
การสัมมนา 
 “บีโอไอช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการได้อย่างไร 

และมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตรท้องถิ่น”  
  

ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

ศูนย์เศรษฐกจิการลงทุนภาคท่ี 3   จังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 



บีโอไอช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการได้อย่างไร 

นายอิสระ  อมรกิจบ ารุง 
ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 
ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน 

  
 
 

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน  2561 



•แนะน าส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
•บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน 
•นโยบายส่งเสริมการลงทุน 
•มาตรการส่งเสริมการลงทุนของกิจการ SMEs 
•นโยบายใหม่ที่ควรรู้ 

 
 

 

หัวข้อบรรยาย 



ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(สกท. หรือ BOI) 

 หน่วยงานราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและ 
    การลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน  ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง 
(Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สถานที่ตั้ง : 555 ถ.วิภาวดี รังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร  
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เชียงใหม่ 

ชลบุรี 

สงขลา 

   นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร 

สุราษฎรธ์านี 

ขอนแก่น 

พิษณุโลก 

ส านกังานในภูมิภาค (Regional Offices) 

 





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 



สิทธิประโยชน์ 























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

(2/2) 

การขยายขอบข่ายประเภทกิจการ 

สิทธิประโยชน์ส าหรับ SMEs 
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(1/2) 

 สิทธิประโยชน์ 

การให้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการเอสเอ็มอี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
(1) สิทธิและประโยชน์พ้ืนฐาน  
 สิทธิและประโยชน์พื้นฐานที่ก าหนดตามประเภทกิจการให้ได้รับการเพิ่มเติมวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
เกณฑ์ปกติร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 200 ในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
(2) สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม 
 สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมให้ได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรเพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานใน    
2 กรณี คือ 
 - กรณีมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการให้ผ่อนปรนเงื่อนไข
สัดส่วนเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายให้ลดลงจากเกณฑ์ปกติครึ่งหนึ่งเพื่อให้เอสเอ็มอีใช้ประโยชน์จากมาตรการนี้ได้ง่าย 
 - กรณีที่ตั้งกิจการใน 20 จังหวัด ที่มีรายได้ต่อหัวต่ า  หากเป็นประเภทกิจการในกลุ่มที่ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้ 8 ปี จะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี และหากเป็นประเภทกิจการในกลุ่ม
อื่นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 3 ปี จากสิทธิและประโยชน์พื้นฐาน 

สิทธิประโยชน์ส าหรับ SMEs 



*ตอ้งยืน่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

    มาตรการส่งเสรมิการลงทนุเพือ่ปรับปรุงประสทิธิภาพการผลิต 

  ประกอบด้วย 3 มาตรการย่อย ได้แก่ 
1. การปรบัเปล่ียนเครื่องจกัรเพ่ือการประหยดัพลงังาน การใช้พลงังานทดแทน 

หรือการลกผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

2. การปรบัเปล่ียนเคร่ืองจกัร เช่น การน าระบบอตัโนมติัมาใช้ในสายการผลิต
เดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

3. การลงทุนวิจัย  พัฒนา และออกแบบทางวิศวรกรรม เ พ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (มลูค่าไม่น้อยกว่า 1% ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก) 

4. การลงทนุเพ่ือยกระดบัอตุสาหกรรมเกษตรไปสู่มาตรฐานระดบัสากล 



มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพการผลติ 

*หมายเหตุ  มาตรการย่อย 2  กรณกีารใช้เคร่ืองจักรทีม่ีการเช่ือมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจักรระบบอตัโนมัติในประเทศ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเคร่ืองจักรทีม่ีการปรับเปลีย่น ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่
รวมค่าทีด่ินและทุนหมุนเวยีนในการปรับปรุง  



นโยบายใหม่ที่ควรรู ้
Policy Update  



1. กิจการพฒันาท่ีพกัอาศยัส าหรบัแรงงาน
มาตรฐานสากล 
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• หุ้นไทย > 51% 
• ขนาดโครงการ > 80 หน่วย หรือ พืน้ท่ีใช้สอย > 

4,000 ตร.ม. ต่ออาคาร / พืน้ท่ีต่อหน่วย > 20 ตร.ม. 
และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ILO 

• จดัท าทะเบียนผูพ้กัอาศยัและข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั 
• มีส่ิงอ านวยความสะดวก เชน่ กลอ้งวงจรปิด 

เจา้หน้าที ่รปภ. 24 ชม. หอ้งปฐมพยาบาล ทีจ่อดรถ 
หอ้งประกอบอาหาร พนกังานท าความสะอาดพืน้ที่
สว่นกลาง 

