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สรปุนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน

สิทธิประโยชน์พนืฐานตามประเภทกิจการ 
(Activity-based Incentives) 

สรปุมาตรการส่งเสริมการลงทุนในปัจจบุนั

2

สิทธิประโยชน์เพิมเติม

A1 A2 A3 A4
B1 B2

มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต   (สินส ุดปี 2560)
• ปรบัเปลยีนเครอืงจกัร เพอืประหยดัพลงังาน ใชพ้ลงังานทดแทน และลดผลกระทบสงิแวดลอ้ม• ปรบัเปลยีนเครอืงจกัร เพอืเพมิประสทิธภิาพการผลติ เช่น Automation• ลงทนุดา้น R&D หรอืออกแบบทางวศิวกรรม เพอืปรบัปรุงประสทิธภิาพ  

1

8

มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิน  (สินส ุดปี 2559)7 • กจิการแปรรูปผลผลติทางการเกษตร / กจิการศูนยจ์ําหน่ายผลติภณัฑช์ุมชน / กจิการพฒันาแหล่งทอ่งเทยีวชุมชน  

Merit-based R&D, บรจิาคกองทุน, IP Licensing Fee, ฝึกอบรมเทคโนโลย,ี พฒันา Local Supplier, ออกแบบ
Area-based • นิคม/เขตอุตสาหกรรมทไีดร้บัส่งเสรมิ• เขตวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี• จงัหวดัทมีรีายไดต่้อหวัตาํ 20 จงัหวดั

• จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (สินส ุดปี 2560)• เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  (สินส ุดปี 2560 และ
บางกิจการสินสดุ มิ.ย. 2559)

Cluster-based • Super Cluster : ยานยนต ์อเิลก็ทรอนิกส ์ปิโตรเคม ีดจิทิลั อากาศยาน อุปกรณ์อตัโนมตัแิละ
หุ่นยนต ์และนวตักรรมดา้นอาหาร• คลสัเตอรเ์ป้าหมายอนืๆ : เกษตรแปรรปู สงิทอและเครอืงนุ่งห่ม         (สินสดุปี 2559)

SMEs ผอ่นปรนเงอืนไข และเพมิสทิธปิระโยชน์ 38 กจิการท ีSMEs มศีกัยภาพ  (สินสดุปี 2560)
เร่งรดัการลงทุน เพมิสทิธปิระโยชน์ หากมกีารลงทุนจรงิภายในปี 2559  (สาํหรบัคาํขอ ม.ค. 2557 – มิ.ย. 2559)
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ประเภทกิจการทีให้การส่งเสริมการลงทุน (116 ประเภทกิจการ)
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร (21 ประเภทกิจการ)
เช่น ปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรีย ์อบพืชและไซโล คดัคณุภาพ บรรจแุละเกบ็รกัษาพืช ผกั ผลไม้
หมวด 2 แร่  เซรามิกส ์ และโลหะขนัมูลฐาน  (17 ประเภทกิจการ)
เช่น สาํรวจแร่ ทาํเหมือง Advanced หรือ Nano Material แก้ว เซรามิก ผลิตภณัฑ์เหลก็และโลหะ
หมวด 3 อตุสาหกรรมเบา  (11 ประเภทกิจการ)
เช่น สิงทอ กระเป๋า รองเท้า เครอืงกีฬา เครืองดนตรี ของเล ่น เครืองมือแพทย์
หมวด 4 ผลิตภณัฑโ์ลหะ เครอืงจกัร และอปุกรณ์ขนส่ง  (15 ประเภทกิจการ)
เช่น เครอืงจกัร อปุกรณ์ ชินส่วนโลหะ ยานยนตแ์ละชินส่วน โครงสร้างโลหะ ต่อเร ือ อากาศยาน
หมวด 5 อตุสาหกรรมเครอืงใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์ (9 ประเภทกิจการ)
เช่น เครอืงใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และชินส่วน ซอฟแวร ์พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์
หมวด 6 เคมีภณัฑ์ พลาสติก และกระดาษ  (17 ประเภทกิจการ)
เช่น เคมีภณัฑ ์โรงกลนันํามนั ปิโตรเคมี ชินส่วนพลาสติก ยา ปุ๋ ยเคมี กระดาษ สิงพิมพ์
หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค  (26 ประเภทกิจการ)
เช่น โรงไฟฟ้า สถานีบริการ NGV ศนูยก์ระจายสินค้า โรงแรม สวนสนุก

     หลักเกณฑการใหสิทธิประโยชน1
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เงอืนไขการให้ส่งเสริม

5

กิจการทวัไป SMEs
1.เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล ้านบาท
2.อตัราส่วนหนีสินต่อทุน ไม่เกิน 3 ต่อ 1

1.เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท ไม่รวม
ค่าทีดินและทุนหมนุเวียน  (ลดจากปกติ 1 
ล ้านบาท)
2.ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย
ไม่น้อยกว่าร ้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
3.อตัราส่วนหนีสินต่อทุน ไม่เกิน 3 ต่อ 1
4.อนุญาตให้นําเครืองจกัรใช้แล ้วในประเทศ
ไม่เกิน 10  ล ้านบาท และต้องลงทุนใหม่ใน
เครอืงจกัรหลกัไม่น้อยกว่าร ้อยละ 50 ของ
มลูค่าเครืองจกัรทีใช้ในโครงการ   
5.เมือรวมกิจการทงัหมดทงัทีได้รบัและไม่ได้
รบัการส่งเสริมแล้ว มีสินทรพัยถ์าวรสทุธิ
หรือขนาดลงทุนไม่รวมค่าทีดินและทุน
หมนุเวียนไม่เกิน 200 ล ้านบาท

