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ยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมการลงทุนใหม่ ปี 2558-64
รายงานฉบับนี ้ รวมรวบข้ อมูลจากเอกสารของกรมส่งเสริ มการลงทุนที่สาคัญ คือ 1. ยุทธศาตร์ การส่งเสริ มการลงทุนในระยะ 7 ปี
(พ.ศ.2558-64) 2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนที่ 3/2557 เรื่ อง นโยบายส่งเสริ มการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื ้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ 3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนที่ 4/2557 เรื่ อง นโยบายส่งเสริ มการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสรุ ป
ประเด็นสาคัญ ได้ ดงั นี ้
การปรับยุทธศาสตร์ การส่ งเสริมการลงทุนใหม่
 เหตุผลและความจาเป็ น: เพื่อส่งเสริ มการลงทุนทีม่ ีคณ
ุ ค่า ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน และก้ าว
พ้ นจากการเป็ นประเทศที่มีรายได้ ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-64) มีผลบังคับใช้ กบ
ั โครงการที่ขอรับการส่งเสริ มการลงทุน ตังแต่
้ 1 ม.ค. 58

เป็ นต้ นไป โดยมีการปรับหลักเกณฑ์และประเภทกิจการที่ให้ การส่งเสริ มการลงทุน ดังนี ้
การเปรียบเทียบการปรับเปลี่ยนยุทธศาตร์ การส่ งเสริมการลงทุน
ใหม่

เดิม

แนวทางดาเนินการ

ส่งเสริ มแบบมีเป้าหมายชัดเจนและจัดลาดับ

ส่งเสริ มที่ครอบคลุมเกือบทุกกิจการ

- ทบทวนประเภทกิจการที่จะส่งเสริ ม โดยเน้ นอุตสาหกรรมที่นาไปสู่

ความสาคัญมากขึ ้น (Focused & Prioritized)

(Broad-based)

การปรับเปลีย่ นโครงสร้ างเศรษฐกิจไทยให้ ก้าวไปสูป่ ระเทศที่มีรายได้
สูงขึ ้น และเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
- เน้ นประเภทกิจการที่ใช้ เทคโนโลยีขั ้นสูง มีมลู ค่าเพิ่มสูง มีการวิจยั
และพัฒนา (R&D) หรื อการออกแบบ รวมทั ้งเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
แต่ยงั คงกลุม่ อุตสาหกรรมที่จะให้ การส่งเสริ มการลงทุน 7 กลุม่
- กาหนดสิทธิประโยชน์ ที่ต่างกันระหว่างโครงการลงทุนใหม่และ
โครงการขยายการลงทุน (Re-investment)

ส่งเสริ มให้ เกิดคลัสเตอร์ ใหม่ในภูมิภาค (New

ส่งเสริ มตามเขตพื ้นที่ (Zones)

- ยกเลิกระบบการส่งเสริ มที่อิงกับเขตพื ้นที่ (เขต 1-3 เดิม) เหลือเฉพาะ

Regional Clusters)

พื ้นที่ที่มีรายได้ ต่อหัวต่าใน 20 จังหวัดเท่านั ้น ซึ่งจะได้ รับสิทธิประโยชน์
เพิ่มอีก 3 ปี จากสิทธิพื ้นฐานตามประเภทอุตสาหกรรม
- ส่งเสริ มให้ เกิดคลัสเตอร์ อตุ สาหกรรมใหม่ในแต่ละภาคหรื อพื ้นที่
ชายแดน เพื่อสร้ างการรวมกลุม่ ใหม่ของการลงทุนและช่วยเสริ มสร้ าง

ให้ สทิ ธิประโยชน์ เพิ่มเติม โดยเน้ นกิจการ

ความเข้ มแข็งของห่วงโซ่มลู ค่า
- ให้ สทิ ธิประโยชน์ เพิ่มเติม เพื่อจูงใจให้ เกิดกิจกรรมที่จะพัฒนา

ให้ สทิ ธิประโยชน์ ตามประเภทกิจการ

เป้าหมายที่ทาประโยชน์ ต่อประเทศ (Activity & (Activity-based Incentives)

ความสามารถในการแข่งขัน (เช่น R&D และสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น)

Merit-based Incentives)

กระจายการลงทุนสูภ่ มู ิภาค และพัฒนาพื ้นที่อตุ สาหกรรม

ส่งเสริ มการลงทุนทั ้งในและต่างประเทศ

ส่งเสริ มการลงทุนในประเทศเป็ นหลัก (Inbound

- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้ กบั ภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะโอกาส

(Inbound & Outbound Investments)