• กรณผีูพ้กัเป็นคนต่างดา้ว: ตอ้งเป็นแรงงานถกูต้อง
ตามกฎหมาย และรายงาน สตม. Online ใน 24 
ชัว่โมง 

• ต้องเป็นการเช่า 

• ตอ้งยืน่ค าขอภายในเดือนธนัวาคม 2562 

 

• ยกเว้นอากรเครื่องจกัร 

• ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลจ ากดั
ตามเงนิลงทุนไมร่วมคา่ทีด่นิ/ทุน
หมนุเวยีนส าหรบัรายไดจ้ากคา่เชา่
ทีพ่กัอาศยั โดยมรีะยะเวลาดงันี้: 

 SEZ และ 20 จงัหวดัท่ีมี
รายได้ต่อหวัต า่ 6 ปี 

 พืน้ท่ีอ่ืนๆ 3 ปี 

• สทิธอิื่นๆ เชน่ Visa/ Work 
Permit ถือครองท่ีดิน 

เงื่อนไข 

สิทธิประโยชน์ 

       ประเภทกิจการพัฒนาที่พกัอาศยัส าหรบัแรงงานมาตรฐานสากล 



  เพื่อความชดัเจนในการค านวณเงนิลงทุนค่าก่อสรา้งส าหรบัการก าหนด
จ านวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้ร ับการยกเว้นตามสัดส่วนของเงินลงทุน           
จงึประกาศก าหนดให้นับค่าก่อสร้างอาคารที่พกัอาศยัส าหรบัแรงงานรวมเป็นเงนิ
ลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน  ทัง้นี้ อาคารทีพ่กัอาศยัดงักล่าวจะเป็น
การลงทุนก่อสร้างเองหรือซื้อก็ได้ และต้องอยู่ ในบริเวณใกล้เคียงกับสถาน
ประกอบการ โดยส านกังานจะพจิารณาตามความเหมาะสม 

รายละเอียด 

ประกาศ ที่ ป.6/2561 เรื่อง รายการเงินลงทนุค่าก่อสร้าง 



2. การปรบัปรงุมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้าน S&T และมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในพืน้ท่ี EEC 
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การปรบัสิทธิประโยชน์กรณีตัง้กิจการในนิคมหรือเขตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 

ยกเว้น 10 ปี + 2 ปี   ยกเว้น 12 ปี 

ให้กิจการในหมวด 8 กิจการพฒันาเทคโนโลยีเป้าหมาย และกิจการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย  หากตัง้กิจการในนิคมหรือเขต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ร ับการส่งเสริมหรือได้ร ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ (ทีม่ใิช่ EECi)  จะใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเพิม่เตมิอกี 2 ปี 
โดยไมม่กีารลดหยอ่น 
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การปรับสิทธิประโยชน์กรณีตั้งกิจการในนิคมหรือเขต S&T 



เครื่องจกัรอตัโนมติั
และหุ่นยนต ์

อาหารแห่งอนาคต 

ดิจิทลั 

การแพทย ์
ครบวงจร 

อิเลก็ทรอนิกส์
อจัฉริยะ 

First S - Curve  

New S - Curve 

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

อตุสาหกรรม
เช้ือเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ 

  

ยานยนต ์
สมยัใหม่ 

การบินและ 
โลจิสติกส ์
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          อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต (S-Curve) ภายใต้มาตรการ EEC 



TM 

WiL 

DVT 

CoE 

Talent Mobility Program (TM) โครงการทีช่ว่ยเชือ่มโยงระหวา่งมหาวทิยาลยั
และสถาบนัวจิยัของภาครฐักบัภาคอุตสาหกรรม ในการจดัหาบุคลากรทางดา้น
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม 

Work Integrated Learning (WiL) เป็นการบรูณาการการท างานในสถาน
ประกอบการเพิม่เตมิจากการเรยีนในสถานศกึษาในรปูแบบ “โรงเรยีนในโรงงาน” 

ทวิภาคี การจดัการศกึษาวชิาชพีทีส่ถาบนัอาชวีศกึษา ตกลงกบัสถานประกอบการ 
รฐัวสิาหกจิ/หน่วยงานรฐั ในการจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล 
เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดม้ปีระสบการณ์ในภาคปฏบิตัใินสถานประกอบการ รฐัวสิาหกจิ หรอื
หน่วยงานรฐั  

สหกิจศึกษา ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จ ัดให้มีการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา สลบักับการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการอยา่งมรีะบบ  

โครงการอาชีวะพิเศษในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
พฒันามาจาก “สตัหบีโมเดล”  NEW 
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           โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ 