        สิทธิประโยชน์เพิมเติมตามคณุค่าของโครงการ (Merit-based Incentive)
ให้สิทธิประโยชน์เพิมเติมตามสดัส่วน          
เงินลงทุนหรอืค่าใช้จ่ายดงันี 

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวม

ใน 3 ปีแรก
ยกเว้น CIT 
เพิมเติม 

โดยให้ม ี Cap 
เพิมขึน

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

ประเภทเงินลงทุน/ค ่าใช้จ่าย Cap เพิมเติม 
(% ของเงินลงทุน/
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึ)

1. R&D  ทงัทาํเอง ว่าจ้างผู้อืนในประเทศ หรือ  
ร ่วมวิจยักบัองคก์รในต่างประเทศ

200%
2. การสนับสนุนกองทุนพฒันาเทคโนโลยีและ

บุคลากร สถาบนัการศึกษา ศนูยฝึ์กอบรม             
เฉพาะทาง สถาบนัวิจยั หน่วยงานรฐั                    
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

100%

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีทีพฒันา
จากแหล่งในประเทศ

100%
4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขนัส ูง 100%
5. การพฒันา Local Supplier ทีม ีห ุ้นไทยไม่น้อย

กว่า 51% ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขนัส ูง
และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

100%

6. การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑ์                  
ทงัทาํเอง หร ือว่าจ้างผู้อ ืนในประเทศ 

100%
6
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จงัหวดัทีม ีรายได้ต่อหวัตาํ 20 จงัหวดั  
(กาฬสินธ ุ ์ชยัภมูิ นครพนม น่าน บงึกาฬ บรุ ีรมัย ์
แพร่ มหาสารคาม ม ุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร 
ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทยั 
ส ุรินทร ์หนองบวัลาํภ ูอบุลราชธานี อาํนาจเจริญ)

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พืนที
(ตาก สระแก้ว ตราด มกุดาหาร สงขลา หนองคาย 
นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบรุี :             
10 จงัหวดั 23 อาํเภอ 90 ตาํบล)
พืนที 6 คลสัเตอร ์28 จงัหวดั
Super Cluster 9 จงัหวดั : อยุธยา ปทมุธานี ชลบรุ ี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุ ี นครราชสีมา
เชียงใหม่ ภเูกต็
คลสัเตอรอ์ ืนๆ 19 จงัหวดั  

        สิทธิประโยชน์เพิมเติมเชิงพืนที  (Area-based Incentives)3

พืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตลู และ 4 อาํเภอ
ของสงขลา คือ จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย)

พืนที สิทธิประโยชน์ด ้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
1. นิคม/เขตอตุสาหกรรมทีได้รบัส่งเสริม ยกเว้นภาษีเงินได้เพิมเติม 1 ปี 
2. เขตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพิมอีก 5 ปี  (เฉพาะ 7 กิจการ)
3. 20 จงัหวดัทีม ีรายได้ต่อหวัตาํ • ยกเว้นภาษีเงินได้เพิมเติม 3 ปี

• กรณีกล ุ่ม A1-A2  ซึงยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปีอยู่แล้ว จะได้รบั
ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพิมอีก 5 ปี 

4. จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ยกเว้นภาษีเงินได้ส ูงส ุด 8 ปี ไม่ cap และลดหย่อน 50% อีก 5 ปี 
5. เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พืนที 

• กิจการเป้าหมาย ยกเว้นภาษีเงินได้ส ูงส ุด 8 ปี และลดหย่อน 50% อีก 5 ปี 
• กิจการทวัไป • ยกเว้นภาษีเงินได้เพิมเติม 3 ปี

• กรณีกลุ่ม A1-A2  ซึงยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปีอยู่แล้ว จะได้รบั
ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพิมอีก 5 ปี 

6. คลสัเตอร ์
• Super Cluster ยกเว้นภาษีเงินได้ส ูงส ุด 8 ปี และลดหย่อน 50% อีก 5 ปี 
• คลสัเตอรเ์ป้าหมายอนืๆ ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพิมอีก 5 ปี
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        สิทธิประโยชน์เพิมเติมเชิงพืนที  (Area-based Incentives)3
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         เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
           (ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที 4/2557)

9

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พืนที
(90 ตาํบล ใน 23 อาํเภอ ของ 10 จงัหวดั)

ระยะที 1 ระยะที 2

ตาก หนองคาย
สระแก้ว เชียงราย
ตราด กาญจนบรุี
มกุดาหาร นครพนม
สงขลา นราธิวาส

3

สิทธิประโยชน์ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
(ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที 4/2557 5/2558 และ 20/2558)

10

กิจการเป้าหมายทีกาํหนด กิจการทวัไป
ตามบญัชีกิจการทีให้การส่งเสริม

กลุ่มกิจการที BOI ไม่ให้การส่งเสริม
เป็นการทวัไป แต่ให้ส ่งเสริมเฉพาะ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
• ยกเว้นภาษีเงินได้ส ูงสุด 8 ปี
• ลดหย่อนภาษีเงินได้ร ้อยละ 

50 อีก 5 ปี

• ยกเว้นภาษีเงินได้เพิมเติม 3 ปี จาก
เกณฑป์กติ

• กรณีได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี
แล้ว (กลุ่ม A1 และ A2)  ให้ได้รบั
ลดหย่อนภาษีเงินได้ร ้อยละ 50 เพิม
อีก 5 ปี

• ยกเว้นภาษีเงินได้ส ูงสุด 8 ปี

• หกัค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า  10 ปี
• หกัค่าติดตงัสิงอาํนวยความสะดวกได้ร ้อยละ 25 
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครืองจกัร
• ยกเว้นอากรขาเข้าวตัถดุิบทีใช้ผลิตเพือส่งออก
• สิทธิประโยชน์อืนๆ ทีไม ่เกียวข้องกบัภาษีอากร
• อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีม ือถกูกฎหมาย

