สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับ SMEs
สิ ทธิ ประโยชน์
•ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล เพิ่ มขึน้ 2 ปี จากเกณฑ์ปกติ
•หากต้องการขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ เพิ่ มเติ มเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
จะผ่อนปรนเกณฑ์สดั ส่วน % ค่าใช้จ่ายลงครึ่งหนึ่ งของเกณฑ์ปกติ

เงื่อนไข
เงิ นลงทุนไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท ไม่รวมค่าที่ ดินและทุนหมุนเวียน (ลดจากปกติ 1 ล้านบาท)
ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
อัตราส่วนหนี้ สินต่อทุนไม่เกิ น 3 : 1
อนุญาตให้นาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศไม่เกิ น 10 ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่ใน
เครื่องจักรหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
5) เมื่อรวมกิ จการทัง้ หมดทัง้ ที่ได้รบั และไม่ได้รบั การส่งเสริ มแล้ว มีสินทรัพย์ถาวรสุทธิ หรือ
ขนาดลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิ น 200 ล้านบาท
** ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริ ม ภายในปี 2560 **
1)
2)
3)
4)

สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับ SMEs
ตัวอย่าง สิ ทธิ ประโยชน์ และเงื่อนไข ระหว่างมาตรการทัวไป
่ กับ SMEs (1/2)
ผลิ ตภัณฑ์พลาสติ ก
สาหรับอุตสาหกรรม
เงิ นทุนขัน้ ตา่
อากรเครือ่ งจักร

ภาษี เงิ นได้
เครือ่ งจักรใช้แล้วใน
ประเทศ

มาตรการทัว่ ไป

มาตรการ SMEs

1,000,000 บาท

500,000 บาท

ได้รบั ยกเว้น

ได้รบั ยกเว้น

-

2 ปี

ไม่อนุญาต

อนุญาตให้ใช้ได้ แต่ต้องมี
มูลค่าทางบัญชีไม่เกิ น
10 ล้านบาท
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สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับ SMEs
ตัวอย่าง สิ ทธิ ประโยชน์ และเงื่อนไข ระหว่างมาตรการทัวไป
่ กับ SMEs (2/2)
ผลิ ตภัณฑ์พลาสติ ก
สาหรับอุตสาหกรรม
อัตราส่วนหุ้นไทย

มาตรการทัว่ ไป

มาตรการ SMEs

ไม่กาหนด

สิ นทรัพย์ถาวรสุทธิ
อัตรส่วนหนี้ สินต่อส่วนผู้
ถือหุ้น
(เกณฑ์อนุมตั ิ โครงการ)

ไม่กาหนด
ไม่เกิ น 3 ต่อ 1

บุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติ ไทย
ไม่น้อยกว่า 51%
ไม่เกิ น 200 ล้านบาท
ไม่เกิ น 3 ต่อ 1

นโยบายส่งเสริ มการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
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นโยบายส่งเสริ มการลงทุนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
มุ่งส่งเสริมการลงทุนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา
1. กรณี ทวไป
ั ่ กาหนดให้ทุกประเภทกิ จการที่ให้การส่งเสริมได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์
ด้านภาษี อากรสูงสุด ได้แก่
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าร้อยละ 75 สาหรับวัตถุดิบนาเข้ามาผลิ ตเพื่อจาหน่ ายใน
ประเทศเป็ นเวลา 5 ปี
• ยกเว้นภาษี เงิ นได้ 8 ปี (ไม่จากัดวงเงิ นยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคล)
• ลดหย่อนภาษี เงิ นได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็ นเวลา 5 ปี
• หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นเวลา
15 ปี
• หักเงิ นลงทุนในการติ ดตัง้ หรือก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกร้อยละ 25
ของเงิ นลงทุน

นโยบายส่งเสริ มการลงทุนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
1. กรณี ทวไป
ั ่ (ต่อ)
เงื่อนไข
• ลงทุนขัน้ ตา่ 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
• อนุญาตให้นาเครือ่ งจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ มีมูลค่าไม่เกิ น 10 ล้าน
บาท และลงทุนเครือ่ งจักรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่า
เครือ่ งจักรใช้แล้ว
** ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2560 **
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นโยบายส่งเสริ มการลงทุนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
2. กรณี พิเศษ ผูป้ ระกอบการรายเดิ มไม่ว่าจะอยู่ในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
หรือไม่ จะได้รบั สิ ทธิ ทงั ้ โครงการเดิ ม และโครงการลงทุนใหม่ที่ลงทุนใน 4
จังหวัด และ 4 อาเภอในจังหวัดสงขลา
โครงการเดิ ม ยกเว้นภาษี เงิ นได้ 3 ปี (Cap 100% ตามเงิ นลงทุนของโครงการใหม่)
โครงการใหม่
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าร้อยละ 75 สาหรับวัตถุดิบนาเข้ามาผลิ ตเพื่อจาหน่ ายใน
ประเทศเป็ นเวลา 5 ปี
• ยกเว้นภาษี เงิ นได้ 8 ปี (ไม่จากัดวงเงิ นยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคล)
• ลดหย่อนภาษี เงิ นได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็ นเวลา 5 ปี
• หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว 15 ปี
• หักเงิ นลงทุนในการติ ดตัง้ หรือก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของ
เงิ นลงทุน