3. การขยายเวลานโยบายส่งเสริมการลงทุน 
ในพืน้ท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
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** ขยายเวลาการย่ืนค าขอรบัการส่งเสริมถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ** 

กิจการตามบญัชีประเภทท่ีให้การส่งเสริม กิจการเป้าหมาย 

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม 3 ปี 
• กรณีได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปีแล้ว (กลุ่ม A1 

และ A2)  ให้ได้รบัลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 
เพ่ิมอีก 5 ปี 

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี + ลดหย่อนภาษี
เงินได้ร้อยละ 50 เพ่ิมอีก 5 ปี 

• ส าหรบักิจการ 6 ประเภทท่ีให้ส่งเสริมเฉพาะใน 
SEZ จะได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  

• หกัค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า  10 ปี 
• หกัค่าติดตัง้ส่ิงอ านวยความสะดวกได้ร้อยละ 25 
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร 
• ยกเว้นอากรขาเข้าวตัถดิุบท่ีใช้ผลิตเพ่ือส่งออก 
• สิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษี ได้แก่ การอ านวยความสะดวกด้าน Visa/Work Permit แก่ช่างฝีมือ การถือ

กรรมสิทธ์ิท่ีดิน การส่งออกเงินตราต่างประเทศ 
• อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือถกูกฎหมาย 
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ 



ประเภทกิจการ สิทธิประโยชน์ 

1. กิจการผลิตอาหารสตัวห์รือส่วนผสมอาหารสตัว ์
2. กิจการผลิตวสัดกุ่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภณัฑค์อนกรีต

อดัแรงส าหรบังานสาธารณูปโภค 
3. กิจการผลิตส่ิงปรงุแต่งส าหรบัประทินร่างกาย เช่น สบู ่ยา

สระผม ยาสีฟัน 
4. กิจการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกส าหรบัสินค้าอปุโภค เช่น  

บรรจภุณัฑพ์ลาสติก 
5. กิจการผลิตส่ิงของจากเย่ือหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ* 
6. กิจการพฒันาอาคารส าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมและ/หรือ

คลงัสินค้า 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
8 ปี 

* จงัหวดัตราดไมข่อใหก้ าหนดเป็นกจิการเป้าหมายในพืน้ที ่
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          กลุ่มกิจการที่ BOI ยกเลิกการส่งเสริมไปแล้วแต่ให้ส่งเสริมเฉพาะใน SEZ 



4. การก าหนดพืน้ท่ีเมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) ส่วนขยาย 
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  กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดป้ระกาศเพิม่เตมิจ านวน 7 แหง่         

เป็นเขตวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทุน ดงันี้ 

1. จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
4. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
5. มหาวิทยาลยัมหิดล 
6. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

7. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

             ประกาศ ที่ 9/2561 เรื่องการก าหนดพืน้ที่เมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Food Innopolis) ส่วนขยาย 



อุทยานวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 



สิทธิประโยชน์ 

             กลุ่มประเภทกิจการเป้าหมายที่ตั้งในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหาร 
และสิทธิประโยชน์ 

- ไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามหลกัเกณฑท์ัว่ไป และลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 
เพ่ิมเติมจากสิทธิประโยชน์พ้ืนฐานอีก 5 ปี ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร 

- ประเภท 1.2 กิจการปรับปรุงพนัธ์ุพืชหรือสัตว ์((ท่ีไม่เขา้ข่ายกิจการเทคโนโลยชีีวภาพ) 
- ประเภท 3.9 กิจการบริการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค ์
- ประเภท 7.11 กิจการวิจยัและพฒันา 
- ประเภท 7.12 กิจการเทคโนโลยชีีวภาพ 
 (7.12.1 / 7.12.2 / 7.12.3 / 7.12.4 / 7.12.5 / 7.12.6) 
- ประเภท 7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม 
- ประเภท 7.14 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 
- ประเภท 7.15 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน 
- ประเภท 7.19 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ 



ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
555  ถนนวิภาวดีรงัสิต  เขตจตจุกัร  กรงุเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์ 0-2553-8111    โทรสาร  0-2553-8222 
e-mail :  head@boi.go.th    Website :  www.boi.go.th   
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ศนูยเ์ศรษฐกิจการลงทนุภาคท่ี 3  (ขอนแก่น) 
177/54  หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

โทรศพัท ์ 0-4327-1300-2    โทรสาร  0-4327-1303 
e-mail :  khonkaen@boi.go.th   

mailto:head@boi.go.th
http://www.boi.go.th/
mailto:head@boi.go.th