** ต้องยนืคาํขอรบัการส่งเสริม ภายในปี 2560 **
** ต้องยนืคาํขอรบัการ

ส่งเสริม ภายในปี 2559 **
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กิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที 1
(ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที 1/2558 – 5/2558) 

11

กล ุ่มอตุสาหกรรม ตาก สระแก้ว ตราด มกุดาหาร สงขลา
1. เกษตรและอาหารแปรรปู     
2. ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส ์ 
3. สิงทอ เครืองนุ่งห่ม และเครอืงหนัง   
4. เครอืงเร ือน   
5. อญัมณีและเครืองประดบั  
6. เครอืงมือแพทย์  
7. ยานยนต ์ เครืองจกัร และชินส่วน  
8. เครอืงใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์   
9. ผลิตภณัฑพ์ลาสติก  
10. ยา  
11. กิจการโลจิสติกส ์     
12. นิคมหรือเขตอตุสาหกรรม     
13. กิจการสนับสนุนการท่องเทียว     

กล ุ่มอตุสาหกรรม หนองคาย เชียงราย กาญจนบรุี นครพนม นราธิวาส
1. เกษตรและอาหารแปรรปู      ใช้สิทธิประโยชน์

ภายใต้มาตรการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้

2. ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส ์  
3. สิงทอ เครืองนุ่งห่ม และเครืองหนัง    
4. เครืองเรือน   
5. อญัมณีและเครืองประดบั   
6. เครืองมอืแพทย์   
7. ยานยนต ์เครอืงจกัร และชินส่วน    
8. เครืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์  
9. ผลิตภณัฑพ์ลาสติก   
10. ยา   
11. กิจการโลจิสติกส ์    
12. นิคมหรือเขตอตุสาหกรรม    
13. กิจการสนับสนุนการท่องเทียว    

12

กิจการเป้าหมายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที 2
(ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที 1/2559 – 4/2559) 
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กิจการเป้าหมายเพิมเติมในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (ต่อ)
(ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที 20/2558) 

13

กล ุ่มกิจการที BOI ไม่ให้การส่งเสริมเป็นการทวัไป 
แต่ให้ส่งเสริมเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ

• อาหารสตัวห์รือส่วนผสมอาหารสตัว ์
• วสัดกุ่อสร้าง และผลิตภณัฑค์อนกรีตอดัแรงสาํหรบังานสาธารณูปโภค 

(ยกเว้นการผลิตกระเบอืงม ุงหลงัคาเซรามิกสแ์ละการผลิตกระเบอืงปพูืน
หรือผนัง)

• สิงปรงุแต่งสาํหรบัประทินร่างกาย เช่น สบู ่ยาสระผม ยาสีฟัน  
  (ยกเว้นเครืองสาํอาง)
• ผลิตภณัฑพ์ลาสติกสาํหรบัสินค้าอปุโภค เช่น บรรจุภณัฑพ์ลาสติก
• สิงของจากเยอืหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ
• พฒันาอาคารสาํหรบัโรงงานอตุสาหกรรมและ/หรือคลงัสินค้า

** ต้องยนืคาํขอรบัการส่งเสริม ภายในปี 2559 **

        นโยบายคลสัเตอร ์(ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที 10/2558) 

14

นโยบายคลสัเตอร ์
ค ือ การยกระดบัพนืทีทีม ีศกัยภาพและ   
เป็นฐานการผลิตในอ ุตสาหกรรมเป้าหมาย 
เพือรองรบักิจการทีใช้เทคโนโลยีขนัสูง 
และอตุสาหกรรมแห่งอนาคต โดยจะมี  
การเชือมโยงและเกือหนุนซึงกนัและกนั
ขององคป์ระกอบต่างๆ  ในลกัษณะ           
คลสัเตอร ์ เพือให้ม ีความสามารถในการ
แข่งขนัส ูงขึน

4
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นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรปูแบบคลสัเตอร ์

15

คลสัเตอรส์าํหรบักิจการทีใช้เทคโนโลยีขนัสงู และอตุสาหกรรมแห่งอนาคต 
Super Cluster

 ยานยนตแ์ละชินส่วน
 เครอืงใช้ไฟฟ้า อิ เลก็ทรอนิกส ์และ

อปุกรณ์โทรคมนาคม
 ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท์ีเป็น                     

มิตรต่อสิงแวดล้อม
 ดิจิทลั

 อากาศยาน
 อปุกรณ์อตัโนมตัิและหุ่นยนต ์
 นวตักรรมอาหาร 

คลสัเตอรอ์ ืนๆ
 เกษตรแปรรปู  สิงทอและเครอืงนุ่งห่ม

กิจการสนับสนุนการพฒันาคลสัเตอร ์
 กิจการฐานความร ู้  กิจการโลจิสติกส ์

อตุสาหกรรมยานยนต์และชินส่วน

16

7 จงัหวดั : พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบรุ ี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุ ี นครราชสีมา

กิจการเป้าหมายในคลสัเตอร ์
การผลิตเครืองยนตส์าํหรบัยานพาหนะ  
การผลิตชินส่วนสาํคญัทียงัไม่มีการผลิตหรือมีน้อยราย  ไดแ้ก่

- ชนิส่วนทใีชเ้ทคโนโลยขีนัสงู
- ชนิส่วนความปลอดภยัและประหยดัพลงังาน
- อปุกรณ์สําหรบัรถ Hybrid, EV, PHEV 
- ชนิส่วนระบบเชอืเพลงิ / ระบบส่งกําลงั / ระบบเครอืงยนต ์

การผลิตยางล้อสาํหรบัยานพาหนะ
การผลิตรถจกัรยานยนตข์นาด > 248 CC. 
(เฉพาะกรณมีกีารขนึรปูชนิสว่นเครอืงยนต)์ 
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17

อตุสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส ์และอปุกรณ์โทรคมนาคม
7 จงัหวดั : พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบรุ ี ระยอง 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุ ี นครราชสีมา

กิจการเป้าหมายในคลสัเตอร ์
การออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์
ไดแ้ก่ Microelectronics Design และ Embedded System Design
ผลิตภณัฑแ์ละชินส่วนอิเลก็ทรอนิกสท์ีใช้เทคโนโลยีสงู  
เชน่ Organics and Printed Electronics (OPE), อปุกรณ์
โทรคมนาคม  ชนิสว่นอเิลก็ทรอนิกสส์ําหรบัเครอืงมอืแพทย ์/ 
ยานยนต ์/ งานอตุสาหกรรม, Hard Disk Drive, Solid State Drive  
การผลิตสารหรือแผ่นสาํหรบัไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ 
Wafer และสารหรอืแผน่ทใีช ้Thin Film Technology
เครอืงใช้ไฟฟ้าทีอยู่ในระดบัเทคโนโลยีขนัสงู  เชน่ สามารถ
เชอืมต่อกบัเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (Internet of Things) หรอืม ี
Embedded system / embedded software

อตุสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท์ีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม

18

2 จงัหวดั :  ชลบรุ ี และระยอง

กิจการเป้าหมายในคลสัเตอร ์
การผลิตเคมีภณัฑห์รือพอลิเมอรท์ีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม 
หรือผลิตภณัฑจ์ากพอลิเมอรท์ีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม
การผลิตผลิตภณัฑ ์Specialty Polymers หร ือ Specialty 
Chemicals
การผลิตบรรจภุณัฑก์ระดาษเคล ือบพลาสติกชีวภาพ
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อตุสาหกรรมดิจิทลั

19

2 จงัหวดั :  เชียงใหม่ และภเูกต็
กิจการเป้าหมายในคลสัเตอร ์

Embedded system design
Software  (embedded software, enterprise software, digital 
content, high value-added software)
Cloud service
Digital service  เช่น digital architecture design service
Data center
Software park
Science and technology park
Innovation incubation center
Movie town
การสร้างภาพยนตรไ์ทย และการบริการแก่ธ รุกิจสร้าง
ภาพยนตร ์

อตุสาหกรรมอากาศยาน

20

14 จงัหวดั
กรงุเทพฯ สมุทรปราการ นครปฐม ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ชลบรุ ี ระยอง เชียงราย 

พิษณุโลก นครสวรรค ์ลพบรุี นครราชสีมา สรุาษฎรธ์านี และสงขลา 

กิจการเป้าหมายในคลสัเตอร ์
การผลิตอากาศยาน หร ือชินส่วน
การผลิตเครืองใช้ หร ืออปุกรณ์ภายในอากาศยาน
การซ่อมอากาศยาน หร ือชินส่วน
การผลิตอปุกรณ์เกียวกบัอวกาศ
ระบบปฏิบตัิการเกียวกบัอวกาศ
นิคมหรือเขตอตุสาหกรรมอากาศยานหรืออวกาศ
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อตุสาหกรรมอปุกรณ์อตัโนมตัิและหุ่นยนต์

21

กิจการเป้าหมาย
การผลิตเครอืงจกัร และ/หรืออปุกรณ์อตัโนมตัิ (Automation) 
ทีม ีการออกแบบทางวิศวกรรม
การประกอบหุ่นยนต ์หรืออปุกรณ์อตัโนมตัิและ/หรือชินส่วน

นวตักรรมอาหาร 

22

กิจการเป้าหมายในคลสัเตอร ์
การวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยีชีวภาพ
การปรบัปรงุพนัธ ุพ์ืชหร ือสตัว ์
บริการออกแบบทางวิศวกรรม
บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร ์
บริการสอบเทียบมาตรฐาน
บริการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงสร ้างสรรค ์
สถานฝึกฝนวิชาชีพ
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23

อตุสาหกรรมเกษตรแปรรปู

ภาคกลางตอนล่าง (กาญจนบรุี 
ราชบรุี เพชรบรุ ี ประจวบคีรีขนัธ)์• อ้อย สบัปะรด ยาง 
ภาคตะวนัออก (ระยอง จนัทบรุ ี ตราด)• แปรรปูผลไม ้  ยาง

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น 
นครราชสีมา ชยัภมูิ บรุีรมัย)์
• ปศสุตัว ์มนัสาํปะหลงั อ้อย ข้าวโพด

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลาํปาง 
ลาํพนู)• แปรรปูผกัผลไม้ สม ุนไพร

ภาคใต้ (ชุมพร สรุาษฎรธ์านี กระบ ี
สงขลา)• ปาลม์ อาหารทะเลแปรรปู ยาง ทีตงั Rubber City

กิจการเป้าหมายในคลสัเตอรเ์กษตร
การปรบัปรงุพนัธ ุพ์ชืหรือสตัว ์
สารสกดั/ผลิตภณัฑจ์ากสารสกดั
สารออกฤทธิ (Active Ingredient)
อาหารทางการแพทย ์(Medical 
Food) หรือ Food Supplement
การคดัคณุภาพ บรรจ ุเกบ็รกัษา
พืชผกัผลไม้ หรือดอกไม้ ทีใช้
เทคโนโลยีขนัสงู
ศนูยก์ลางการค้าสินค้าเกษตร

กิจการเป้าหมายใน Rubber City
ผลิตภณัฑจ์ากยางธรรมชาติ 
นิคม/เขตอตุสาหกรรมยาง

24

อตุสาหกรรมสิงทอและเครอืงนุ่งห่ม

9 จงัหวดั : กรงุเทพฯ กาญจนบรุี นครปฐม ราชบรุ ี 
สมุทรสาคร ชลบรุ ี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี สระแก้ว

