อัพเดทมาตรการบีโอไอ
โดย

นางสุภาดา เครือเนตร
ผู้อานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

1

หัวข้อการนาเสนอ

1

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน

2 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
3 มาตรการส่งเสริมการลงทุนสาหรับ SMEs
4 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน

3

นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564)
1

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยส่งเสริม R&D การสร้างนวัตกรรม
การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการส่งเสริม SMEs

2

ส่งเสริมกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน/ใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

3

ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของ
ห่วงโซ่มูลค่า

4

ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อความมั่นคงในพื้นที่

5
6

ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่ม AEC
ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่มบทบาท
ของไทยในเวทีโลก
4

สิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (แก้ไข พ.ศ. 2560)
สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี

• ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร (มาตรา 28)
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสาหรับของที่นาเข้ามาเพื่อการวิจัย และ
พัฒนา และการทดสอบที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 30/1)
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล (มาตรา 31, 31/1 และ 34)
• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 หลังระยะเวลายกเว้น
(มาตรา 35 (1))
• ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่านาประปาเป็นสองเท่า (มาตรา 35 (2))
• ให้หักค่าติดตังหรือก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มขึน ร้อยละ 25
(มาตรา 35 (3))
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจาเป็นสาหรับการผลิตเพื่อการ
ส่งออก (มาตรา 36)

• อนุญาตให้นาคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน (มาตรา 24)
• อนุญาตให้นาช่างฝีมือและผู้ชานาญการเข้ามาทางานในกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 25 และ 26)
• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มาตรา 27)
• อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ (มาตรา 37)
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8 หมวดกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
หมวด 1-7 ประกอบด้วยกิจการ 6 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
A1 : กิจการฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ทา R&D เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
A2 : กิจการโครงสร้างพืนฐานเพื่อพัฒนาประเทศ กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขันสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มีการลงทุนในประเทศ
น้อยหรือยังไม่มีการลงทุน
A3 : กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขันสูง มีความสาคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานของประเทศ มีการผลิตอยู่บ้างเล็กน้อย
A4 : กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่ถึงกลุ่ม A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริม Supply Chain
B1-B2 : อุตสาหกรรมที่มีการผลิตอยู่มากแล้วในประเทศ แต่ยังสาคัญต่อ Supply Chain
หมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายที่ประเทศมีศักยภาพ (Biotech, Nanotec, Advanced Material, Digital)

6

สิทธิพื้นฐานสาหรับโครงการใหม่หรือโครงการขยาย
หมวด 1-7

สิทธิและประโยชน์แตกต่างตามระดับเทคโนโลยี
มูลค่าเพิ่ม และการสนับสนุนห่วงโซ่การผลิต

อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้น R&D และการออกแบบ ซึ่งสาคัญอย่างมากต่อ

A1 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว

A2 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และกิจการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มี

A3 กิจการใช้เทคโนโลยีสูงที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีฐานผลิตอยู่บ้างแล้ว
A4 กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่า A1-A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบ
ในประเทศ และเสริม Value Chain

B1-B2 อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังสาคัญต่อ Value Chain

หมวด 8

การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายที่ประเทศมีศักยภาพ
(Biotech, Nanotec, Advanced Material, Digital)

ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล

8 ปี
8 ปี
5 ปี
3 ปี
0 ปี
10 ปี

(ไม่จากัดวงเงิน)

ยกเว้นอากร
วัตถุดิบผลิต
เพื่อส่งออก

ยกเว้นอากร
เครื่องจักร

Non-tax

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
บางประเภท

✓

บางประเภท

✓

✓

✓

✓

หมายเหตุ: กรณีโครงการ SMEs เพิ่มเติมวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นติ ิบุคคลเป็น 2 เท่าของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก

8

วัตถุประสงค์
o เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตหรือให้บริการ โดยส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการร่วมมือและสนับสนุนกิจการขององค์กรท้องถิ่นในกิจการด้านการเกษตร
และเกษตรแปรรูป กิจการในอุตสาหกรรมเบา และกิจการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งการ
สนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบองค์รวม

o เพื่อยกระดับการดาเนินการขององค์กรท้องถิ่น เช่น การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต การฝึกอบรมเพื่อ
ยกระดับเทคโนโลยีหรือมาตรฐานการผลิต เป็นต้น