Investment)

จากการรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเป็ นการเพิ่ม
บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก โดยมีประเทศเป้าหมาย ได้ แก่
ลาดับ 1: อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม กัมพูชา และลาว ลาดับ 2 : จีน
อินเดีย และอาเซียนอื่น และลาดับ 3: ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และ
แอฟริ กา
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 อุตสาหกรรมที่ได้ รับส่งเสริ มมี 7 กลุม่ รวม 107 กิจการ (15 กิจการเป้าหมาย) โดยมีหลักเกณฑ์การให้ สิทธิประโยชน์ 2 ประเภท ได้ แก่

1. สิทธิประโยชน์ ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives) กาหนดสิทธิประโยชน์ตามลาดับความสาคัญของประเภทกิจการ
จาแนกออกเป็ น 6 กลุม่ คือ A1 A2 A3 A4 B1 และ B2
สิทธิประโยชน์ ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)
สิทธิ
ประโยชน์

รูปแบบอุตสาหกรรม

ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล ยกเว้ นอากร ยกเว้ นอากร ยกเว้ นภาษี
เครื่องจักร วัตถุดบิ ผลิต
เพื่อการ
ส่ งออก

A1

อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้ นการออกแบบ ทา R&D

8 ปี (ไม่จากัดวงเงิน) + Merit

√

√

√

A2

กิจการโครงสร้ างพื ้นฐานเพือ่ พัฒนาประเทศ ใช้ เทคโนโลยีสงู

8 ปี + Merit

√

√

√

A3

กิจการใช้ เทคโนโลยีสงู ซึ่งมีฐานการผลิตบ้ างเล็กน้ อย

5 ปี + Merit

√

√

√

A4

กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุม่ A1 - A3

3 ปี + Merit

√

√

√

B1

อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้ เทคโนโลยีไม่สงู

Merit (บางกิจการ)

√

√

√

B2

แต่สาคัญต่อ Value Chain

Merit (บางกิจการ)

--

√

√

หมายเหตุ: รายการกิ จการที ่ได้รบั สิทธิ ประโยชน์ ในแต่ ละประเภท ปรากฎใน http://www.boi.go.th/index.php?page=eligible_activities

กิจการเป้าหมายที่มีประโยชน์ ต่อประเทศเป็ นพิเศษ:
ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล โดยไม่ กาหนดวงเงินภาษีเงินได้ นิติบุคคล และสิทธิประโยชน์ A1
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

กิจการเป้าหมายกรณีพเิ ศษ
กิจการปลูกไม้ เศรษฐกิจ (ยกเว้ นยูคาลิปตัส)

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้ มูลฐาน
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

กิจการบริ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้ างสรรค์

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

กิจการผลิตลาตัวอากาศยาน ชิ ้นส่วนลาตัวอากาศยาน ชิ ้นส่วนสาคัญ เช่น เครื่ องยนต์
ชิ ้นส่วนอากาศยาน ใบพัด และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้ น

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และเครื่ องใช้ ไฟฟ้า

กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิ กส์ และกิจการซอฟต์แวร์

หมวด 6 เคมีภณ
ั ฑ์ กระดาษ และพลาสติก
หมวด 7 กิจการบริ การและสาธารณูปโภค

กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรื อพลังงานไฟฟ้าและไอน ้าจากขยะหรื อเชื ้อเพลิงจากขยะ
(Refuse Derived Fuel) กิจการบริ การด้ านจัดการพลังงาน (Energy Service Company:
ESCO) กิจการนิ คมหรื อเขตอุตสาหกรรมด้ านเทคโนโลยี กิจการ Cloud Service กิจการ
วิจัยและพัฒนา กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) กิจการบริ การออกแบบทาง
วิศวกรรม กิจการบริ การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กิจการบริ การสอบเทียบมาตรฐาน และ
กิจการสถานฝึ กฝนวิชาชีพ
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2. สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมตามคุณค่ าของโครงการ (Merit-based Incentives) กาหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อจูงใจให้ มกี าร
ลงทุนหรื อใช้ จา่ ยในกิจกรรมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศหรื ออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ ้น จาแนกเป็ น 3 ประเภท คือ
(1) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
จานวนภาษีเงินได้ นิติบุคคลที่จะได้ รับการยกเว้ นเพิ่มเติม
ให้ คานวณจากเงินลงทุนหรือค่ าใช้ จ่ายต่ อไปนี ้ ตามสัดส่ วนที่กาหนด
ประเภทการลงทุน/ค่ าใช้ จ่าย

