มาตรการและนโยบายส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง
และนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ที่ควรรู้
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
14 มีนาคม 2562

วิสยั ทัศน์ การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี

ส่งเสริมการลงทุนที่มีคณ
ุ ค่า ทัง้ ในประเทศและการลงทุน
ของไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ก้าวพ้นการเป็ นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง
(Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยังยื
่ น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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หัวข้อนาเสนอ
1. นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยทุ ธศาสตร์ใหม่
2. หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยทุ ธศาสตร์ใหม่
2.1 หลักเกณฑ์การอนุมตั ิ โครงการ
2.2 หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
3. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4. นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ และ
โครงการเมืองต้นแบบ
5. การให้ส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
6. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs
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1. นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยทุ ธศาสตร์ใหม่
1. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็ น
ธรรม และการลดความเหลื่อมลา้ ทางเศรษฐกิจและสังคม
2. ส่งเสริมกิจการที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน
เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั ่งยืน

3. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ ที่ และ
สร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มลู ค่า
4. ส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อ
การสร้างความมันคงในพื
่
น้ ที่
5. ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพืน้ ที่ชายแดน ทัง้ ในและนอกนิคม
อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6. ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ไทย และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
4

การให้สิทธิประโยชน์ ตามยุทธศาสตร์ใหม่
สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมตามคุณค่าของ
โครงการ (Merit-based Incentives)

สิทธิประโยชน์ ตามประเภทกิจการ
(Activity-based Incentives)
A1
A2
A3
A4
B1

+

1. สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน
2. สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมเพื่อกระจาย
ความเจริญสู่ภมู ิ ภาค
3. สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
พืน้ ที่อตุ สาหกรรม

B2

กาหนดสิทธิประโยชน์ ตามลาดับ
ความสาคัญของประเภทกิจการ

กาหนดสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม
เพื่อจูงใจให้มีการลงทุนหรือใช้จ่ายใน
กิจกรรมที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อประเทศ
หรืออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึน้
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สิทธิประโยชน์ ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)

้ ฐานเพือ
A2: กิจการโครงสร้างพืน
่ พ ัฒนา
ประเทศ กิจการทีใ่ ชเ้ ทคโนโลยีขนสู
ั้ งเพือ
่
สร้างมูลค่าเพิม
่ แต่มก
ี ารลงทุนใน
ประเทศน้อยหรือย ั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 และเสริม
Supply Chain
(ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี ,
ยกเว้นอากรเครือ
่ งจ ักร
ว ัตถุดบ
ิ Non-tax)

A1

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

A2
A3
A4

A3: กิจการทีใ่ ชเ้ ทคโนโลยีขนสู
ั้ งซงึ่ มี
ความสาค ัญต่อการพ ัฒนาประเทศโดย
มีฐานการผลิตอยูบ
่ า้ งเล็ กน้อย
(ยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปี , ยกเว้นอากร
เครือ
่ งจ ักร ว ัตถุดบ
ิ Non-tax)

B1
B2

B1/B2: อุตสาหกรรมสน ับสนุนทีใ่ ชเ้ ทคโนโลยีไม่สง
ู แต่ย ังสาค ัญต่อ Value chain
(กลุม
่ B1 ได้ร ับยกเว้นอากรเครือ
่ งจ ักร ว ัตถุดบ
ิ Non-tax
กลุม
่ B2 ได้ร ับยกเว้นอากรว ัตถุดบ
ิ Non-tax)

1 สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย

Cap เพิ่มเติม
(% ของเงิ นลงทุน/
ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึน้ )

1. R&D ทัง้ ทาเอง ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือร่วม
วิจยั กับองค์กรในต่างประเทศ
2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม
เฉพาะทาง สถาบันวิจยั หน่ วยงานรัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

200%

3. ค่าธรรมเนี ยมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พฒ
ั นา
จากแหล่งในประเทศ
4. การฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง
5. การพัฒนา Local Supplier ที่มีห้นุ ไทยไม่น้อย
กว่า 51% ในการฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง
และ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

100%

6. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ทัง้ ทาเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ

100%

100%

100%
100%

ให้สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมตามสัดส่วน
เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายดังนี้
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวม
ใน 3 ปี แรก

ยกเว้น CIT
เพิ่มเติม โดย

1% หรือ > 200 ลบ.

1 ปี

2% หรือ > 400 ลบ.

2 ปี

3% หรือ > 600 ลบ.