กิจการเป้าหมายในคลสัเตอร ์
เส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยประดิษฐ ์
(เฉพาะเสน้ใยทมีคีุณสมบตัพิเิศษ และเสน้ใยรไีซเคลิ)
ด้ายหรือผ้า   (เฉพาะดา้ย/ผา้ทมีคีุณสมบตัพิเิศษ และดา้ย/ผา้ทมีกีาร
ออกแบบหรอื R&D)
ฟอกย้อม / พิมพ ์/ แต่งสาํเรจ็
เครอืงนุ่ งห่ม เครืองประกอบการแต่งกาย และเคหะสิงทอ 
(เฉพาะทมีกีารออกแบบหรอื R&D)
บริการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑเ์ชิงสร้างสรรค ์ 
(Creative Product Design & Development Center)



13/09/59

13

เงือนไขบงัคบัสาํหรบัการขอรบัสิทธิประโยชน์คลสัเตอร ์

25

 ต้องมีความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา / สถาบนัวิจยั / Center of Excellence       
ทีอยู่ในคลสัเตอร ์ เพอืพฒันาบุคลากรและยกระดบัเทคโนโลยี เช่น

• ความร่วมมือในโครงการทวิภาคี / สหกิจศึกษา / STI Work-integrated 
Learning (STI WiL) / Talent Mobility 

• ความร่วมมือเพอืพฒันาบุคลากรหรือเทคโนโลยี ตามทีได้รบัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 ต้องยืนขอรบัการส่งเสริมภายในปี 2559  และมีรายได้ครงัแรกภายในปี 2560  
เพอืเร ่งรดัให้ลงทุนโดยเรว็  แต่กรณีทีม ีความจาํเป็น เช่น เป็นโครงการขนาดใหญ่  
BOI จะพิจารณาผอ่นปรนตามความเหมาะสม

สิทธิประโยชน์สาํหรบัการลงทุนในคลสัเตอร ์

26

สิทธิประโยชน์ Super Cluster คลสัเตอรอ์ ืนๆ
Tax BOI

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  และ              
ลดหยอ่น 50% เพิมเติมอีก 5 ปี

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครอืงจกัร

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 3 – 8 ปี ตามเกณฑ์
ปกติ และลดหยอ่น 50% 
เพิมเติมอีก 5 ปี

• ยกเว้นอากรขาเข้า
เครืองจกัรกระทรวงการคลงั  (อยู่ระหว่างพิจารณากาํหนดรายละเอียด)

• สาํหรบักิจการเพอือนาคตทีมีความสาํคญัสงู              
จะพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 10-15 ปี

• ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา สาํหรบั
ผ ู้เชียวชาญชนันําระดบันานาชาติทีทาํงานใน  
พืนทีทีกาํหนด ทงัคนไทยและต่างชาติ

Non-Tax • อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิทีดินเพอืประกอบกิจการทีได้รบัการส่งเสริม
• อนุญาตให้นําเข้าช่างฝีมอืและผ ู้ชาํนาญการ เข้ามาทาํงานในกิจการทีไดร้บัการ

ส่งเสริม
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27

สิทธิประโยชน์สาํหรบักิจการสนับสนุนการพฒันาคลสัเตอร ์
กิจการฐานความร ู้ สิทธิประโยชน์

• กิจการวิจยัและพฒันา
• กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ
• กิจการออกแบบทางวิศวกรรม 
• กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร ์
• กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
• กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
8 ปี (ไม่จาํกดัวงเงิน) และ

ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพิมเติมอีก 5 ปี

กิจการโลจิสติกส ์ สิทธิประโยชน์
• กิจการสนามบินพาณิชย์
• กิจการขนส่งทางราง
• กิจการขนถ่ายสินค้าสาํหรบัเร ือบรรทุกสินค้า 
• กิจการ Inland Container Depot (ICD)
• กิจการ International Distribution Center (IDC)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
5 – 8 ปี และ

ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพิมเติมอีก 5 ปี

28

• หมวดเกษตร  8 ประเภท เช่น ปุ๋ ยชวีภาพ ปุ๋ ยอนิทรยี ์การปรบัปรงุพนัธุพ์ชื การขยายพนัธุส์ตัวห์รอืเลยีงสตัว ์
การคดัคณุภาพ บรรจุ เกบ็รกัษาพชื/ผกั/ผลไม/้ดอกไม ้การผลตินํามนั/ไขมนัจากพชืหรอืสตัว ์การผลติสารสกดั 
ผลติภณัฑจ์ากสารสกดัจากวตัถุดบิทางธรรมชาต ิ ผลติภณัฑย์าง  ผลติภณัฑจ์ากเศษวสัดทุางการเกษตร

• หมวดแร่ เซรามิกส ์โลหะขนัมลูฐาน  5 ประเภท  เช่น แกว้ เซรามกิส ์ ชนิสว่นเหลก็หล่อ/เหลก็ทบุ 
• หมวดอตุสาหกรรมเบา  7 ประเภท เช่น สงิทอ กระเป๋า รองเทา้ เครอืงกฬีา เครอืงดนตร ีเครอืงเรอืน          

ของเล่น อญัมณีและเครอืงประดบั
• หมวดผลิตภณัฑโ์ลหะ เครอืงจกัร อปุกรณ์ขนส่ง  5 ประเภท เช่น ผลติภณัฑโ์ลหะ เครอืงจกัรและ

อุปกรณ์ ชนิสว่นยานพาหนะ การต่อเรอืหรอืซ่อมเรอื 
• หมวดเครอืงใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส ์ 5 ประเภท เช่น เครอืงใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์ซอฟตแ์วร์
• หมวดเคมีภณัฑ ์พลาสติก กระดาษ   4 ประเภท ไดแ้ก่ ผลติภณัฑพ์ลาสตกิสาหรบัอุตสาหกรรม           