9

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
กิจการเดิม

กรณีที่ 1

ต้องยื่นขอรับการส่งเสริม/ขอรับสิทธิฯ
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ ถึงวันทาการสุดท้ายของปี 2564

• เป็ น โครงการที่ อยู่ใ นประเภทกิจ การที่ ขอรับการ
ส่งเสริมได้ในปัจจุบัน
• เป็นโครงการที่เคยได้รับการส่งเสริมแต่ไม่เคยได้รับ
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือสิทธิฯ
ได้สิ้นสุดลงแล้ว

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คล 3 ปี ในวงเงิน

120%

ของเงินสนับสนุน

• เพิ่ ม วงเงิ น ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
120% ของเงินสนับสนุน

A
ผู้สนับสนุน หรือ
ร่วมดาเนินการ

เงินลงทุน > 1 ลบ./โครงการ
และ > 200,000บาท/ราย
• การสนับสนุน

- เครื่องจักรและอุปกรณ์
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

• มีความร่วมมือกับท้องถิ่น

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์
ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

B

เกษตรและเกษตรแปรรูป

ผู้รับ
การสนับสนุน

อุตสาหกรรมเบา

เงินลงทุน
> 200,000 บาท/ราย

กรณีที่ 2
เป็ น โครงการที่ สิ ท ธิ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ยัง ไม่ สิ้น สุ ด หรื อโครงการใหม่ที่ข อรับการส่ง เสริม
อยู่ในข่ายได้ยกเว้นภาษี

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการเศรษฐกิจฐานราก
สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการอื่นได้ด้วย

ท่องเที่ยวชุมชน

การบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง
และการแก้ไขปัญหาน้าท่วม

10

โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยง
ระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง

ธกส. คัดเลือกสหกรณ์/วิสาหกิจ
ชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนา
เพื่อยกระดับจานวน 500 ราย

สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน

ส ารวจและก าหนดรู ป แบบการ
สนับสนุนด้านต่างๆ เช่น
• เทคโนโลยี/เครื่องจักรอุปกรณ์
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์/มาตรฐาน
• การพัฒนาช่องทางการตลาด
• การพัฒนานวัตกรรม

การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น
- เครื่องจักรอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การพั ฒ นาช่ อ งทางการตลาด และการบริ ห าร
จัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

สิทธิประโยชน์ BOI ตาม
“มาตรการเร่งรัดการลงทุน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐานราก”

ผู้ประกอบการศักยภาพสูง
11

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
(กรณีสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าแบบองค์รวม)
ต้องครอบคลุมทั้งในส่วนของการบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง และการ
แก้ไขปัญหาน้าท่วม
ต้องดาเนินการในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือพื้นที่ที่เกิดปัญหาน้าท่วมซ้าซากเท่านั้น

โดยแผนการด้าเนินการบริหารจัดการน้าต้องได้รับความเห็นชอบจาก สทนช. และสอดคล้องกับ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ

จะคานวณมูลค่ายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ที่จ่ายจริงในการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้า
เป็นต้น

12

ตัวอย่างแนวทางในการสนับสนุนกิจการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเบา
- การนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ เช่น เครื่องจักรเทคโนโลยีดิจิ ทลั เพื่อ
ยกระดับการผลิต

- การฝึ กอบรมเพื่อยกระดับเทคโนโลยีหรือมาตรฐานผลิต เช่น การผลิต
และใช้ปุ๋ยชีวภาพ มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร การอบรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ มีคณ
ุ ภาพดี แสดงอัตลักษณ์ ของท้ องถิ่น
เช่น การออกแบบและผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือผลิตภัณฑ์
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ตัวอย่างแนวทางในการสนับสนุนกิจการท่องเที่ยวชุมชน
- การสร้างการเติบโตและดึงดูดการท่องเที่ยวชุมชน เช่น สร้างสิง่ อานวยความสะดวก
- การสนั บสนุ นเพื่อยกระดับ มาตรฐานและความปลอดภัย เช่น สนับสนุ นอุป กรณ์
ความปลอดภัย ส าหรับ การท่ อ งเที่ย วทางทะเลหรือ การเดิน ป่ า ฝึ ก อบรมเจ้า หน้ า ที่
หน่วยกูภ้ ยั

