
นโยบายส่งเสริมการลงทุน
พฒันานวตักรรมของผูป้ระกอบการไทย

โชคดี แก้วแสง 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ



นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยทุธศาสตรใ์หม่
1.  ส่งเสริมการลงทนุเพ่ือพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจยั

และพฒันา การสร้างนวตักรรม  การสร้างมลูค่าเพ่ิมของภาคเกษตร ภาคอตุสาหกรรม และภาค
บริการ  และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรม และการลดความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจและสงัคม 
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2.  ส่งเสริมกิจการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีการประหยดัพลงังานหรือใช้พลงังานทดแทน 
เพ่ือการเติบโตอย่างสมดลุและยัง่ยืน  

3.  ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของการลงทนุ (Cluster) ท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพของพืน้ท่ี และ
สร้างความเข้มแขง็ของห่วงโซ่มลูค่า 

4.  ส่งเสริมการลงทนุในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถ่ินท่ีเกื้อกลูต่อ
การสร้างความมัน่คงในพืน้ท่ี  

5.  ส่งเสริมการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพืน้ท่ีชายแดน ทัง้ในและนอกนิคม
อตุสาหกรรม  เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบา้น และรองรบัการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6.  ส่งเสริมการลงทนุของไทยในต่างประเทศ เพ่ือพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของธรุกิจ
ไทย และเพ่ิมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก



การเปล่ียนผา่นสู่อตุสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู

ผลิตภณัฑเ์ดิม ผลิตภณัฑใ์หม่

อาหารแปรรปูทัว่ไป อาหารทางการแพทย ์และสารออกฤทธ์ิ

ผลิตภณัฑย์างทัว่ไป ยางรถยนต์

ผลิตภณัฑเ์หลก็ก่อสร้างทัว่ไป เหลก็ทนแรงสงู เหลก็ถลงุ เหลก็พรนุ

วสัดกุ่อสร้างทัว่ไป (เช่น ยิบซัม่ เซรามิกส)์ Advanced materials / Nano materials

เส้นใยธรรมชาติ / เส้นใยสงัเคราะหท์ัว่ไป เส้นใยคณุสมบติัพิเศษ

รถยนตท์ัว่ไป รถยนต ์Hybrid / รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า

ช้ินส่วนยานยนตท์ัว่ไป ช้ินส่วนท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู / ช้ินส่วน
ด้านความปลอดภยัและประหยดัพลงังาน

พอลิเมอร์ / พลาสติกทัว่ไป พอลิเมอรท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม / 
พลาสติกชีวภาพ

บรรจภุณัฑท์ัว่ไป บรรจภุณัฑช์นิดหลายชัน้ / ปลอดเช้ือ
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การเปล่ียนผา่นสู่อตุสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู
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(2/2)

กลุ่มผลิตภณัฑเ์ดิม กลุ่มผลิตภณัฑใ์หม่

อตุสาหกรรมเบา เช่น 
รองเท้า
กระเป๋าหนัง
เคร่ืองกีฬา
แว่นสายตา
ของเล่น
เฟอรนิ์เจอร์

ช้ินส่วนอากาศยาน
การบริการซ่อมอากาศยาน
เซลลเ์ช้ือเพลิง (Fuel Cell)
เคร่ืองมือแพทย์
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์
เซลลแ์สงอาทิตย ์ (Solar Cell)
วตัถดิุบส าหรบัส าหรบัเซลลแ์สงอาทิตย์
Organic & Printed Electronics (OPE)
ส่ิงพิมพดิ์จิทลั
Cloud Service
การวิจยัและพฒันา
สถานฝึกฝนวิชาชีพเฉพาะทาง



หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์
ตามประเภทกิจการ 

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม

+

ก าหนดสิทธิประโยชน์ตามล าดบั
ความส าคญัของประเภทกิจการ

A1

A2

A3

A4

B1

B2

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคณุค่าของ
โครงการ (Merit-based Incentives)
เชน่ R&D, การฝึกอบรมเทคโนโลยขี ัน้สงู,
การพฒันา Local Supplier, การออกแบบ
ผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์เป็นตน้

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเชิงพืน้ท่ี
• เขตจงัหวดัทีม่รีายไดต้่อหวัต ่า
• เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
• เขตจงัหวดัชายแดนภาคใต้
• นิคม/เขตอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัสง่เสรมิ
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A1

A2

A3

A4

B1

B2

A1: อตุสาหกรรมฐานความรู ้เนน้การออกแบบ 
ท า R&D เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้8 ปี ไมจ่ ากดัวงเงนิ,
ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

A2: กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่พฒันา
ประเทศ กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู 
อตุสาหกรรมพืน้ฐานส าคญัทีม่กีารลงทนุ
ในประเทศนอ้ยหรอืยงัไมม่กีารลงทนุ

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้8 ปี, ยกเวน้อากร
เครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

A3: กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู
และมคีวามส าคญัตอ่การพฒันาประเทศ

โดยมฐีานการผลติอยูบ่า้งแลว้ 

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้5 ปี, ยกเวน้อากร
เครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax)

B1/B2: อตุสาหกรรมสนบัสนนุทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีมส่งู แตย่งัส าคญัตอ่ Value chain