พลาสตกิรไีซเคลิ ยา และสงิพมิพ ์
• หมวดบริการและสาธารณูปโภค  4 ประเภท ไดแ้ก่ ศนูยบ์รกิารโลจสิตกิส ์ภาพยนตรไ์ทย การบรกิารแก่

ธรุกจิสรา้งภาพยนตร ์ และโรงแรม

38 ประเภทกิจการที SMEs ไทยมีศกัยภาพ

        สิทธิประโยชน์สาํหรบั SMEs
         (ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที 5/2557)
5 (1/2)
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เงือนไขทีผอ่นปรนสาํหรบั SMEs ไทย

1. ต้องถือหุ้นโดยบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยไมน่้อยกว่าร ้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. เมอืรวมกิจการทงัหมดทงัทีไดร้บัและไมไ่ด้รบัการส่งเสริมแล ้ว มีสินทรพัยถ์าวรสทุธิหร ือขนาด

ลงทุนไมร่วมค่าทีดินและทนุหมนุเวียนไมเ่กิน 200 ล ้านบาท

        สิทธิประโยชน์สาํหรบั SMEs
คณุสมบตัิของ SMEs ไทย

1. เงินลงทุนไมน้่อยกว่า 5 แสนบาท ไมร่วมค่าทีดินและทุนหมนุเวียน  (ลดจากปกติ 1 ล ้านบาท)
2. อนุญาตให้นําเครืองจกัรใช้แล ้วในประเทศไมเ่กิน 10  ล ้านบาท และต้องลงทุนใหมใ่นเครืองจกัร

หลกัไมน่้อยกว่าร ้อยละ 50 ของมลูค่าเครืองจกัรทีใช้ในโครงการ   
สิทธิประโยชน์
 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิมขนึ 2 ปี จากเกณฑป์กติ 
 หากต้องการขอรบัสิทธิประโยชน์เพิมเติมแบบ Merit-based  จะผ่อนปรนหลกัเกณฑ์

สดัส่วนค่าใช้จ่ายลงครงึหนึงของหลกัเกณฑป์กติ 

5 (2/2)

** ต้องยนืคาํขอรบัการส่งเสริม ภายในปี 2560 **

        มาตรการเร่งรดัการลงทุน 
          (ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที 11/2558)  
• มาตรการนีใช้สาํหรบัโครงการทียืนขอรบัการส่งเสริม ตงัแต่ 1 ม.ค. 2557 ถึง 30 มิ.ย. 2559  โดยต้องเริมผลิต/

บริการ และมีรายได้ภายในปี 2560  ทงันี ต้องไม่ม ีรายได้ก่อนวนัทีประกาศมีผลใช้บงัคบั (16 พ.ย. 2558)
• ให้ม ีผลใช้บงัคบัเฉพาะกบักิจการทีอยู่ในข่ายได้รบัสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล

เงือนไข สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้
นิติบคุคลเพิมเติม

1. ลงทุนจริง (เช่น สร้างอาคาร ซือเครืองจกัร)  นับแต่วนัทีประกาศมีผลใช้
บงัคบั (16 พ.ย. 2558)  จนถึง มิ.ย. 2559 ไม่น้อยกว่า 70% ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียน

ยกเว้นเพิมเติม 4 ปี + 
ลดหย่อน 50% 5 ปี

2. ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 50% ภายใน มิ.ย. 2559  ยกเว้นเพิมเติม 3 ปี + 
ลดหย่อน 50% 5 ปี

3. ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 50% ภายใน ธ.ค. 2559 ยกเว้นเพิมเติม 2 ปี + 
ลดหย่อน 50% 5 ปี

4. หากลงทนุจริงไม่ถึง 50% ภายในปี 2559 แต่สามารถเริมผลิต/บริการ  
และมีรายได้ภายใน ธ.ค. 2560

ยกเว้นเพิมเติม
1 ปี (สาํหรบัพืนทีทวัไป) หรอื

2 ปี (สาํหรบัเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ)

30หมายเหตุ: ทกุกรณทีไีด้รบัสทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลเพมิเตมิ รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 8 ปี

6
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        มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิน

31

การเกษตร ท่องเทียวชุมชน
การพฒันาเศรษฐกิจท้องถิน

โรงงานแปรรปูผลิตผลการเกษตร

การแปรรปูเพอืเพิมมูลค่า การพฒันาแหล่งท่องเทียวชุมชน 
การท่องเทียวชุมชน

ศนูยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑช์ุมชน
การตลาด

1 ตาํบล 1 โรงงานแปรรปูเกษตร 1 แหล ่งท่องเทียว

1
2

3

7

หมายเหต ุ  ต้องยืนขอรบัการส่งเสริมภายในปี 2559  และต้องเริมผลิต/ให้บริการภายในปี 2560  แต่ใน
กรณีทีม ีความจาํเป็น ให้สาํนักงานฯ พิจารณาขยายเวลาดาํเนินการได้ตามความเหมาะสม

การส่งเสริมโรงงานแปรรปูผลิตผลการเกษตร

32

 เน้นกิจการทีจะช่วยสร้างมลูค่าเพิมให้กบัผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิน 
ซึงทาํได้ง่าย และใช้เงินลงทุนไม่สงู  ได้แก่  
• ปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยอินทรียเ์คมีนาโน สารป้องกนักาํจดัศตัรพูืชชีวภณัฑ์
• ผลิตภณัฑจ์ากยางธรรมชาติ (ยกเว้น ยางรดัของ ล ูกโป่ง และแหวนยาง)
• ผลิตภณัฑจ์ากผลพลอยได้หรือเศษวสัดทุางการเกษตร (ยกเว้นทีม ีขนัตอนการ