นโยบายส่งเสริ มการลงทุนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
2. กรณี พิเศษ (ต่อ)
เงื่อนไข
• ลงทุนขัน้ ตา่ 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
• อนุญาตให้นาเครือ่ งจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ มีมูลค่าไม่เกิ น 10 ล้าน
บาท และลงทุนเครือ่ งจักรใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่า
เครือ่ งจักรใช้แล้ว
• ต้องยื่นคาขอสาหรับโครงการใหม่ ภายใน 31 ธ.ค. 60 พร้อมยื่นหนังสือ
ยืนยันการลงทุนในโครงการเดิ ม
• ต้องยื่นคาขอของโครงการเดิ ม เมื่อโครงการใหม่แล้วเสร็จพร้อมเปิ ด
ดาเนิ นการ
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นโยบายส่งเสริ มการลงทุนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
3. ส่งเสริมการลงทุนในกิ จการนิ คมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิ จการที่ตงั ้ ในนิ คม
หรือเขตอุตสาหกรรมหรือในพืน้ ที่คลัสเตอร์ รองรับการลงทุนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์สูงสุด ได้แก่
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าร้อยละ 75 สาหรับวัตถุดิบนาเข้ามาผลิ ตเพื่อจาหน่ ายใน
ประเทศเป็ นเวลา 5 ปี
• ยกเว้นภาษี เงิ นได้ 8 ปี (ไม่จากัดวงเงิ นยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคล)
• ลดหย่อนภาษี เงิ นได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็ นเวลา 5 ปี
• หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นเวลา
15 ปี
• หักเงิ นลงทุนในการติ ดตัง้ หรือก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกร้อยละ 25
ของเงิ นลงทุน

นโยบายส่งเสริ มการลงทุนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
3. ส่งเสริมการลงทุนในกิ จการนิ คมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิ จการที่ตงั ้ ในนิ คม
หรือเขตอุตสาหกรรมหรือในพืน้ ที่คลัสเตอร์ฯ (ต่อ)
เงื่อนไข
• ถ้าโครงการแรกยื่นขอรับส่งเสริมภายใน 31 ธ.ค. 60 และมีโครงการขยายที่
ยื่นขอรับส่งเสริมและมีรายได้ก่อนสิ้ นสุดเวลายกเว้นภาษี เงิ นได้ของโครงการ
แรก สามารถรวมโครงการแรกเข้ากับโครงการขยาย
• โครงการแรกลงทุนขัน้ ตา่ 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
• โครงการขยายลงทุนไม่ตา่ กว่าร้อยละ 25 ของเงิ นลงทุนโครงการแรก และไม่
น้ อยกว่า 500,000 บาท
• อนุญาตให้นาเครือ่ งจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ มีมูลค่าไม่เกิ น 10 ล้านบาท
และลงทุนเครือ่ งจักรใหม่มลู ค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่าเครือ่ งจักรใช้แล้ว
• ผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
** ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2560 **
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มาตรการส่งเสริ มการลงทุน

เพื่อปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต

มาตรการส่งเสริ มการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต

(1/2)

ประกอบด้วย 3 มาตรการย่อย ได้แก่
1. การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้ พลังงาน
ทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
2. การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น การนาระบบอัตโนมัติมาใช้ใน
สายการผลิ ตเดิ ม เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
3. การลงทุนวิ จยั พัฒนา และออกแบบทางวิ ศวกรรม เพื่อปรับปรุง
ประสิ ทธิ ภาพ (มูลค่าไม่น้อยกว่า 1% ของยอดขายรวมใน 3 ปี แรก
หรือ 0.5% สาหรับ SMEs)
** ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริม ภายในปี 2560 **
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มาตรการส่งเสริ มการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต

(2/2)