3 ปี

ให้มี Cap
เพิ่มขึ้นตามที่
กาหนด
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ตัวอย่างการคานวณสิทธิประโยชน์
ตัวอย่าง : บริษทั ก. ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
สาหรับสานักงาน (ประเภท 5.3.6) เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 100 ล้านบาท
และได้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม โดยจะลงทุนทาวิจยั และพัฒนา (R&D) มูลค่า 10 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปี แรก

ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล
รวม 4 ปี มูลค่า Cap ไม่เกิน
120 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์ พืน้ ฐานอื่นๆ

สิทธิประโยชน์
ตามประเภทกิจการ
(Activity-based Incentives)

สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม
(Merit-based Incentives)

(A4) 3 ปี โดยมีมูลค่า Cap
ไม่เกิน 100 ล้านบาท

ยกเว้นเพิ่มอีก 1 ปี โดยมี
Cap เพิ่มอีก 20 ล้านบาท

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่นามาผลิตเพื่อส่งออก
• สิทธิประโยชน์ ที่มิใช่ภาษี อากร (Non-Tax)
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สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
2. Merit เพื่อกระจายความเจริญสู่ภมู ิ ภาค
ตัง้ สถานประกอบการในพืน้ ที่ที่มีรายได้ต่อหัวตา่ ที่สดุ ของประเทศ 20 จังหวัด
- ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเพิ่ม 3 ปี หากเป็ นกิจการในกลุ่ม A1 และ A2 ซึ่งได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้ 8 ปี อยู่แล้ว จะให้ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้ 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี
- ได้รบั สิทธิหกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาได้ 2 เท่า เป็ นเวลา 10 ปี และหักค่าติดตัง้ หรือ
ก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
 กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่ าน บึงกาฬ บุรีรมั ย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน
ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวลาภู อุบลราชธานี
และอานาจเจริญ
[ไม่รวมพืน้ ที่ชายแดนภาคใต้และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็ นมาตรการพิเศษต่างหาก]

3. Merit เพื่อพัฒนาพืน้ ที่อตุ สาหกรรม
ตัง้ สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รบั ส่งเสริม

ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเพิ่ม 1 ปี
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2. หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ใหม่
(มีผลใช้บงั คับกับคาขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2558 เป็ นต้นมา)

(1) หลักเกณฑ์การอนุมตั ิ โครงการ

(2) หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์
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หลักเกณฑ์การอนุมตั ิ โครงการ

(1/2)

1. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
• ต้องมีมลู ค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตร กิจการ
อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน และกิจการตัดโลหะ ต้องมีมลู ค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 10%
• ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทนั สมัย

• โครงการลงทุน 10 ล้านบาทขึน้ ไป (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ต้องได้รบั
ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่
วันครบเปิดดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ จะถูกเพิกถอนสิทธิยกเว้น
ภาษี เงินได้นิติบคุ คล 1 ปี
• สาหรับกิจการสัมปทานและแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จะใช้แนวทางพิจารณาตามมติ
ครม. เมื่อปี 2541 และปี 2547
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หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรในโครงการที่ได้รบั ส่งเสริม
ประเภทเครื่องจักร
1 เครื่องจักรใหม่
เครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศ
เครื่องจักรใช้แล้วไม่เกิน 5 ปี นับ
2 แต่ปีที่ผลิตถึงปี ที่นาเข้า

เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 5 ปี แต่ไม่
3 เกิน 10 ปี
4 เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 10 ปี
กิจการขนส่งทางเรือ กิจการขนส่ง
5 ทางอากาศ และแม่พิมพ์

อนุญาตให้ใช้ใน
โครงการ

ให้นับเป็ นเงิน
ลงทุน

ยกเว้นอากร

ทุกกรณี





ทุกกรณี



x

กรณี ทวไป
ั่

x

x

กรณี ย้ายฐาน

นับให้ 50% ของ
มูลค่าตามบัญชี

x

กรณี ย้ายฐาน

x

x

ตามความ
เหมาะสม





หมายเหตุ เครื่องจักรใช้แล้วต้องมีใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ในด้านประสิทธิภาพของ
เครื่องจักร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน และการประเมินราคาที่เหมาะสม 12

หลักเกณฑ์การอนุมตั ิ โครงการ

(1/2)