วงเงินเพิ่มเติม

1. R&D ทั ้งทาเอง ว่าจ้ างผู้อื่นในประเทศ หรื อร่วมวิจัยกับองค์กรในต่างประเทศ

200%

2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรสถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม

100%

เฉพาะทาง สถาบันวิจัยหน่วยงานรัฐ ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามที่
คณะกรรมการเห็นชอบ
3. ค่าธรรมเนี ยมการใช้ สทิ ธิเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาจากแหล่งภายในประเทศ

100%

4. การฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีขัน้ สูง

100%

5. การพัฒนา Local Supplier ที่มีห้ นุ ไทยไม่น้อยกว่า 51% ในการฝึ กอบรมด้ าน

100%

เทคโนโลยีขัน้ สูง และการให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิ ค
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ทั ้งดาเนิ นการเองหรื อว่าจ้ างผู้อื่นในประเทศ

100%

ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมตามสัดส่ วนเงินลงทุนหรือค่ าใช้ จ่าย

เงินลงทุน/ค่ าใช้ จ่าย ต่ อ
ยอดขายรวมใน 3 ปี แรก

ระยะเวลายกเว้ นภาษีเงินได้
นิ ตบิ ุคคลเพิ่มเติม (พร้ อม
วงเงินเพิ่มเติม)

1% หรื อ > 200 ล้ านบาท

1 ปี

2% หรื อ > 400 ล้ านบาท

2 ปี

3% หรื อ > 600 ล้ านบาท

3 ปี

(2) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริ ญสูภ่ มู ิภาค โดยเฉพาะกิจการที่ลงทุนในพื ้นที่ที่มีรายได้ ตอ่ หัวต่าที่สดุ ของประเทศ
20 จังหวัด ได้ แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้ อยเอ็ด
ศรี สะเกษ สกลนคร สระแก้ ว สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวลาภู อุบลราชธานี และอานาจเจริ ญ ทังนี
้ ้ ไม่รวมพื ้นที่ชายแดนภาคใต้ และ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากมีมาตรการพิเศษต่างหาก
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ยกเว้ นภาษีเงินได้ นติ ิบคุ คลเพิม่ 3 ปี
กลุม่ A1 และ A2 ซึง่ ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ 8 ปี อยูแ่ ล้ ว จะได้ รับการลดหย่อนภาษี เงินได้ 50% เพิม่ เติมอีก 5 ปี
หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาได้ 2 เท่า เป็ นระยะเวลา 10 ปี
หักค่าติดตังหรื
้ อก่อสร้ างสิง่ อานวยความสะดวก 25% ของเงินลงทุน

(3) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื ้นที่อตุ สาหกรรม
- สถานประกอบการตังอยู
้ ใ่ นนิคมอุตสาหกรรมหรื อเขตอุตสาหกรรมที่ได้ รับการส่งเสริ ม ให้ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเพิ่ม 1 ปี
แต่รวมแล้ วไม่เกิน 8 ปี
นโยบายการส่ งเสริมการลงทุน
1. การลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ โดยการส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนา การสร้ างนวัตกรรม การสร้ าง
มูลค่าเพิม่ ของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริ การ และการส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริ มการแข่งขัน
ที่เป็ นธรรม และการลดความเหลือ่ มล ้าทางเศรษฐกิจและสังคม
มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของ SME

เงื่อนไข

สิทธิประโยชน์

1. เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน - ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล เพิม่ ขึน้ 2 ปี จากเกณฑ์ปกติ
2. ต้ องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ของทุน

- ผ่อนปรนเงือ่ นไขลงครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ปกติ เช่น หากมีการลงทุน

จดทะเบียน

หรื อมีคา่ ใช้ จ่ายที่หลักเกณฑ์รวมกันไม่น้อยกว่า 0.5% ของ

3. อัตราส่วนหนี ส้ นิ ต่อทุนไม่เกิน 3:1

ยอดขายรวมใน 3 ปี แรก ให้ ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล

4. อนุญาตให้ นาเครื่ องจักรใช้ แล้ วในประเทศไม่เกิน 10 ล้ านบาท และ

เพิม่ เติมอีก 1 ปี แต่รวมแล้ วไม่เกิน 8 ปี เป็ นต้ น

ต้ องลงทุนใหม่ในเครื่ องจักรหลักไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าเครื่ องจักรที่
ใช้ ในโครงการ
5. เมื่อรวมกิจการทั ้งหมดทั ้งที่ได้ รับและไม่ได้ รับการส่งเสริ มแล้ ว มี
สินทรัพย์ถาวรสุทธิหรื อขนาดลงทุนไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน ไม่
เกิน 200 ล้ านบาท
6. ต้ องยื่นคาขอรับการส่งเสริ มภายในวันที่ 31 ธ.ค. 60
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ประเภทกิจการที่ SME ไทยมีศักยภาพ