- การสนับสนุนเพื่อยกระดับการท่องเที่ ยวชุมชนให้ยงยื
ั ่ น เช่น อบรมสร้างความรูด้ า้ น
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม สนับสนุน การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรือรถไฟฟ้ าลดมลพิษ
- การสนับสนุนการนาเทคโนโลยี IoT หรือ Big Data มาใช้พฒ
ั นาแหล่งท่องเทีย่ วให้
รองรับนักท่องเที่ยวทีม่ คี ุณภาพและเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเทีย่ วเมืองรอง เช่น สร้างระบบ
Smart Tourism เพือ่ ช่วยบูรณาการข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วให้เป็ นระบบยิง่ ขึน้
14

มาตรการส่งเสริมการลงทุนสาหรับ SMEs

15

มาตรการส่งเสริมการลงทุนสาหรับ SMEs
คุณสมบัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริม
กลุ่ม A และ กลุ่ม B
(ยกเว้นกิจการโรงแรม ที่กาหนดห้องพัก ≥ 50-99 ห้อง/เงินลงทุนต่อห้อง ≥ 1 ล้านบาท
(ไม่รวมค่าที่ดิน&ทุนหมุนเวียน)) จึงจะเข้าข่าย

16

มาตรการส่งเสริมการลงทุนสาหรับ SMEs

เงื่อนไข
•
•
•
•

เงินลงทุนขั้นต่าแต่ละโครงการ ≥ 5 แสนบาท
หุ้นไทย 51% ของทุนจดทะเบียน
อัตราส่วนหนี้สิน : ทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 4:1
ใช้เครื่องจักรเก่าในประเทศได้ ≤ 10 ล้านบาท + เครื่องจักรใหม่ในเครื่องจักรหลัก ≥ 50%
ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
• รายได้ของกิจการรวมกัน (ทั้ง BOI และ non BOI) ≤ 500 ล้านบาท/ปี ในช่วง 3 ปีแรก
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้ จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมฯ
17

มาตรการส่งเสริมการลงทุนสาหรับ SMEs
สิทธิประโยชน์
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในกลุ่ม A 200% ของเงินลงทุน
• สิทธิประโยชน์อื่นตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2/2557

•
•
•
•

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการสาหรับ SMEs
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
เพื่อตั้งสถานประกอบการใน SEZ
18

Merit-Based Incentives ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
1. R&D ทั้งทาเอง ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือร่วมวิจัยกับองค์กรใน
ต่างประเทศ

2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร
สถาบันการศึกษา/วิจัย หน่วยงานรัฐด้าน S&T
3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ
4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งการอบรมด้าน
ระบบดิจิทัล

5. การพัฒนา Local Supplier ที่มีหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 51% ใน
การฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง และการให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งทาเอง หรือว่าจ้าง
ผู้อื่นในประเทศ

Cap เพิ่มเติม

(% ของเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย)
300%
100%
200%
200%

200%
200%

ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามสัดส่วน
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายดังนี้
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก

1% หรือ
> 200 ลบ.
2% หรือ
> 400 ลบ.
3% หรือ
> 600 ลบ.

ยกเว้น CIT เพิ่มเติม/

Cap เพิ่มขึ้น
ตามที่กาหนด

1 ปี
2 ปี

3 ปี

กลุ่ม A1, A2 ทา merit แล้วได้ยกเว้น
CIT เกิน 8 ปีได้
(แต่รวมแล้วไม่เกิน 13 ปี)
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ตัวอย่างการคานวณสิทธิประโยชน์
ตัวอย่าง : บริษัท ก. ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับสานักงาน (ประเภท 5.3.6)
เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 100 ล้านบาท และได้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เพิม่ เติม โดยจะลงทุนทาวิจยั และพัฒนา
(R&D) มูลค่า 10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
รวม 4 ปี มูลค่า Cap ไม่เกิน 130 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์พื้นฐานอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ
(Activity-based Incentives)
(A4) 3 ปี โดยมีมูลค่า Cap ไม่เกิน
100 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
(Merit-based Incentives)
ยกเว้นเพิ่มอีก 1 ปี โดยมี Cap เพิ่มอีก
30 ล้านบาท

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่นามาผลิตเพื่อส่งออก
• สิทธิประโยชน์ที่มใิ ช่ภาษีอากร (Non-Tax)
20