ผลิตไม่ซบัซ้อน เช่น อบแห้ง ตากแห้ง เป็นต้น)
• เชือเพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทงัเศษวสัดหุรือขยะหรือของเสียทีได้จาก

ผลผลิตทางการเกษตร
• การผลิตหรือถนอมอาหาร เครืองดืม วตัถเุจือปนอาหาร (Food Additive) หรือ

สิงปรงุแต่งอาหาร (Food Ingredient)  (ยกเว้น นําดืม ไอศกรีม ล ูกอม ชอ็คโกแลต 
หมากฝรงั นําตาล นําอดัลม เครืองดืมทีม ีแอลกอฮอล ์เครอืงดืมทีม ีคาเฟอีน 
แป้งจากพืช เบเกอร ีบะหมีกึงสาํเรจ็รปู ซุปไก่สกดั และรงันก)

• ผลิตภณัฑจ์ากพืชสมนุไพร สารสกดัหรือผลิตภณัฑจ์ากสารสกดัจากวตัถดุิบทาง
ธรรมชาติ 
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การส่งเสริมโรงงานแปรรปูผลิตผลการเกษตร

33

กรณีลงทุนโดยผ ู้ประกอบการทวัไป
สหกรณ์ หรอืวิสาหกิจชมุชน

กรณีผ ูป้ระกอบการให้การสนับสนุนหรือ
ร่วมดาํเนินการกบัองคก์รท้องถิน

เงอืนไข
• เงินลงทุนขนัตาํไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท (ไม่รวมค่า

ทีดินและทุนหมุนเวียน) และเมือรวมทงักิจการต้อง
มีสินทรพัยถ์าวรสุทธิไม่รวมค่าทีดินและทุน
หมุนเวียน ไม่เกิน 50 ล้านบาท  ตลอดระยะเวลาที
ได้รบัการส่งเสริม

• อนุญาตให้นําเครืองจกัรใช้แล้วในประเทศมาใช้ใน
โครงการได้ไม ่เกิน 10 ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่
ในเครืองจกัรหลกัไม ่น้อยกว่าร ้อยละ 50 ของมูลค่า
เครืองจกัรทีใช้ในโครงการ

• ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยไม่น้อย
กว่า 51% ของทุนจดทะเบียน

สิทธิประโยชน์
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี 
• ยกเว้นอากรขาเข้าเคร ืองจกัร
• สิทธิประโยชน์อืนๆ ทีไม ่ใช่ภาษีอากร ตาม

หลกัเกณฑ์ทวัไป

เงอืนไข
• เงินลงทุนขนัตาํไม ่น้อยกว่า 1 ล ้านบาท (ไม่รวมค่าทีดินและ

ทุนหมุนเวียน)
• ใช้บงัคบักบัผู้ประกอบการทวัไปทีมีกิจการอยู่เดิม ไม่ว่าจะ

ได้รบัการส่งเสริมหรือไม่กต็าม หากไม่ได้รบัการส่งเสริม
ต้องเป็นประเภทกิจการทีให้การส่งเสริม

• โครงการทีได้รบัการส่งเสริมอยู่เดิมสามารถยืนขอได้เม ือ
ระยะเวลายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสินสุด
แล้ว หรือเป็นโครงการทีไม่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

• ต้องมีความร ่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิน หรือ
สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนในท้องถิน

สิทธิประโยชน์
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี  ให้กบักิจการทีดาํเนินการ

อยู่เดิมของบริษทัแม ่ โดยจะยกเว้นภาษีในมูลค่าไม่เกินเงิน
ลงทุนของโรงงานแปรรปู (ไม ่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียน) 

• สิทธิประโยชน์อืนๆ ทีไม่ใช่ภาษีอากร ตามหลกัเกณฑ์ทวัไป

การส่งเสริมกิจการศนูยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑช์มุชน

34

 เพือสนับสนุนเกษตรกรและโรงงานแปรรปูผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิน รวมทงัผ ูผ้ลิต
สินค้า OTOP และผลิตภณัฑช์ุมชน มีช่องทางการจดัจาํหน่ายสินค้าทีม ีประสิทธิภาพและ
สามารถเป็นแหล่งสนับสนุนการท่องเทียวด้วย

เงือนไข สิทธิประโยชน์
• เงินลงทุนขนัตาํไม่น้อยกว่า 1 ล ้านบาท (ไม่รวมค่าทีดิน

และทุนหมนุเวียน)
• ต้องถือหุ้นโดยบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยไม่น้อยกว่า 

51% ของทุนจดทะเบยีน 
• ต้องจดัซือผลิตภณัฑช์ุมชนทีผา่นการรบัรองมาตรฐาน 

เช่น มาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชน (มผช.)  อย. มาตรฐาน  
ฮาลาล เป็นต้น จากผ ู้ประกอบการ OTOP ทีขึนทะเบยีน
กบักรมการพฒันาชมุชนไม่น้อยกว่า 200 ราย และต้องมี
มลูค่าไม่น้อยกว่า 80% ของมลูค่าสินค้าทงัหมดต่อปี

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 3 ปี  สาํหรบัรายได้
จากการจาํหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรและ
ผลิตภณัฑช์ุมชนทีผา่นการ
รบัรองมาตรฐาน

• สิทธิประโยชน์อืนๆ  ทีไม่ใช่
ภาษีอากร ตามหลกัเกณฑ์
ทวัไป
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การส่งเสริมกิจการพฒันาแหล่งท่องเทียวชมุชน

เงือนไข
• เงินลงทุนขนัตาํไม ่น้อยกว่า 1 ล ้านบาท (ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียน)
• ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ต้องมีความร ่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิน หรือสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนในท้องถิน
• เพือให้เกิดการกระจายตวัของแหล่งท่องเทียว  จึงไม่ให้การส่งเสริมในพืนที กทม. กระบ ีพงังา ภเูกต็  อ.หาดใหญ่ 