2. การป้ องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
• ต้องมีแนวทางและมาตรการป้ องกันและลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สาหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นพิเศษในเรื่องสถานที่ตงและ
ั้
วิธีจดั การมลพิษ
• กรณี กิจการใดมีรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่ องที่อยู่ในข่ายต้องทา
EIA ให้โครงการหรือกิจการนัน้ ต้องปฏิบตั ิ ตาม กม.ว่าด้วยสิ่งแวดล้อม หรือมติ
ครม. ที่เกี่ยวข้องด้วย
• โครงการที่ตงั ้ ในจังหวัดระยอง ต้องปฏิบตั ิ ตามประกาศสานักงานฯ ที่ ป.1/2554
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หลักเกณฑ์การอนุมตั ิ โครงการ
3. เงินลงทุนขัน้ ตา่ และความเป็ นไปได้ของโครงการ
• ต้องมีเงินลงทุนขัน้ ตา่ ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ทัง้ นี้ สาหรับกลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้ฐานความรู้เป็ นปัจจัยหลักในการดาเนินธุรกิจ
เช่น กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการซอฟต์แวร์ กิจการวิจยั และ
พัฒนา จะพิจารณาเงินลงทุนขัน้ ตา่ จากเงินเดือนบุคลากรเฉพาะด้านที่กาหนด
เป็ นเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาทต่อปี
• ต้องมีอตั ราส่วนหนี้ สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 สาหรับโครงการริเริ่ม
ส่วนโครงการขยาย จะพิจารณาความเหมาะสมเป็ นรายกรณี
• โครงการที่มีเงินลงทุนมากกว่า 750 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ต้องแนบรายงานการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
14

3. นโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมตามที่ตงั ้ ของโครงการ (Area-based Incentives)
เมียนมาร์

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย
นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี : 10 จังหวัด
23 อาเภอ 90 ตาบล)
พืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4 อาเภอของสงขลา
คือ จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย)
จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวตา่ 20 จังหวัด
(กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่ าน บึงกาฬ บุรีรมั ย์ แพร่
มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์
หนองบัวลาภู อุบลราชธานี อานาจเจริญ)

ลาว

กัมพูชา
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นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(ขยายเวลาการยื่นคาขอรับการส่งเสริมถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63)
•
•

•
•
•
•
•
•

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

10 พืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (1/2)
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 1/2558 และ 2/2558
จังหวัด
ตาก

มุกดาหาร

สระแก้ว

สงขลา
ตราด
หนองคาย

อาเภอ

ตาบล

แม่สอด
พบพระ
แม่ระมาด
เมือง
มุกดาหาร
หว้านใหญ่
ดอนตาล
อรัญประเทศ
วัฒนานคร
สะเดา

ท่าสายลวด พระธาตุผาแดง แม่กาษา แม่ก ุ แม่ตาว แม่ปะ แม่สอด มหาวัน
ช่องแคบ พบพระ วาเล่ย์
ขะเนจือ้ แม่จะเรา แม่ระมาด
คาอาฮวน นาสีนวน บางทรายใหญ่ มุกดาหาร ศรีบญ
ุ เรือง

คลองใหญ่
เมือง
หนองคาย
สระใคร

คลองใหญ่ ไม้รูด หาดเล็ก
17
ค่ายบกหวาน ในเมือง บ้านเดื่อ พระธาตุบงั พวน โพธิ์ ชยั มีชยั โพนสว่าง เวียงคุก สีกาย หนอง
กอมเกาะ หาดคา หิ นโงม
สระใคร

ชะโนด บางทรายน้ อย ป่ งขาม หว้านใหญ่
ดอนตาล โพธิ์ ไทร
ท่าข้าม บ้านด่าน ป่ าไร่
ผักขะ
สะเดา สานักขาม สานักแต้ว ปาดังเบซาร์

10 พืน้ ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2/2)
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 1/2558 และ 2/2558
จังหวัด
นราธิวาส

เชียงราย

นครพนม

อาเภอ
เมืองนราธิวาส
ตากใบ
ยี่งอ
แว้ง
สุไหงโก-ลก
เชียงของ
เชียงแสน
แม่สาย
เมืองนครพนม

ท่าอุเทน
กาญจนบุรี เมือง
กาญจนบุรี

ตาบล
โคกเคียน
เจ๊ะเห
ละหาร
โล๊ะจูด
สุไหงโก-ลก
ครึ่ง บุญเรือง ริมโขง เวียง ศรีดอนชัย สถาน ห้วยข้อ
บ้านแซว ป่ าสัก แม่เงิน โยนก เวียง ศรีดอนมูล
เกาะข้าง บ้านด้าย โป่ งงาม โป่ งผา แม่สาย เวียงพางคา ศรีเมืองชุม ห้วยไคร้
กุรคุ ุ ท่าค้อ นาทราย นาราชควาย ในเมือง บ้านผึง้ โพธ์ ิ ตาก หนองญาติ หนอง
แสง อาจสามารถ
โนนตาล รามราช เวินพระบาท
18
แก่งเสี้ยน บ้านเก่า