กลุ่มอุตสาหกรรม

ประเภทกิจการ

1. หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

การขยายพันธุ์สตั ว์หรื อเลี ้ยงสัตว์ การคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้
หรื อดอกไม้ และผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ

2. หมวดแร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้ มูลฐาน

แก้ วหรื อเซรามิกส์ ชิ ้นส่วนเหล็กหล่อ และเหล็กทุบ

3. หมวดอุตสาหกรรมเบา

สิง่ ทอ กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ องกีฬา เครื่ องดนตรี เครื่ องเรื อน และอัญมณีและเครื่ องประดับ

4. หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ชิ ้นส่วนยานพาหนะ และการต่อเรื อหรื อซ่อมเรื อ

5. หมวดอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์

เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิ กส์ และซอฟต์แวร์

6. หมวดเคมีภณ
ั ฑ์ พลาสติก และกระดาษ

พลาสติกสาหรับอุตสาหกรรม พลาสติกรี ไซเคิล ยา และสิง่ พิมพ์

7. หมวดกิจการบริ การและสาธารณูปโภค

ศูนย์บริ การโลจิสติกส์ ภาพยนตร์ ไทย การบริ การแก่ธรุ กิจสร้ างภาพยนตร์ และโรงแรม

2. กิจการที่เป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม และประหยัดพลังงาน หรื อใช้ พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
3. การรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้ องกับศักยภาพของพื ้นที่ และสร้ างความเข้ มแข็งของห่วงโซ่มลู ค่า
4. การลงทุนในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ แก่ นราธิวาส ปั ตตานี ยะลา สตูล และ 4 อาเภอในสงขลา คือ จะนะ นาทวี สะบ้ าย้ อย
และเทพา จาแนกมาตรการการส่งเสริ มออกเป็ น 3 กรณี คือ กรณีทวั่ ไป กรณีพิเศษ และนิคมอุตสาหกรรม ดังนี ้
เงื่อนไข
1. กรณีท่ ัวไป

สิทธิประโยชน์

- ลงทุนขัน้ ต่า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน

- ยกเว้ นอากรขาเข้ าเครื่องจักร

กาหนดให้ ทุกประเภทกิจการที่ให้ การส่งเสริม - อนุญาตให้ นาเครื่องจักรใช้ แล้ วในประเทศมาใช้ ได้ มีมลู ค่าไม่เกิน 10 - ลดหย่อนอากรขาเข้ า 75% ของอัตราปกติสาหรับวัตถุดบิ ที่นาเข้ ามาผลิตเพือ่
ได้รับสิทธิประโยชน์ ด้านภาษี อากรสูงสุด

ล้ านบาท และลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของ

จาหน่ายในประเทศ เป็ นระยะเวลา 5 ปี

มูลค่าเครื่องจักรใช้ แล้ ว

- ยกเว้ นอากรภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล เป็ นระยะเวลา 8 ปี โดยไม่มีจากัดการยกเว้ นภาษี

- ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายใน 31 ธ.ค. 60

เงินได้นิตบิ คุ คล
- ลดหย่อนภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล 50% เป็ นระยะเวลา 5 ปี
- หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลา 15 ปี
- หักเงินลงทุนในการติดตังหรื
้ อก่อสร้ างสิง่ อานวยความสะดวก 25% ของเงินลงทุน
นอกเหนือจากการหักค่าเสือ่ มราคาปกติ

2. กรณีพเิ ศษ

- ลงทุนขัน้ ต่า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน

ผู้ประกอบการรายเดิมไม่วา่ จะอยูใ่ นพื ้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ จะได้รับสิทธิ

- อนุญาตให้ นาเครื่องจักรใช้ แล้ วในประเทศมาใช้ ได้ มีมลู ค่าไม่เกิน 10 โครงการใหม่: สิทธิประโยชน์ เหมือนกรณีทั่วไป
ล้ านบาท และลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่า

ทัง้ โครงการเดิม และโครงการลงทุนใหม่ที่

เครื่องจักรใช้ แล้ ว

ลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

- ต้องยื่นคาขอสาหรับโครงการใหม่ ภายใน 31 ธ.ค. 60 พร้ อมยื่น
หนังสือยืนยันการลงทุนในโครงการเดิม
- ต้องยื่นคาขอของโครงการเดิม เมื่อโครงการใหม่แล้ วเสร็จพร้ อมเปิ ด
ดาเนินการ
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เงื่อนไข

