
BOI พบนักลงทุนและส่ือมวลชน 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

21 ธันวาคม 2560 



หัวข้อบรรยาย 

1. สถิติการส่งเสริมการลงทุนในปี 2560  

2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน 

3. สรุปกิจกรรมของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ปี 2560 



สถิติการส่งเสริมการลงทุนในปี 2560  



การส่งเสริมการลงทุนภาคอีสานตอนบน  
แยกตามประเภทกิจการ  

1 มกราคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 

ชื่อหมวด 
จ านวน
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงาน 
คนไทย (คน) 

    เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 8 2,091 1,214 
    เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 0 0 0 
    อุตสาหกรรมเบา 4 769 5,333 
    ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 1 36 20 
    อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 3 7 39 
    เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 2 544 75 
    บริการและสาธารณูปโภค 9 5,565 119 
    การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 0 0 0 

รวม 27 9,012 6,800 



เปรียบเทียบโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 
ระหว่าง 1 ม.ค.-30 พ.ย. 59 และ 1 ม.ค.-30 พ.ย. 60 

ปี  2559      ปี  2560 
%  

เปลี่ยนแปลง 

จ านวนโครงการ 43 27 -37.21 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

14,138 9,012 -36.26 

การจ้างงาน  
(คน) 

4,395 6,800 54.72 



การส่งเสริมการลงทุน 
แยกตาม 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบน 
1 มกราคม  – 30 พฤศจิกายน 2560 

จังหวัด จ ำนวนโครงกำร เงนิลงทุน (ล้ำนบำท)  กำรจ้ำงงำนไทย  (คน) 

ขอนแก่น 8 916 3,644 
มหำสำรคำม 1 146 54 
กำฬสินธ์ุ 0 0 0 

หนองบัวล ำภ ู 1 383 2,025 
ร้อยเอด็ 2 77 5 
อุดรธำนี 9 2,270 748 
หนองคำย 0 0 0 
สกลนคร 1 135 20 
เลย 4 3,685 46 

มุกดำหำร 0 0 0 
นครพนม 0 0 0 
บงึกำฬ 1 1,400 258 
รวม 27 9,012 6,800 



- โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน  483 โครงการ  (นิติบุคคล 
265 บริษัท  บุคคล  6  โครงการ) 

 จังหวัดขอนแก่น มีจ านวนมากที่สุดคือ  173 โครงการ                                    
มูลค่าลงทุนรวม 49,185.60 ล้านบาท การจ้างงาน 34,560 คน 

สถิติการส่งเสริมการลงทุนในเขตอีสานตอนบน 12 จงัหวดั 



บริษัทที่มีจ านวนโครงการมากที่สุดคือ  กลุ่มบริษัทโซล่า เพาเวอร์ จ ากัด จ านวน 
19 โครงการ กระจายตัวอยู่ที่ จ.ขอนแก่น(10)  จ.นครพนม (3) จ.เลย(2)          
จ. สกลนคร(2)  จ.หนองคาย (1) และ  จ.อุดรธานี (1) ก าลังการผลิตแต่ละ
โครงการ  8 MW รวม  152 MW  มูลค่าลงทุนรวม 9,901 ล้านบาท การจ้างงาน 
334 คน  

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 13 โครงการ 
ตั้งอยู่ที่ จ.ขอนแก่น มูลค่าลงทุนรวม 7,786 ล้านบาท  การจ้างงาน  4,047 คน  

สถิติการส่งเสริมการลงทุนในเขตอีสานตอนบน 12 จงัหวดั 



บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จ ากัด (มหาชน) จ านวน 8 โครงการ              
ตั้งอยูท่ี่จังหวัดขอนแก่น (4) จ.มุกดาหาร(1)   จ.อุดรธาน(ี1)                  
จ.สกลนคร(1) จ.ร้อยเอ็ด(1)   มูลค่าลงทุนรวม 196.7 ล้านบาท             
การจ้างงาน 189 คน  

กลุ่มบริษัท มิตรผล จ านวน 8 โครงการ เป็นกลุ่มพลังงานไฟฟ้า             
จากชีวมวล  4 โครงการ กิจการผลิตเชื้อเพลิงผลผลิตการเกษตร 3 โครงการ  
ผลิตไอน้ า 1 โครงการ  ตั้งอยู่ที่ จ.กาฬสินธุ(์4) จ.เลย (2) จ.ขอนแก่น (1)  
มูลค่าลงทุนรวม 10,334.2 ล้านบาท การจ้างงาน 462 คน 

สถิติการส่งเสริมการลงทุนในเขตอีสานตอนบน 12 จงัหวดั 



บริษัทไทยฮั้วยางพารา จ ากัด (มหาชน) จ านวน 8 โครงการ ตั้งอยู่ที่       
จ.อุดรธาน(ี2) จ.หนองคาย(2) จ.สกลนคร(1) จ.ยโสธร(1)               
จ.มุกดาหาร(1) จ.กาฬสินธ์ุ(1)  มูลค่าลงทุนรวม 946.6 ล้านบาท    
การจ้างงาน 3,965 คน 

บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด จ านวน 7 โครงการ 
ตั้งอยู่ที่ จ.กาฬสินธุ์ (6) จ.ขอนแก่น (1)  มูลค่าลงทุนรวม 2,964.8 
ล้านบาท การจ้างงาน 2,140 คน 

สถิติการส่งเสริมการลงทุนในเขตอีสานตอนบน 12 จงัหวดั 



กลุ่มบริษัท ฟินิคซ จ านวน 5 โครงการ ตั้งอยู่ที่ จ.ขอนแก่น  

- บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 
8,202.5 ล้านบาท การจ้างงาน 2,083 คน   

- บริษัท ฟินิคซ ยูทิลิตี้ส์ จ ากัด จ านวน 1 โครงการ กิจการผลิตไอน้ า 133 ตันต่อชั่วโมง        
มูลค่าลงทุนรวม 1,520 ล้านบาท  การจ้างงาน 24 คน 

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จ ากัด จ านวน 3 โครงการ ตั้งอยู่ท่ี จ.เลย(2) จ.ขอนแก่น (1) 
มูลค่าลงทุนรวม 2,560.7 ล้านบาท การจ้างงาน 158 คน 

สถิติการส่งเสริมการลงทุนในเขตอีสานตอนบน 12 จงัหวดั 



มาตรการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน 



บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน 



บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน 

หมวด 1 
เกษตรกรรม  
และผลิตผล 

จากการเกษตร 

หมวด 2 
แร่ เซรามิกส์  

และโลหะ 
ขั้นมูลฐาน 

หมวด 3 
อุตสาหกรรม 
เบา 
 

หมวด 7  
กิจการ 

บริการ และ 
สาธารณูปโภค 

หมวด 4 
ผลิตภัณฑ์โลหะ  
เครื่องจักร และ 
อุปกรณ์ขนส่ง 

 

หมวด 5  
อุตสาหกรรม 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส ์

หมวด 6 
เคมีภัณฑ์  
พลาสติก 

และกระดาษ 

หมวด 8  
การพัฒนา 

เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม 



สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร 

• ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับ
เครื่องจักร 

• ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับ
วัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น 

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล 
• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 
• ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ าประปา

เป็นสองเท่า 
• ให้หักค่าติดตั้งหรือค่าก่อสร้างสิ่งอ านวย

ความสะดวกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 

• อนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษา
ลู่ทางการลงทุน 

• อนุญาตให้น าช่างฝีมือและผู้ช านาญการ    
เข้ามาท างานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน 

• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
• อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ 

สิทธิประโยชน ์



ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากร
เครื่องจกัร 

ยกเว้นอากรวตัถดิุบ 
ผลิตเพื่อส่งออก 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: อุตสาหกรรมฐานความรู้ / กิจการที่ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่สูง เน้น R&D          

      ซึ่งส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว 

A2: โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพฒันาประเทศ กิจการที่ใช้เทคโนโลยีสูง กิจการด้าน
สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมพื้นฐานส าคัญที่มีลงทุนในประเทศนอ้ยหรือยังไม่มี 

A3: กิจการใช้เทคโนโลยีสูงที่ส าคัญต่อการพฒันาประเทศ โดยมีฐานผลิตอยู่บ้างแล้ว 

A4: กิจการที่มีระดับเทคโนโลยไีม่เทา่ A1-A3  แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบใน
ประเทศ และเสริมสร้าง Value Chain 

B1-B2: อุตสาหกรรมสนับสนุนทีใ่ช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังส าคัญต่อ Value Chain 



 การให้สิทธิประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ใหม่ 

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ 
(Activity-based Incentives) 

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของ
โครงการ (Merit-based Incentives) 

+ 

ก าหนดสิทธิประโยชน์ตามล าดับ
ความส าคัญของประเภทกิจการ 

ก าหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 
เพื่อจูงใจให้มีการลงทุนหรือใช้จ่ายในกิจกรรม

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือ
อุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้น 

 

 

A1 

 A2 

A3 

A4 

B1 

B2 

1. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน 

2.  สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพ่ือกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค 

3.  สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่
อุตสาหกรรม 



นโยบายการส่งเสริมการลงทุน 



 นโยบายส่งเสริมการลงทุน 6 ประเด็นส าคัญ 

1. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ โดยการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม  การสร้างมูลค่าเพิม่ของภาค
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสรมิการแขง่ขันที่เป็นธรรม และการลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสงัคม  

2. ส่งเสริมกิจการที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลงังานหรือใช้
พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน   

3. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศกัยภาพ
ของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลคา่  