กลุ่มกิจการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (1/2)
กลุ่มอุตสาหกรรม
1. เกษตร ประมงและกิ จการที่
เกี่ยวข้อง
2. การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เซรามิ กส์
3. สิ่ งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
4. การผลิ ตเครื่องเรือน
5. อัญมณี และเครื่องประดับ
6. การผลิ ตเครื่องมือแพทย์
7. ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้ นส่วน
8. เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์
9. การผลิ ตพลาสติ ก
10. การผลิ ตยา
11. กิ จการโลจิ สติ กส์
12. นิ คมหรือเขตอุตสาหกรรม
13. กิ จการสนับสนุนการท่องเที่ยว
14. กิ จการสิ่ งพิ มพ์

ตาก


สระแก้ว





























ตราด


มุกดาหาร


สงขลา
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กลุ่มกิจการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (2/2)
กลุ่มอุตสาหกรรม
หนองคาย

1. เกษตร ประมงและกิ จการที่
เกี่ยวข้อง
2. การผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เซรามิ กส์

3. สิ่ งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่อง
หนัง
4. การผลิ ตเครื่องเรือน
5. อัญมณี และเครื่องประดับ
6. การผลิ ตเครื่องมือแพทย์
7. ยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้ นส่วน
8. เครื่องใช้ไฟฟ้ าและ
อิ เล็กทรอนิ กส์
9. การผลิ ตพลาสติ ก
10. การผลิ ตยา

11. กิ จการโลจิ สติ กส์

12. นิ คมหรือเขตอุตสาหกรรม

13. กิ จการสนับสนุนการท่องเที่ยว
14. กิ จการสิ่ งพิ มพ์


เชียงราย


กาญจนบุรี


นครพนม















































นราธิ วาส
ใช้สทิ ธิประโยชน์ภายใต้
มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยผ่อนปรนเงือ่ นไข
ประเภทกิจการตาม
นโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
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กลุ่มกิจการที่ BOI ยกเลิกการส่งเสริมไปแล้วแต่ให้ส่งเสริม
เฉพาะใน SEZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภทกิจการ
สิทธิประโยชน์
กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
ยกเว้นภาษี เงินได้นิติ
กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
บุคคล 8 ปี (จากัดวงเงิน
คอนกรีตอัดแรงสาหรับงานสาธารณูปโภค
ตามขนาดเงินลงทุนไม่
กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสาหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่
รวมค่าที่ดินและทุน
ยาสระผม ยาสีฟัน
หมุนเวียน)
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสาหรับสินค้าอุปโภค เช่น
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่อง
กระดาษ*
กิจการพัฒนาอาคารสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือ
คลังสินค้า
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4. นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
และ นโยบายส่งเสริมโครงการเมืองต้นแบบ
ขยายเวลาการยื่นคาขอรับการส่งเสริมถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
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นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
มุ่งส่งเสริมการลงทุนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4
อาเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย เทพา)
1. กรณี ทวไป
ั ่ กาหนดให้ทกุ ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมได้รบั สิทธิประโยชน์ สงู สุด ได้แก่
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 90 สาหรับวัตถุดิบนาเข้ามาผลิตเพื่อจาหน่ ายในประเทศ
เป็ นเวลา 5 ปี
• ยกเว้นภาษี เงินได้ 8 ปี (ไม่จากัดวงเงินยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล)
• ลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คลร้อยละ 50 เป็ นเวลา 5 ปี
• หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นเวลา 15 ปี
• หักเงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
เงื่อนไข
• ลงทุนขัน้ ตา่ 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
• อนุญาตให้นาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ มีมลู ค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และ
ลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว
• ผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
• ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2563
2