(กลุม่ B1 ไดร้บัยกเวน้อากรเครือ่งจกัร วตัถดุบิ Non-tax
กลุม่ B2 ไดร้บัยกเวน้อากรวตัถดุบิ Non-tax)

A4: กจิการทีม่รีะดบัเทคโนโลยี
ไมเ่ทา่กลุม่ A1-A3 แตช่ว่ย
สรา้งมลูคา่เพิม่แกว่ตัถดุบิ
ในประเทศ และเสรมิสรา้ง
Value Chain

(ยกเวน้ภาษเีงนิได ้3 ปี,
ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร
วตัถดุบิ Non-tax)

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ
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สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคณุค่าของโครงการ (Merit-based Incentive)

ให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามสดัส่วน          
เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายดงัน้ี 

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวม

ใน 3 ปีแรก

ยกเว้น CIT 
เพ่ิมเติม โดย
ให้มี Cap 

เพ่ิมขึ้นตามท่ี
ก าหนด 

1% หรือ > 200 ลบ. 1 ปี

2% หรือ > 400 ลบ. 2 ปี

3% หรือ > 600 ลบ. 3 ปี

ประเภทเงินลงทนุ/ค่าใช้จ่าย Cap เพ่ิมเติม
(% ของเงินลงทุน/
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้)

1. R&D ทัง้ท าเอง ว่าจ้างผู้อ่ืนในประเทศ หรือร่วม
วิจยักบัองคก์รในต่างประเทศ

200%

2. การสนับสนุนกองทุนพฒันาเทคโนโลยีและ
บุคลากร สถาบนัการศึกษา ศนูยฝึ์กอบรม             
เฉพาะทาง สถาบนัวิจยั หน่วยงานรฐั                    
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

100%

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีท่ีพฒันา
จากแหล่งในประเทศ

100%

4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สงู 100%
5. การพฒันา Local Supplier ท่ีมีหุ้นไทยไม่น้อย
กว่า 51% ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สูง
และ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

100%

6. การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ ์                 
ทัง้ท าเอง หรือว่าจ้างผู้อ่ืนในประเทศ 

100%
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• หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 8 ประเภท  เชน่  การขยายพนัธุส์ตัวห์รอืเลีย้งสตัว ์
การคดัคุณภาพ บรรจ ุและเกบ็รกัษาพชื ผกั ผลไม ้หรอืดอกไม ้ผลติภณัฑจ์ากยางธรรมชาติ

• หมวดแร่ เซรามิกส ์และโลหะขัน้มลูฐาน 5 ประเภท  เชน่ แกว้ เซรามกิส ์ ชิน้สว่นเหลก็หล่อ/เหลก็ทุบ 
• หมวดอตุสาหกรรมเบา 7 ประเภท เชน่ สิง่ทอ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งกฬีา เครือ่งดนตร ีเครื่องเรอืน 
อญัมณแีละเครือ่งประดบั

• หมวดผลิตภณัฑโ์ลหะ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ขนส่ง 5 ประเภท เชน่ ผลติภณัฑโ์ลหะ เครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ ชิน้สว่นยานพาหนะ การต่อเรอืหรอืซ่อมเรอื 

• หมวดอตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 5 ประเภท เชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์
ซอฟตแ์วร์

• หมวดเคมีภณัฑ ์พลาสติก และกระดาษ 4 ประเภท ไดแ้ก่ ผลติภณัฑพ์ลาสตกิสาหรบัอุตสาหกรรม  
พลาสตกิรไีซเคลิ ยา และสิง่พมิพ ์

• หมวดบริการและสาธารณูปโภค 4 ประเภท ไดแ้ก่ ศนูยบ์รกิารโลจสิตกิส ์ภาพยนตรไ์ทย การบรกิาร        
แก่ธุรกจิสรา้งภาพยนตร ์ และโรงแรม

38 ประเภทกิจการท่ี SMEs ไทยมีศกัยภาพ

สิทธิประโยชน์ส าหรบั SMEs
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สิทธิประโยชน์

เง่ือนไข

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล เพ่ิมขึน้ 2 ปี จากเกณฑป์กติ 
• หากต้องการขอรบัสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาความสามารถในการแข่งขนั                 

จะผอ่นปรนเกณฑส์ดัส่วน % ค่าใช้จ่ายลงคร่ึงหน่ึงของเกณฑป์กติ 

1) เงินลงทนุไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน  (ลดจากปกติ 1 ล้านบาท)
2) ต้องถือหุ้นโดยบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน
3) อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุไม่เกิน 3 : 1
4) อนุญาตให้น าเคร่ืองจกัรใช้แล้วในประเทศไม่เกิน 10 ล้านบาท และต้องลงทนุใหม่ใน

เคร่ืองจกัรหลกัไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมลูค่าเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในโครงการ  
5) เมื่อรวมกิจการทัง้หมดทัง้ท่ีได้รบัและไม่ได้รบัการส่งเสริมแล้ว มีสินทรพัยถ์าวรสทุธิหรือ

ขนาดลงทนุไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
** ต้องย่ืนค าขอรบัการส่งเสริม ภายในปี 2560 ** 

สิทธิประโยชน์ส าหรบั SMEs (ต่อ)



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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