อ.สมุย อ.ชะอาํ อ.หวัหิน  อ.เมืองเชียงใหม่ และเมืองพทัยา
กรณีลงทุนโดยผ ู้ประกอบการทวัไป

สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน
กรณีผู้ประกอบการให้การสนับสนุนหรือร ่วมดาํเนินการกบัองคก์รท้องถิน

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
• สิทธิประโยชน์อืนๆ ทีไม่ใช่ภาษี

อากร ตามหลกัเกณฑ์ทวัไป

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี  ให้กบักิจการทีดาํเนินการอยู่เดิมของ
บริษทัแม่ โดยจะยกเว้นภาษีในมูลค่าไม่เกินเงินลงทุนของโครงการพฒันา
แหล่งท่องเทียวชุมชน

• ใช้บงัคบักบัผู้ประกอบการทวัไปทีมีกิจการอยู่เดิม ไม ่ว่าจะได้รบัการ
ส่งเสริมหรือไม่กต็าม หากไม่ได้รบัการส่งเสริมต้องเป็นประเภทกิจการที
ให้การส่งเสริม

• โครงการทีได้รบัการส่งเสริมอยู่เดิมสามารถยืนขอได้เม ือระยะเวลายกเว้น
หร ือลดหย่อนภาษีเงินได้นิ ติบุคคลสินส ุดแล้ว หร ือเป็นโครงการทีไม่ได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

• สิทธิประโยชน์อืนๆ ทีไม ่ใช่ภาษีอากร ตามหลกัเกณฑ์ทวัไป 35

 เพือสนับสนุนการสร้างจดุขายใหม่ๆ  ด้านการท่องเทียว  โดยยกระดบัแหล่งท่องเทียวใน
ท้องถินให้มีคณุภาพ และมีสิงอาํนวยความสะดวกทีได้มาตรฐาน  

36

        มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต
          (ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที 1/2557)

ประกอบด้วย 3 มาตรการย่อย ได้แก่
1. การปรบัเปลียนเครืองจกัรเพือการประหยดัพลงังาน การใช้พลงังาน

ทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
2. การปรบัเปลียนเครืองจกัร เช่น การนําระบบอตัโนมตัิมาใช้ใน

สายการผลิตเดิม  เพือเพิมประสิทธิภาพการผลิต
3. การลงทุนวิจยั พฒันา และออกแบบทางวิศวกรรม เพือปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพ  (มลูค่าไม่น้อยกว่า 1% ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 
หรือ 0.5% สาํหรบั SMEs)

** ต้องยืนคาํขอรบัการส่งเสริม ภายในปี 2560 **

8 (1/4)



13/09/59

19

       มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต
เงือนไข

• ใช้สาํหรบัโครงการทีหมดสิทธิด้านภาษีเงินได้แล ้ว หรือโครงการทีไม่เคยได้รบัการ
ส่งเสริมการลงทุน 

• ต้องเป็นกิจการทีอยู่ในข่ายให้การส่งเสริมในปัจจบุนั 
• ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล ้านบาท ไม ่รวมค่าทีดินและทุนหมนุเวียน ยกเว้น SMEs 

ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท
• ต้องดาํเนินการให้แล ้วเสรจ็ภายใน 3 ปี นับจากวนัทีออกบตัรส่งเสริม

37

สิทธิประโยชน์
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครอืงจกัร
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 3 ปี แต่ไม ่เกิน 50% ของวงเงินลงทุนในการปรบัปรงุ        

(ไม่รวมค่าทีดินและทุนหมนุเวียน)  
• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ ให้นับจากวนัทีม ีรายได้ภายหลงัได้รบับตัรส่งเสริม

(2/4)8

       มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต
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(3/4)8
ตวัอย่างตวัชีวดัสาํหรบัการปรบัเปลียนเครอืงจกัรเพือการประหยดัพลงังาน 

การใช้พลงังานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

ด้าน ตวัชีวดั
การประหยดัพลงังาน มลูค่าของพลงังานทีประหยดัได้ต้องไม่น้อยกว่า

มลูค่าภาษีเงินได้นิติบคุคลทีจะได้รบัการยกเว้น
การนําพลงังานทดแทนมาใช้ ม ีการนําพลงังานทดแทนมาใช้ในสดัส่วนทีม ีนัยสาํคญั

เมือเทียบกบัการใช้พลงังานทงัสิน
การลดผลกระทบต่อ
สิงแวดล ้อม

อตัราการระบายมลพิษทางอากาศหรือทางนําลดลง 
ตามความเหมาะสมของเทคโนโลยีทีใช้
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       มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต
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(4/4)8
ตวัอย่างตวัชีวดัสาํหรบัการปรบัเปลียนเครอืงจกัรเพือเพิมประสิทธิภาพการผลิต

ตวัชีวดั
ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต
อตัราการได้มา (Yield) เช่น การลดส่วนสญูเสีย หร ือการลดเวลาทีใช้ต่อหน่วย
การผลิต (Cycle Time) เป็นต้น
ตวัชีวดัประสิทธิภาพการผลิตเชิงมลูค่าและประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม เช่น

- ผลิตภาพแรงงานเชิงมลูค่าเพิม
- ประสิทธิภาพการลงทนุในเครอืงจกัรและอปุกรณ์
- ประสิทธิผลโดยรวมของเครืองจกัร
- อตัราการใช้เครืองจกัร
- การประเมินอายกุารใช้งานของชินส่วน อปุกรณ์ และเครืองจกัร
- ประสิทธิภาพการผลิตได้จริงเปรียบเทียบกบัความสามารถในการผลิตทีควรทาํได้

40

Thank  you