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
2. กรณี พิเศษ ผูป้ ระกอบการรายเดิมไม่ว่าจะอยู่ในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ จะได้รบั
สิทธิทงั ้ โครงการเดิม และโครงการลงทุนใหม่ที่ลงทุนใน 4 จังหวัด และ 4 อาเภอในจังหวัด
สงขลา
โครงการเดิม ยกเว้นภาษี เงินได้ 3 ปี (Cap 100% ตามเงินลงทุนของโครงการใหม่)
โครงการใหม่ สิทธิประโยชน์ สงู สุดเช่นเดียวกับกรณี โครงการทัวไป
่
เงื่อนไข
• ลงทุนขัน้ ตา่ 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
• อนุญาตให้นาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ มีมลู ค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และลงทุน
เครื่องจักรใหม่มีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว
• ผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
• ต้องยื่นคาขอสาหรับโครงการใหม่ ภายใน 30 ธ.ค. 63 พร้อมยื่นหนังสือยืนยันการลงทุนใน
โครงการเดิม
• ต้องยื่นคาขอของโครงการเดิม เมื่อโครงการใหม่แล้วเสร็จพร้อมเปิดดาเนินการ
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นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
3. กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ตงั ้ ในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมหรือใน
พืน้ ที่คลัสเตอร์ รองรับการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ สงู สุด
เช่นเดียวกับกรณี โครงการทั ่วไป
เงื่อนไข
• ถ้าโครงการแรกยื่นขอรับส่งเสริมภายใน 30 ธ.ค. 63 และมีโครงการขยายที่ยื่นขอรับ
ส่งเสริมและมีรายได้ก่อนสิ้นสุดเวลายกเว้นภาษี เงินได้ของโครงการแรก สามารถรวม
โครงการแรกเข้ากับโครงการขยาย
• โครงการแรกลงทุนขัน้ ตา่ 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
• โครงการขยายลงทุนไม่ตา่ กว่าร้อยละ 25 ของเงินลงทุนโครงการแรก และไม่น้อยกว่า
500,000 บาท
• อนุญาตให้นาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ มีมลู ค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และลงทุน
เครื่องจักรใหม่มลู ค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว
• ผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
• ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2563
ผ่อนปรนเงื่อนไขของประเภทกิจการที่จะลงทุนในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
เช่นเดียวกับกิจการเป้ าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (มติ กกท. 10 ก.ค. 58)
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สิทธิประโยชน์ สาหรับการลงทุนใน 4 จังหวัด
สิทธิประโยชน์ สาหรับการลงทุน
ชายแดนใต้ และสงขลา 4 อาเภอ (จะนะ เทพา นา ในเมืองต้นแบบ (อ. หนองจิก จ. ปัตตานี อ. เบ
ทวี สะบ้าย้อย)
ตง จ. ยะลา และ อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส)
ยกเว้นภาษี เงินได้ฯ 8 ปี (ไม่จากัดวงเงิน) และลดหย่อนภาษี เงินได้ฯ ร้อยละ 50 อีก 5 ปี
หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และ ค่าประปา 2 เท่า นาน 15 ปี

หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และ ค่าประปา 2 เท่า นาน 20 ปี

หักค่าติดตัง้ หรือก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 90 สาหรับวัตถุดิบนาเข้ามาผลิต
เพื่อจาหน่ ายในประเทศเป็ นเวลา 5 ปี

ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 90 สาหรับวัตถุดิบนาเข้ามา
ผลิตเพื่อจาหน่ ายในประเทศเป็ นเวลา 10 ปี

ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นสาหรับการผลิตเพื่อ
การส่งออก เป็ นระยะเวลา 5 ปี

ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นสาหรับการ
ผลิตเพื่อการส่งออก เป็ นระยะเวลา 10 ปี

อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการฯ
บริษทั ที่ลงทุนในนราธิวาส สามารถนาโครงการที่ดาเนินการ
อยู่เดิมมาขอรับส่งเสริมได้ โดยได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้ฯ 3 ปี
ตามเงินลงทุนของโครงการใหม่

บริษทั ที่ลงทุนใน อ.สุไหงโก-ลก สามารถนาโครงการที่
ดาเนินการอยู่เดิมมาขอรับส่งเสริมได้ โดยได้รบั ยกเว้น
ภาษี เงินได้ฯ 5 ปี ตามเงินลงทุนของโครงการใหม่

• กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง ให้ครอบคลุมวัสดุก่อสร้างทุกประเภท
• กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสาหรับประทินร่างกาย ให้รวมถึงการผลิตเครื่องสาอาง
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพืน้ ที่ภาคใต้ของ BOI ในปัจจุบนั

1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
2. มาตรการส่งเสริมโครงการเมืองต้นแบบ
3. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทัง้ 3 มาตรการนี้ สะท้อนให้เห็นพืน้ ทีท่ บั ซ้อนโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาส
ทีม่ พี น้ื ทีซ่ ง่ึ อยูใ่ นโครงการเมืองต้นแบบ พืน้ ทีใ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
พืน้ ทีใ่ นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
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“ต้องยื่นคำขอรับส่งเสริมกำรลงทุนภำยในปี 2563”
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“ต้องยื่นคำขอรับส่งเสริมกำรลงทุนภำยในปี 2563”
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พืน้ ที่เป้ ำหมำยและประเภทกิจกำรที่ให้กำรส่งเสริม
1. มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมในพืน้ ที่จงั หวัดชำยแดนภำคใต้
(ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน ที่ 3/2557 ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2557)

พืน้ ที:่ ปั ตตานี ยะลา นรำธิวำส และสตูล และ ทุกประเภทกิจการตามบัญชีกจิ การทีใ่ ห้การส่งเสริมการ
4 อาเภอในจังหวัดสงขลา คือ อ.จะนะ อ.นาทวี ลงทุน
อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา
2. มำตรกำรส่งเสริมโครงกำรเมืองต้นแบบเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมในพืน้ ที่จงั หวัดชำยแดนภำคใต้
(ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน ที่ 9/2559 ลงวันที่ 29 กันยำยน 2559)