Merit-Based Incentives ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
1. R&D ทั้งทาเอง ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือร่วมวิจัยกับองค์กรใน
ต่างประเทศ

2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร
สถาบันการศึกษา/วิจัย หน่วยงานรัฐด้าน S&T

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ
4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งการอบรมด้าน
ระบบดิจิทัล
5. การพัฒนา Local Supplier ที่มีหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 51% ใน
การฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง และการให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งทาเอง หรือว่าจ้าง
ผู้อื่นในประเทศ

Cap เพิ่มเติม

(% ของเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย)
300%
100%
200%
200%
200%
200%

ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามสัดส่วน
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายดังนี้
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก

ยกเว้น CIT เพิ่มเติม/

Cap เพิ่มขึ้น
ตามที่กาหนด

1% หรือ
> 200 ลบ.

0.5%

1 ปี

2% หรือ
> 400 ลบ.

1%

2 ปี

3% หรือ
> 600 ลบ.

1.5%

3 ปี

กลุ่ม A1, A2 ทา merit แล้วได้ยกเว้น
CIT เกิน 8 ปีได้
(แต่รวมแล้วไม่เกิน 13 ปี)
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สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ SMEs
• เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
โดยหากตั้งอยู่ใน 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่า
- กลุ่ม A1 และ A2 ได้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% 5 ปี
- กลุ่มอื่นๆ (ไม่รวม B2) ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิ่มเติม 3 ปี

22

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ SMEs
• เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
โดยหากตั้งในพื้นที่นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
- กลุ่ม A3 และ A4 ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 1 ปี
• เมื่อกิจการ SMEs ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 200% ของเงินลงทุนเพิ่มเติมจาก
สิทธิประโยชน์ตามมาตรการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีอยู่แล้ว
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

24

ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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กลุ่มกิจการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (1/2)
กลุ่มอุตสาหกรรม

ตาก

1. เกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง
2. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

✓

สระแก้ว ตราด มุกดาหาร

สงขลา

✓

✓
X

✓
X

✓
X

✓
X

3. สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
4. การผลิตเครื่องเรือน

✓

✓

X

X

✓

✓

✓

X

X

5. อัญมณี และเครื่องประดับ
6. การผลิตเครื่องมือแพทย์

✓

✓

X

X

✓
X

✓

✓

X

X

X

7. ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
8. เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

✓

✓

X

X

X

✓

✓

X

X

9. การผลิตพลาสติก
10. การผลิตยา

✓

✓

X

✓
X

✓

✓

X

X

X

11. กิจการโลจิสติกส์
12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

13. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว
14. กิจการอื่นๆ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓**

✓

✓

X

หมายเหตุ
* กิ จการอื่นๆ ได้แก่ กิจการผลิต
สิง่ พิมพ์ทวไป
ั ่ และกิจการผลิต
โครงสร้างโลหะสาหรับงานก่อสร้าง
หรืองานอุตสาหกรรม

** ยกเว้น กิจการผลิตโครงสร้าง
โลหะสาหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม
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กลุ่มกิจการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2/2)
กลุ่มอุตสาหกรรม
1. เกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง
2. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

หนองคาย เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม นราธิวาส
✓
X
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
X

3. สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
4. การผลิตเครื่องเรือน

✓
X
✓
X

5. อัญมณี และเครื่องประดับ

X

✓

✓

✓

✓

6. การผลิตเครื่องมือแพทย์

X

✓

✓

✓

✓

7. ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน

X

X

✓

✓

✓

8. เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

X

X

✓

✓

✓

9. การผลิตพลาสติก

X

✓

✓

✓

✓

10. การผลิตยา

X

✓

✓

✓

✓

11. กิจการโลจิสติกส์

✓

✓

✓

✓

✓

12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

✓

✓

✓

✓

✓

13. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

✓

✓

✓

✓

✓

14. กิจการอื่นๆ

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

หมายเหตุ
* กิ จการอื่นๆ ได้แก่ กิจการผลิต
สิง่ พิมพ์ทวไป
ั ่ และกิจการผลิต
โครงสร้างโลหะสาหรับงานก่อสร้าง
หรืองานอุตสาหกรรม
** ยกเว้น กิจการผลิตโครงสร้าง
โลหะสาหรับงานก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม
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รายการกิจการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (1/8)
กลุ่มที่ 1 เกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
(จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย)
1.4 กิจการอบพืชและไซโล
1.5.1 กิจการขยายพันธุป์ ศุสตั ว์หรือสัตว์น้า
1.5.2 กิจการเลี้ยงปศุสตั ว์หรือสัตว์น้า (ยกเว้นกุ้ง)
1.6 กิจการฆ่าและชาแหละสัตว์
1.8 กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้
1.9 กิจการผลิตแป้ งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช) หรือแป้ งจากพืชที่มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ
1.10 กิจการผลิตน้ามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ (ยกเว้นน้ามันจากถัวเหลื
่ อง)
1.11 กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ (ยกเว้นยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน
และเครื่องสาอาง)
1.14.1 กิจการแปรรูปยางขัน้ ต้น
1.15 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทุ างการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มาจากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุหุ รือของเสีย
จากการเกษตร
1.17 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
1.19 กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น
1.20 กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
1.22 กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
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รายการกิจการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (2/8)
กลุ่มที่ 2 เซรามิกส์
(จังหวัดกาญจนบุรี ตาก นครพนม)
2.4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (ยกเว้น Earthen Ware และกระเบือ้ งเซรามิกส์)

กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
(จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตาก นครพนม นราธิวาส สงขลา สระแก้ว และหนองคาย)
3.1.1 กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้นใยประดิษฐ์
3.1.2 กิจการผลิตด้ายหรือผ้า
3.1.4 กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ
3.2 กิจการผลิต Non-woven Fabric หรือผลิตภัณฑ์สขุ อนามัย (Hygienic Products)
จาก Non-woven Fabric
3.3 กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม
3.4 กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน

กลุ่มที่ 4 การผลิตเครื่องเรือน
(จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตาก นครพนม นราธิวาส สงขลา และสระแก้ว)
3.6 กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน
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รายการกิจการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (3/8)
กลุ่มที่ 5 อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
(จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตาก นครพนม นราธิวาส และสระแก้ว)

3.8 กิจการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ หรือชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ

กลุ่มที่ 6 การผลิตเครื่องมือแพทย์
(จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตาก นครพนม นราธิวาส และสระแก้ว)

3.11 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน

กลุ่มที่ 7 อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
(จังหวัดกาญจนบุรี ตาก นครพนม นราธิวาส และสระแก้ว)

4.4 กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์หรืออุปกรณ์
4.5.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน และ/หรือการซ่อมแซมแม่พิมพ์
4.5.3 กิจการประกอบเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์เครื่องจักร
4.8.17 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอื่นๆ
4.12 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบตา่ กว่า 248 ซีซี)
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รายการกิจการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (4/8)
กลุ่มที่ 8 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
(จังหวัดกาญจนบุรี ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร และสระแก้ว)

5.1 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ า
5.2.2 กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED
5.2.3 กิจการผลิต Compressor และ/หรือ Motor สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ า
5.2.4 กิจการผลิต Wire Harness
5.2.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้ าอื่นๆ
5.3.5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual Product)
5.3.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับสานักงาน
5.3.7 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
5.4.6.2 กิจการผลิต Hard Disk Drive ทัวไป
่ และ/หรือชิ้นส่วน (ยกเว้น Top Cover หรือ Base Plate หรือ Peripheral)
5.4.6.3 กิจการผลิต Top Cover หรือ Base Plate หรือ Peripheral สาหรับ Hard Disk Drive
5.4.12 กิจการผลิต Flexible Printed Circuit และ/หรือ Printed Circuit Board และ/หรือชิ้นส่วน
31
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รายการกิจการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (5/8)
กลุ่มที่ 8 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
(จังหวัดกาญจนบุรี ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร และสระแก้ว)

5.4.13 กิจการผลิตอุปกรณ์ หน่ วยความจาอื่นๆ
5.4.14 กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA) ทัวไป
่ หรือผลิตภัณฑ์ต่อเนื่ องจากการผลิต PCBA ในโครงการ
เดียวกัน
5.4.17 กิจการผลิตชิ้นส่วนสาหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual Product)
5.4.18 กิจการผลิตชิ้นส่วนสาหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับสานักงาน
5.4.19 กิจการผลิตชิ้นส่วนสาหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