 นโยบายส่งเสริมการลงทุน 

4. ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการสร้างความมั่นคงในพื้นที ่  

5. ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ทั้ง
ในและนอกนิคมอุตสาหกรรม  เพื่อให้เกิดการเชือ่มโยงทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

6. ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก 



นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการ SMEs 



22 

  บอร์ดบีโอไอ ไดพ้ิจารณาและเห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอม็อโีดยให้ขยายเวลาไปจนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 
จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในสิ้นปี 2560 รวมทั้งได้เห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขในการขอรับส่งเสริม 
ประกอบไปด้วย 
 
 
 
  การขยายขอบข่ายประเภทกิจการที่ให้ส่งเสริมตามมาตรการที่ให้ครอบคลุมกว้างมากยิ่งขึ้น
โดยเปิดให้สามารถขอรับการส่งเสริมได้ในเกือบทุกประเภทกิจการรวมจ านวนกว่า 100 ประเภทกิจการ 
ซึ่งจากเดิมก าหนดไว้เพียง 40 ประเภทกิจการ พร้อมทั้งให้มีการผ่อนปรนเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษให้แก่
กิจการเอสเอม็อีในบางประเภท 

        สิทธิประโยชน์ส าหรบั SMEs (2/2) 

การขยายขอบข่ายประเภทกิจการ 
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        สิทธิประโยชน์ส าหรบั SMEs (1/2) 

 สิทธิประโยชน์ 

การให้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการเอสเอ็มอี แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ  
(1) สิทธิและประโยชน์พ้ืนฐาน  
 สิทธิและประโยชน์พื้นฐานที่ก าหนดตามประเภทกิจการให้ได้รับการเพิ่มเติมวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากเกณฑ์ปกติร้อยละ 100 เป็ นร้อยละ 200 ในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
(2) สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม 
 สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมให้ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรเพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานใน    
2 กรณี คือ 
 - กรณีมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่ งคณะกรรมการให้ผ่อนปรนเงื่อนไข
สัดส่วนเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายให้ลดลงจากเกณฑ์ปกติครึ่งหนึ่งเพื่อให้เอสเอ็มอีใช้ประโยชน์จากมาตรการนี้ได้ง่าย 
 - กรณีที่ตั้งกิจการใน 20 จังหวัด ที่มีรายได้ต่อหัวต่ า  หากเป็นประเภทกิจการในกลุ่มที่ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้ 8 ปี จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี และหากเป็นประเภทกิจการในกลุ่ม
อื่นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 3 ปี จากสิทธิและประโยชน์พื้นฐาน 



*ตอ้งยืน่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 



มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 



สรุปกิจกรรมประจ าปี 2560 
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ประเภทกิจกรรมของ BOI 

• กิจกรรมประชุมหารือ 
• กิจกรรมสัมมนา 
• กิจกรรมดูงานในประเทศ 
• ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปี 2561 



กิจกรรมประชมุหารือ 

1. “ต่อยอดธุรกิจ SMEs และการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ”  
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
2. “ต่อยอดธุรกิจ SMEs และการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ”  
ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560  ณ ส านักงานอุตสาหกรรม   จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 



กิจกรรมสัมมนา 

1. “BOI มีประโยช์ต่อธุรกิจของท่านอย่างไร” 
ในวันพฤหัสบดีที่  31  มีนาคม  2560 ณ  โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม 
 
2.     “การใช้งานระบบออนไลน์ สิทธิประโยชน์จากบีโอไอ และสรรพากร” 
ในวันอังคารที่  29  สิงหาคม  2560 
ณ  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  จังหวัดขอนแก่น 
 
3.  “บีโอไอ กับการ ใช้แรงงานต่างด้าว” 
วันพุธที่  29  พฤศจิกายน  2560 ณ  โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

 
 



กิจกรรมดูงานในประเทศ 

1. “เชื่อมโยงการลงทุนอีสานสู่เหนือ ตามโครงการพระราชด าริ”  
ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2560   
เส้นทาง จังหวัดขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ล าพูน เชียงใหม่  
 
 2. “เชื่อมโยงการลงทุนภาคอีสานสู่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” 
ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2560  
เส้นทาง จังหวัดขอนแก่น-ปราจีนบุรี-ชลบุรี-ระยอง 
 



ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจ าปี 2561 



 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย 

 

ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

เส้นทาง 
กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ 

 
ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2561 

 



กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศและเสริมสร้าง SMEs  
 

“เสริมสร้างศักยภาพการลงทุนอีสาน  
บนเส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-ลาว” 

 
เส้นทาง 

ขอนแก่น - ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร - สปป.ลาว – นครพนม - สกลนคร 
 

ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 



ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จ.ขอนแก่น) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
โทร. 043-271300-1 
โทรสาร 043-271303 

E-mail: khonkaen@boi.go.th 