พืน้ ที:่ อาเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี
ทุกประเภทกิจการตามบัญชีกจิ การทีใ่ ห้การส่งเสริมการ
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอสุไหงโก- ลงทุน โดยผ่อนปรนเงือ่ นไขบางประเภท + 6 ประเภท
ลก จังหวัดนรำธิวำส
กิจการทีย่ กเลิกแล้วแต่นากลับมาให้การส่งเสริม*
(*อยูร่ ะหว่างการขอขยายขอบข่ายประเภทให้เหมือน SEZ)

3. มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษนรำธิวำส
พืน้ ที:่ 5 ตำบลใน 5 อำเภอ ของจังหวัด
ทุกประเภทกิจการตามบัญชีกจิ การทีใ่ ห้การส่งเสริมการ
นรำธิวำส (ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส / ต. ลงทุน โดยผ่อนปรนเงือ่ นไขบางประเภท + 6 ประเภท
เจ๊ะเห อ.ตากใบ / ต.ละหาร อ.ยีง่ อ / ต.โล๊ะจูด กิจการทีย่ กเลิกแล้วแต่นากลับมาให้การส่งเสริม
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อ.แว้ง / ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก)

1. สิทธิประโยชน์ สำหรับโครงกำรใหม่
มาตรการภาคใต้
(ทุกพื้นทีใ่ นจังหวัด
นราธิวาส)

โครงการเมือง
ต้นแบบ
(อ.สุไหงโก-ลก)

ยกเว้น 8 ปี
(ไม่จากัดวงเงิน) +
ลดหย่อน 50% อีก
5 ปี

เหมือนกัน

กิจการเป้าหมาย: ยกเว้น 8 ปี (จากัดหรือไม่ขนึ้ กับสิทธิ
พื้นฐานแต่ละประเภท) + ลดหย่อน 50% 5 ปี
กิจการอืน่ ตามบัญชี: ยกเว้นเพิม่ เติม 3 ปี (รวมแล้วไม่เกิน 8
ปี) แต่หากเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้น 8 ปีแล้ว จะให้ได้รับ
ลดหย่อน 50% อีก 5 ปี

หักค่าขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปา 2 เท่า

15 ปี

20 ปี

10 ปี

หักค่าติดตัง้ /ก่อสร้างสิง่ อานวยความ
สะดวก 25% ของเงินลงทุน







ยกเว้นอากรเครื่องจักร







ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดบิ 90% ที่ใช้
ผลิตเพือ่ จาหน่ายในประเทศ

5 ปี

10 ปี

-

ยกเว้นอากรวัตถุดิบทีใ่ ช้ผลิตเพือ่ ส่งออก

5 ปี

10 ปี

1 ปี โดยขอขยายได้คราวละ 1 ปี

ภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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2. สิทธิประโยชน์ สำหรับโครงกำรเดิมที่ได้มีกำรลงทุนไปแล้ว
มาตรการภาคใต้
(ทุกพื้นทีใ่ นจังหวัด
นราธิวาส)
ภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล

ยกเว้น 3 ปี โดยจากัดวงเงิน
ยกเว้นภาษีตามเงินลงทุนของ
โครงการใหม่

โครงการเมืองต้นแบบ
(อ.สุไหงโก-ลก)
ยกเว้น 5 ปี โดยจากัดวงเงิน
ยกเว้นภาษีตามเงินลงทุนของ
โครงการใหม่

หักค่าขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปา 2 เท่า

15 ปี

20 ปี

หักค่าติดตัง้ /ก่อสร้างสิง่ อานวยความ
สะดวก 25% ของเงินลงทุน





ยกเว้นอากรเครื่องจักร





ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดบิ 90% ที่ใช้
ผลิตเพือ่ จาหน่ายในประเทศ

5 ปี

10 ปี

ยกเว้นอากรวัตถุดิบทีใ่ ช้ผลิตเพือ่ ส่งออก

5 ปี

10 ปี

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ไม่มกี ารให้สทิ ธิประโยชน์สาหรับ
โครงการเดิม
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5. การให้ส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 อนุมตั ิ
ให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 3 ประเภท ดังนี้
• กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart Cities)
• กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City
Systems)

• กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
(Smart Industrial Estates/Parks)