กลุ่มที่ 9 การผลิตพลาสติก
(จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตาก นครพนม นราธิวาส และสระแก้ว)

6.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสาหรับอุตสาหกรรม (Plastic Products for Industrial Goods)
6.7.1 กิจการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิดหลายชัน้ (Multilayer Plastics Packaging)
6.7.2 กิจการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิดปลอดเชื้อ (Aseptic Plastics Packaging)
6.7.3 กิจการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ชนิดป้ องกันไฟฟ้ าสถิต (Antistatic Plastics Packaging)
6.8 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล
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รายการกิจการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (6/8)
กลุ่มที่ 10 การผลิตยา
(จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตาก นครพนม นราธิวาส และสระแก้ว)

6.10 กิจการผลิตยา

กลุ่มที่ 11 กิจการโลจิสติกส์
(จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย)

7.1.3 กิจการสถานที่ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออก หรือโรงพักสินค้า เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุ
ของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่า เทียบเรือ (รพท.) (Inland Container Depot : ICD)
7.4.1 กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบทันสมัย (Distribution Center : DC)
7.4.2 กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทนั สมัย (International Distribution Center : IDC)
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รายการกิจการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (7/8)
กลุ่มที่ 12 นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
(จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย)

7.9.1.1 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
7.9.1.2 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ
7.9.1.3 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park)

กลุ่มที่ 13 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
(จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย)

7.22.1 กิจการเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว
7.22.2 กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว
7.22.3 กิจการสวนสนุก
7.22.4 กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรมไทย
7.22.5 กิจการสวนสัตว์เปิด
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รายการกิจการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (รวม 67 ประเภท) (8/8)
กลุ่มที่ 13 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (ต่อ)
(จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย)

7.22.6 กิจการพิพิธภัณฑ์
7.23.3 กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
7.23.4 กิจการศูนย์ฟื้นฟูสขุ ภาพ

กลุ่มที่ 14 กิจการอื่นๆ
(จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคาย)

4.14 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสาหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตุ สาหกรรม (Fabrication Industry)
6.14.2 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทวไป
ั่
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กิจการตามบัญชีประเภทที่ให้การส่งเสริม

กิจการเป้ าหมาย

• ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 3 ปี แต่รวม • ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 8 ปี + ลดหย่อนภาษี
แล้วไม่เกิน 8 ปี
เงินได้ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี
• กรณี ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้ 8 ปี แล้ว (กลุ่ม A1
• สาหรับกิจการ 6 ประเภทที่ให้ส่งเสริมเฉพาะใน
และ A2) ให้ได้รบั ลดหย่อนภาษี เงินได้ร้อยละ 50
SEZ จะได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล 8 ปี
เพิ่มอีก 5 ปี
•
•
•
•
•

หักค่าขนส่ง ไฟฟ้ า และประปา 2 เท่า 10 ปี
หักค่าติดตัง้ สิ่งอานวยความสะดวกได้ร้อยละ 25
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก
สิทธิประโยชน์ อื่นที่ไม่ใช่ภาษี ได้แก่ การอานวยความสะดวกด้าน Visa/Work Permit แก่ช่างฝี มือ การถือ
กรรมสิทธ์ ิ ที่ดิน การส่งออกเงินตราต่างประเทศ
• อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือถูกกฎหมาย

** ขยายเวลาการยื่นคาขอรับการส่งเสริมถึงวันทาการสุดท้ายของปี 2565**
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กลุ่มกิจการที่ BOI ยกเลิกการส่งเสริมไปแล้วแต่ให้ส่งเสริมเฉพาะใน SEZ
ประเภทกิจการ

สิทธิประโยชน์

1. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
2. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัด
แรงสาหรับงานสาธารณูปโภค
3. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสาหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม
ยาสีฟัน
4. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสาหรับสินค้าอุปโภค เช่น
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
5. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ*
6. กิจการพัฒนาอาคารสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือ
คลังสินค้า

ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล 8 ปี

* จังหวัดตราดไม่ขอให้กาหนดเป็ นกิจการเป้ าหมายในพืน้ ที่
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