สิทธิประโยชน์

3. กรณีการลงทุนในกิจการนิคมหรือเขต - ถ้ าโครงการแรกยื่นขอรับส่งเสริมภายใน 31 ธ.ค. 60 และมีโครงการ
อุตสาหกรรม และกิจการที่ตงั ้ ในนิคมหรือ ขยายที่ยื่นขอรับส่งเสริมและมีรายได้ก่อนสิ ้นสุดเวลายกเว้ นภาษี เงินได้
เขตอุตสาหกรรมหรือในพืน้ ที่คลัสเตอร์ ของโครงการแรกสามารถรวมโครงการแรกเข้ ากับโครงการขยาย
- โครงการแรกลงทุนขัน้ ต่า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุน

- ยกเว้ นอากรขาเข้ าเครื่องจักร
- ลดหย่อนอากรขาเข้ า 75% ของอัตราปกติสาหรับวัตถุดบิ ที่นาเข้ ามาผลิตเพือ่
จาหน่ายในประเทศ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
- ยกเว้ นอากรภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล เป็ นระยะเวลา 8 ปี โดยไม่มีจากัดการยกเว้ นภาษี

หมุนเวียน

เงินได้นิตบิ คุ คล

- โครงการขยายลงทุนไม่ตา่ กว่า 25% ของเงินลงทุนโครงการแรก และ

- ลดหย่อนภาษี เงินได้นิตบิ คุ คล 50% เป็ นระยะเวลา 5 ปี

ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท

- หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้ จ่ายดังกล่าว เป็ นระยะเวลา 15 ปี

- อนุญาตให้ นาเครื่องจักรใช้ แล้ วในประเทศมาใช้ ได้ มีมลู ค่าไม่เกิน 10

- หักเงินลงทุนในการติดตังหรื
้ อก่อสร้ างสิง่ อานวยความสะดวก 25% ของเงินลงทุน

ล้ านบาทและลงทุนเครื่องจักรใหม่มลู ค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่า

นอกเหนือจากการหักค่าเสือ่ มราคาปกติ

เครื่องจักรใช้ แล้ ว
- ผ่อนผันให้ ใช้ แรงงานต่างด้าวไร้ ฝีมือ
- ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธ.ค. 60

5. การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื ้นที่ชายแดนทังในและนอกนิ
้
คมอุตสาหกรรม เพื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้ าน และรองรับ AEC โดยจาแนกสิทธิประโยชน์เป็ น 2 กรณี คือ กรณีทวั่ ไป และกรณีกิจการเป้าหมาย ดังนี ้
เงื่อนไข

สิทธิประโยชน์

1. กรณีท่ ัวไป: ให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ เท่ากับ

- ต้ องยื่นคาขอรับการส่งเสริ มระหว่าง

- ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลเพิม่ เติม เป็ นระยะเวลา 3 ปี

การส่งเสริ มการลงทุนในพื ้นที่ 20 จังหวัดที่มี

วันที่ 1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 60

- กรณีได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล เป็ นระยะเวลา 8 ปี แล้ ว ให้

รายได้ ตอ่ หัวตา่

ได้ รับลดหย่อนภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล 50% เพิม่ อีก 5 ปี
- หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า
- หักค่าติดตั ้งสิง่ อานวยความสะดวกได้ 25%
- ยกเว้ นอากรขาเข้ าเครื่ องจักร
- ยกเว้ นอากรขาเข้ าวัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิตเพือ่ การส่งออก
- ผ่อนผันให้ ใช้ แรงงานต่างด้ าวไร้ ฝีมือ

2. กรณีกิจการเป้าหมาย

- ต้ องยื่นคาขอรับการส่งเสริ มระหว่าง

- ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล เป็ นระยะเวลา 8 ปี แล้ ว และลดหย่อน

วันที่ 1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 60

ภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คล 50% เพิม่ อีก 5 ปี
- หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า
- หักค่าติดตั ้งสิง่ อานวยความสะดวกได้ 25%
- ยกเว้ นอากรขาเข้ าเครื่ องจักร
- ยกเว้ นอากรขาเข้ าวัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิตเพือ่ การส่งออก
- ผ่อนผันให้ ใช้ แรงงานต่างด้ าวไร้ ฝีมือ

6. การลงทุนของไทยในต่ างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลก
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