3
6

เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
เมื องที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ ทันสมัยและชาญฉลาดเพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมื อง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้
ทรัพยากร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือ ง
ภายใต้
แนนวคิ
ดการพัฒนาเมื องน่ า อยู่ ทันสมัย ให้
ระชาชนในเมื
อ งอยู่ดี มี สุ ขอย่า ง
การดปารงชี
วิต
การเดิ
ทางและ
เศรษฐกิจอัจฉริยะ
พลเมืองอัจฉริยะ
อั
จ
ฉริ
ย
ะ
ยั ่งยืการขนส่
น งอัจฉริยะ
(Smart Economy)
(Smart People)
(Smart Mobility)

(Smart Living)

มุ่งเน้นพัฒนาพลเมืองให้
มุ่ ง เน้ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
มุ่ ง เน้ น ให้บ ริ ก ารที่ อ านวย
มุ่งเน้นเพิ่มความสะดวก
มี ค วามรู ้ แ ละสามารถ
และความคล่ อ งตัว ในการ
ความสะดวกต่อการดารงชีวิต
ประสิทธิภาพ และความ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้
เ พิ่ ม ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
ด าเนิ นธุ ร กิ จ และ การ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ประชาชน ส่งเสริมให้เกิดสิ่ ง
เกิ ด ประโยชน์ ท้ั ง ในเชิ ง
พั ฒ นาเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
และขนส่ ง และเป็ นมิต ร
อ านวยความสะดวกส าหรับสิง่ แวดล้
ธุรกิอจมบนฐานนวัตกรรม
กับสิ่งแวดล้อม การบริหารภาครัฐเ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร
พลังงานอัจการด
ฉริยะารงชีวิตที่เหมาะสม อัจฉริยะ
อัจฉริยะ ดารงชีวติ
(Smart
Governance)

(Smart Energy)

มุ่ ง เน้ น พัฒ นาระบบบริ ก าร
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
ภาครัฐสะดวก รวดเร็ว เพิ่ ม
ช่ อ งทางการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน และการเข้า ถึ ง
ข้อ มู ล เพื่ อ ตรวจสอบความ
โปร่งใส

มุง่ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พ ลั ง งานของเมื อ ง หรื อ
การใช้พลังงานทางเลือกอัน
เป็ นพลังงานสะอาด

(Smart
Environment)

มุ่ ง เน้ น ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและ
เพิ่มประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผล
การบริหารจัดการ และติดตาม
เฝ้ าระวังสิ่งแวดล้อมและสภาวะ
แ ว ด ล้ อ ม อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ
ตลอดจนการอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ

ประเภทกิจการ 7.31 กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City
เงื่อนไข

Development)
ผูม้ ีสญ
ั ชาติ
ไทยถือหุน้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51

สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 5 ปี
หรือ 8 ปี *
(with cap) จากรายได้ค่าบริการในพื้ นที่ ที่ถูก

มีโครงสร้างพื้ นฐานด้าน
การสื่อสารรองรับระบบ
อัจฉริยะ (ICT
infrastructure)

ต้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการหรื อ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบการ
พัฒ นาเมื อ งอัจ ฉริ ย ะก่ อ น
ยื่น ขอรับ การส่ ง เสริ ม การ
ลงทุน

จะต้อ งมี บริ ก ารระบบ
อั จ ฉ ริ ย ะ Smart
Environment
และ
บริการระบบอัจฉริยะด้า น
อื่น ๆ อย่างน้อยอีก 1 ด้าน

ต้องจัดให้มีกระบวนการ
รับฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนในพื้ นที่ แ ละ
ต้องเสนอแผนการมีส่วน
ร่ ว มของประชาชนใน
พื้ นที่

มี ร ะบบจั ด เก็ บ ข้อ มู ล /
เชื่อมโยงการใช้งานข้อมูล
ในการบริหารจัดการและ
ให้บริการ (Open data
platform)

ต้ อ ง ก า ห น ด แ ล ะ
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
เป้ าหมายด้านต่ าง ๆ ที่
สอดคล้องกับเป้ าหมาย
การพัฒนาพื้ นที่

พัฒนาขึ้ นโดยใช้ระบบอัจฉริยะตามที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
*กรณีจดั ให้มีบริการระบบอัจฉริยะครบทั้ง
7 ด้าน
(หากตั้งอยูใ่ นพื้ นที่ EEC, +50% ลดหย่อนภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคล 5 ปี )

ยกเว้นอากรขาเข้า
เครือ่ งจักร
สิทธิและประโยชน์อื่น ๆ ตาม
ประกาศที่ 2/2557
3
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6. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนสาหรับ SMEs
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
• อิงประเภทกิจการตามบัญชีหลัก (กลุ่ม A และ B1)
• อนุญาตให้นาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ใน
โครงการได้ (มูลค่า 10 ล้านบาท) โดยต้องลงทุน
ใหม่ในเครื่องจักรหลักเป็ นสัดส่วน  ร้อยละ 50
ของ มูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย > 51%
ลงทุนขัน้ ตา่ 5 แสนบาท
(ไม่รวมทีด่ นิ /ทุนหมุนเวียน)