เงื่อนไข
• ใช้สาหรับกิ จการที่ หมดสิ ทธิ ด้านภาษี เงิ นได้แล้ว หรือโครงการที่ ไม่เคยได้รบั การส่งเสริ ม
• ต้องเป็ นกิ จการที่ อยู่ในข่ายให้การส่งเสริ มในปัจบุ นั
• ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ไม่รวมค่าที่ ดินและทุนหมุนเวียน
ยกเว้น SMEs ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท
• ต้องดาเนิ นการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ ออกบัตรส่งเสริ ม

สิ ทธิ และประโยชน์
◦ ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
◦ ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล 3 ปี แต่ไม่เกิ น 50 % ของวงเงิ นลงทุนในการปรับปรุง
(ไม่รวมค่าที่ ดินและทุนหมุนเวียน)
◦ โดยให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงิ นได้จากรายได้ของกิ จการที่ ดาเนิ นการอยู่เดิ ม
◦ ระยะเวลายกเว้นภาษี เงิ นได้ ให้นับจากวันที่ มีรายได้ภายหลังได้รบั บัตรส่งเสริ ม
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หัวข้อการบรรยาย
1. การให้สิทธิ ประโยชน์ ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการลงทุน 2558-2564
2. สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับการลงทุนในคลัสเตอร์

3. สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ
4. มาตรการเร่งรัดการลงทุน
5. มาตรการส่งเสริ มการลงทุนท้ องถิ่ น
6. มาตรการการส่งเสริ มอื่นๆ
7. สรุปมาตรการส่งเสริ มการลงทุนที่ ใช้อยู่ในปัจจุบนั

สรุปมาตรการส่งเสริ มการลงทุนในปัจจุบนั
มาตรการเร่งรัดการลงทุน

+ 1-4 ปี (+ 50% 5 ปี )

SMEs (38 กิ จการ)

เฉพาะโรงแรม

Cluster-based SEZs (Super Cluster)

+ 2 ปี

Border SEZs (กิ จการเป้ าหมาย)

8 ปี + 50% 5 ปี

Area-based

Cluster-based SEZs (คลัสเตอร์อื่น+กิ จการสนับสนุน)

8 ปี + 50% 5 ปี
+ 50% 5 ปี

Border SEZs (กิ จการทัวไป)
่

+ 3 ปี

20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวตา่

เฉพาะโรงแรม

เขต S&T

+ 50% 5 ปี

นิ คม / เขตอุตสาหกรรมที่ได้รบั การส่งเสริ ม
Merit-based

A1

+ 3 ปี

A2

A3

+ 1 ปี
+ 1 – 3 ปี

บางกิ จการ

A4

B1

B2

0 – 8 ปี
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สรุปมาตรการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบนั
1

สิ ทธิ ประโยชน์ ตามประเภทกิ จการ
(Activity-based Incentives)
สิ ทธิ ประโยชน์ เพิ่ มเติ ม

2
3

Merit-based
Area-based

4
5
6

A1

A2
B1

A3
B2

A4

R&D, บริจาคกองทุน, IP Licensing Fee, ฝึกอบรมเทคโนโลยี, พัฒนา Local Supplier, ออกแบบ
• นิคม/เขตอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ส่งเสริม • จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สิ้ นสุดปี 2560)
• เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สิ้ นสุดปี 2560 และ
• เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บางกิ จการสิ้ นสุด มิ .ย. 2559)
• จังหวัดทีม่ รี ายได้ต่อหัวต่า 20 จังหวัด
Cluster-based • Super Cluster : ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปิ โตรเคมี ดิจทิ ลั อากาศยาน อุปกรณ์อตั โนมัตแิ ละ
หุ่นยนต์ และนวัตกรรมด้านอาหาร
• คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ : เกษตรแปรรูป สิง่ ทอและเครื่องนุ่งห่ม
(สิ้ นสุดปี 2559)
SMEs
ผ่อนปรนเงื่อนไข และเพิม่ สิทธิประโยชน์ 38 กิจการที่ SMEs มีศกั ยภาพ (สิ้ นสุดปี 2560)

เร่งรัดการลงทุน เพิม่ สิทธิประโยชน์ หากมีการลงทุนจริงภายในปี 2559 (สาหรับคาขอ ม.ค. 2557 – มิ .ย. 2559)

7

มาตรการส่งเสริ มการลงทุนท้องถิ่ น

8

มาตรการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต

(สิ้ นสุดปี 2559)
• กิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร / กิจการศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน / กิจการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน
(สิ้ นสุดปี 2560)
• ปรับเปลีย่ นเครื่องจักร เพือ่ ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานทดแทน และลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม
• ปรับเปลีย่ นเครื่องจักร เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต เช่น Automation
• ลงทุนด้าน R&D หรือออกแบบทางวิศวกรรม เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ

สิ ทธิ ประโยชน์ ตามประเภทกิ จการ (Activity-based Incentives)
A1
A2
A3
A4
B1
B2

A1
A2
A3
A4
B1
B2

A1: อุตสาหกรรมฐานความรู้ / กิจการทีล่ งทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่สงู เน้ น R&D
ซึง่ สาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว
A2: โครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อพัฒนาประเทศ กิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีสงู กิจการด้าน
สิง่ แวดล้อม และอุตสาหกรรมพืน้ ฐานสาคัญทีม่ ลี งทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มี
A3: กิจการใช้เทคโนโลยีสงู ทีส่ าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีฐานผลิตอยูบ่ า้ งแล้ว
A4: กิจการทีม่ รี ะดับเทคโนโลยีไม่เท่า A1-A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิม่ แก่วตั ถุดบิ ใน
ประเทศ และเสริมสร้าง Value Chain
B1-B2: อุตสาหกรรมสนับสนุนทีใ่ ช้เทคโนโลยีไม่สงู แต่ยงั สาคัญต่อ Value Chain
ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติ บคุ คล

ยกเว้นอากร
เครื่องจักร

ยกเว้นอากรวัตถุดิบ
ผลิ ตเพื่อส่งออก

Non-tax

8 ปี (ไม่จากัดวงเงิ น) + Merit
8 ปี + Merit
5 ปี + Merit
3 ปี + Merit
0 ปี + Merit (บางกิ จการ)
-






-






-
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สิ ทธิ ประโยชน์ เพิ่ มเติ มเชิ งพื้นที่ (Area-based Incentives)
จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวตา่ 20 จังหวัด
(กาฬสิ นธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่ าน บึงกาฬ บุรีรมั ย์
แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย
สุรินทร์ หนองบัวลาภู อุบลราชธานี อานาจเจริ ญ)

เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ 10 จังหวัด
(ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย
นราธิ วาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี :
10 จังหวัด 23 อาเภอ 90 ตาบล)

พืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
(นราธิ วาส ปั ตตานี ยะลา สตูล และ 4 อาเภอ
ของสงขลา คือ จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย)

พืน้ ที่ 6 คลัสเตอร์ 28 จังหวัด
Super Cluster 9 จังหวัด : อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี
ระยอง ฉะเชิ งเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา
เชียงใหม่ ภูเก็ต
คลัสเตอร์อื่นๆ 19 จังหวัด

สิ ทธิ ประโยชน์ เพิ่ มเติ มเชิ งพื้นที่ (Area-based Incentives)
พืน้ ที่
1. นิ คม/เขตอุตสาหกรรมที่ได้รบั ส่งเสริ ม
2. เขตวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. 20 จังหวัดที่ มีรายได้ต่อหัวตา่

4. เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ 10 พืน้ ที่
• กิ จการทัวไป
่

• กิ จการเป้ าหมาย
5. คลัสเตอร์
• Super Cluster
• คลัสเตอร์อื่นๆ
6. จังหวัดชายแดนภาคใต้

สิ ทธิ ประโยชน์ ด้านภาษี เงิ นได้นิติบคุ คล
ยกเว้นภาษี เงิ นได้เพิ่ มเติ ม 1 ปี
ลดหย่อนภาษี เงิ นได้ 50% เพิ่ มอีก 5 ปี (เฉพาะ 7 กิ จการ)
• ยกเว้นภาษี เงิ นได้เพิ่ มเติ ม 3 ปี
• กรณี กลุ่ม A1-A2 ซึ่งยกเว้นภาษี เงิ นได้ 8 ปี อยู่แล้ว จะได้รบั
ลดหย่อนภาษี เงิ นได้ 50% เพิ่ มอีก 5 ปี
• ยกเว้นภาษี เงิ นได้เพิ่ มเติ ม 3 ปี
• กรณี กลุ่ม A1-A2 ซึ่งยกเว้นภาษี เงิ นได้ 8 ปี อยู่แล้ว จะได้รบั
ลดหย่อนภาษี เงิ นได้ 50% เพิ่ มอีก 5 ปี
ยกเว้นภาษี เงิ นได้สูงสุด 8 ปี และลดหย่อน 50% อีก 5 ปี
ยกเว้นภาษี เงิ นได้สูงสุด 8 ปี และลดหย่อน 50% อีก 5 ปี
ลดหย่อนภาษี เงิ นได้ 50% เพิ่ มอีก 5 ปี
ยกเว้นภาษี เงิ นได้สูงสุด 8 ปี ไม่ cap และลดหย่อน 50% อีก 5 ปี
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