อนุญาตให้ใช้เครื่องจักร
เก่าในประเทศบางส่วน

• เมื่อรวมกิจการทัง้ หมดทัง้ ที่ ได้รบั /ไม่ได้รบั ส่งเสริม
ต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน) 200 ล้านบาท
• ยกเว้น CIT 0-8 ปี (ตามแต่ละประเภทกิจการ) โดย
Cap 200 % (เฉพาะกลุ่ม A)
40

สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม (Merit R&D + 20 จังหวัด)
หลักเกณฑ์
(1) สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ให้นบั รวมเงินลงทุนและค่าใช้จา่ ยต่อไปนี้
ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
1. R&D
2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากร สถาบันการศึกษา/วิ จยั หน่ วยงาน
ภาครัฐด้าน S&T
3. ค่าธรรมเนี ยมการใช้สิทธิ เทคโนโลยีที่
พัฒนาในประเทศ
4. การฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง
5. การออกแบบผลิ ตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

Cap
เพิ่มเติม
300
100

200
200
200

สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม

ให้สทิ ธิประโยชน์เพิม่ เติมตามสัดส่วนเงินลงทุนและค่าใช้จา่ ย
ดังนี้
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ยกเว้น CIT เพิ่มเติม
ต่อยอดขายรวม
โดยให้มี Cap เพิ่มขึน้
ใน 3 ปี แรก
ตามที่กาหนด
0.5 %
1 ปี
1.0 %
2 ปี
1.5 %
3 ปี
ทัง้ นี้ หากเป็ นประเภทกิจการในกลุม่ A1 และ A2 ให้ได้รบั
สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิม่ เติมแต่รวม
แล้วไม่เกิน 13 ปี

(2) สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริม SMEs ไทยในพื้นที่ 20 จังหวัดรายได้ต่อหัวตา่
การตัง้ สถานประกอบการในพืน้ ที่ 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ - กิจการในกลุ่มที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จะได้รบั
ชัยภูม ิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรรี มั ย์ แพร่ มหาสารคาม
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล ร้อยละ 50 เพิม่ เติมอีก 5 ปี
มุกดาหาร แม่ฮอ่ งสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร
- กิจการในกลุ่มอื่น จะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลเพิม่ เติม
สระแก้ว สุโขทัย สุรนิ ทร์ หนองบัวลาภู อุบลราชธานี และ
3 ปี
อานาจเจริญ
41
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มาตรการส่งเสริมการลงทุน
เศรษฐกิจฐานราก

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
ยกเว้นภำษีเงินได้ 3 ปี
ในวงเงิน 120
ของเงินสนับสนุน

%

• เป็นโครงกำรที่อยู่ใน
ประเภทกิจกำรที่ขอรับ
• เงินลงทุน > 1 ลบ.เพื่อ
กำรส่งเสริมได้ใน
ปัจจุบัน
สนับสนุน- เครื่องจักรและอุปกรณ์
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
• เป็นโครงกำรที่เคยได้รับ ผู้สนับสนุน หรือ
ผู้รับ
กำรส่งเสริมแต่ไม่เคย
ร่วมดำเนินกำร • มีควำมร่วมมือกับท้องถิ่น
กำรสนั
บสนุน
ได้รับสิทธิประโยชน์
ด้ำนภำษีเงินได้นิติ
(สนับสนุนไม่น้อยกว่ำ 2 แสนบำทต่อรำย)
บุคคลหรือสิทธิฯได้
สิ้นสุดลงแล้ว

A

B

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. กำรยกระดับวิสำหกิจชุมชน/สหกรณ์
2. เป็นกลไกสนับสนุนให้ภำคเอกชนมีสว่ นร่วมในกำรยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำก
3. เป็นช่องทำงให้มีกำรนำผลงำนวิจัยในประเทศไปขยำยผลในวงกว้ำงขึ้น

• วิสำหกิจชุมชน/สหกรณ์
ทีข่ ึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง/
องค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เกษตรและเกษตรแปรรูป

อุตสำหกรรมเบำ

ท่องเที่ยวชุมชน

ต้องยื่นขอรับกำรส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 2 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2563

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2553-8111 โทรสาร 0-2553-8222
e-mail : head@boi.go.th
Website : www.boi.go.th

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
อาคารไชยยงค์ 7-15 ถนนจุติอทุ ิ ศ 1
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7458-4500 โทรสาร 0-7458-4599
e-mail : songkhla@boi.go.th
Website : www.boi.go.th

Thank you

