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จากฉบับที่แล้วต่อ

เพื่อพร้อมเข้าสู่ AECการแข่งขัน…มาตรการด้านภาษีของ BOI

นโยบายการส่งเสริมการลงทุน 

1.  การลงทนุเพือ่พฒันาความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยการสง่เสริมการวิจัย และพฒันา การสรา้งนวัตกรรม การสรา้ง

มูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขัน ที่

เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม 

มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของ SME

เงื่อนไข สิทธิประโยชน์

1. เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
2.  ตอ้งถอืหุน้โดยบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยไมน่อ้ยกวา่ 51% ของทนุจดทะเบยีน
3.  อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 3:1
4.  อนญุาตใหน้�าเครือ่งจกัรใชแ้ล้วในประเทศไมเ่กนิ 10 ล้านบาท และตอ้งลงทนุ

ใหม่ในเครื่องจักรหลักไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
5.  เมือ่รวมกจิการทัง้หมดทัง้ทีไ่ดร้บั และไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิแลว้ มสีนิทรพัยถ์าวร

สุทธิหรือขนาดลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน ไม่เกิน 200 ล้านบาท
6.  ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธ.ค. 60

●  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้น 2 ปี จากเกณฑ์ปกติ
●  ผอ่นปรนเงือ่นไขลงครึง่หนึง่ของเกณฑป์กต ิเชน่ หากมกีารลงทนุหรือมคีา่ใช้

จ่ายที่หลักเกณฑ์รวมกันไม่น้อยกว่า 0.5% ของ ยอดขายรวมใน 3 ปีแรก ให้
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

●  นิติบุคคล เพิ่มเติมอีก 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี เป็นต้น

ประเภทกิจการที่ SME ไทยมีศักยภาพ

กลุ่มอุตสาหกรรม ประเภทกิจการ

1. หมวดเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร การขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ การคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก 
ผลไม้ หรือดอกไม้ และผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ

2. หมวดแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน แก้วหรือเซรามิกส์ ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ และเหล็กทุบ

3. หมวดอุตสาหกรรมเบา สิ่งทอ กระเป๋า รองเท้า เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี เครื่องเรือน และอัญมณีและ
เครื่องประดับ

4. หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ชิ้นส่วนยานพาหนะ และการต่อเรือ
หรือซ่อมเรือ

5. หมวดอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์

6. หมวดเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ พลาสติกสาหรับอุตสาหกรรม พลาสติกรีไซเคิล ยา และสิ่งพิมพ์

7. หมวดกิจการบริการ และสาธารณูปโภค ศูนย์บริการโลจิสติกส์ ภาพยนตร์ไทย การบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ และ
โรงแรม

2.  กิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน หรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน 

3.  การรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า 

4.  การลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4 อ�าเภอในสงขลา คือ จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย 

และเทพา จ�าแนกมาตรการการส่งเสริมออกเป็น 3 กรณี คือ กรณีทั่วไป กรณีพิเศษ และนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้
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เงื่อนไข สิทธิประโยชน์

1. กรณีทั่วไป
 ก�าหนดให้ทุกประเภทกิจการที่ให้การส่ง

เสรมิ ไดร้บัสทิธปิระโยชนด์า้นภาษอีากร
สูงสุด

●  ลงทุนขั้นต�่า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดิน และ
ทุนหมุนเวียน

●  อนญุาตให้น�าเครือ่งจกัรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ 
มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และลงทุนเครื่องจักร
ใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่า
เครื่องจักรใช้แล้ว

●  ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายใน 31 ธ.ค. 60

●  ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
●  ลดหย่อนอากรขาเข้า 75% ของอัตราปกติส�าหรับ

วัตถุดิบที่น�าเข้ามาผลิตเพื่อ จ�าหน่ายในประเทศ เป็น
ระยะเวลา 5 ปี

●  ยกเว้นอากรภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 8 ปี 
โดยไม่มีจ�ากัดการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล

●  ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นระยะเวลา 5 ปี
●  หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้

จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 15 ปี
●  หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความ

สะดวก 25% ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่า
เสื่อมราคาปกติ

2. กรณีพิเศษ

ผู้ประกอบการรายเดิมไม่ว่าจะอยู่

ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตห้รอื

ไม่จะได้รับสิทธิ ทั้งโครงการเดิม 

และโครงการลงทุนใหม่ที่ ลงทุนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้

●  ลงทุนขั้นต�่า 500,000 บาท ไม่รวมค่าที่ดิน และ
ทุนหมุนเวียน

●  อนญุาตให้น�าเครือ่งจกัรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้
มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และลงทุนเครื่องจักร
ใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่า
เครื่องจักรใช้แล้ว

●  ต้องยืน่ค�าขอส�าหรบัโครงการใหม่ ภายใน 31 ธ.ค. 
60 พร้อมยื่น หนังสือยืนยันการลงทุนในโครงการ
เดิม

●  ต้องยื่นค�าขอของโครงการเดิม เมื่อโครงการใหม่
แล้วเสร็จพร้อมเปิดด�าเนินการ

โครงการเดิม: ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี (Cap 100% ตาม
เงินลงทุนของโครงการใหม่) โครงการใหม่: สิทธิประโยชน์
เหมือนกรณีทั่วไป

3. กรณีการลงทุนในกิจการนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในนิคม
หรือ เขตอุตสาหกรรมหรือในพื้นที่
คลัสเตอร์

●  ถ้าโครงการแรกยื่นขอรับส่งเสริมภายใน 31 ธ.ค. 
60 และมโีครงการ ขยายทีย่ืน่ขอรบัส่งเสรมิ และมี
รายได้ก่อนสิ้นสุดเวลายกเว้นภาษีเงินได้ของ
โครงการแรกสามารถรวมโครงการแรกเข้ากับ
โครงการขยาย 

●  โครงการแรกลงทุนขั้นต�่า 500,000 บาท ไม่รวม
ค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน

●  โครงการขยายลงทนุไม่ต�า่กว่า 25% ของเงนิลงทนุ
โครงการแรก และไม่น้อยกว่า 500,000 บาท

●  อนญุาตให้น�าเครือ่งจกัรใช้แล้วในประเทศมาใช้ได้ 
มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และลงทุนเครื่องจักร
ใหม่มลูค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมลูค่า เครือ่งจกัร
ใช้แล้ว

●  ผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
●  ต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 
 31 ธ.ค. 60

●  ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
●  ลดหย่อนอากรขาเข้า 75% ของอัตราปกติส�าหรับ

วัตถุดิบที่น�าเข้ามาผลิตเพื่อ จ�าหน่ายในประเทศเป็น
ระยะเวลา 5 ปี

●  ยกเว้นอากรภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 8 ปี 
โดยไม่มีจ�ากัดการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล

●  ลดหยอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 50% เปน็ระยะเวลา 5 ปี
●  หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้

จ่ายดังกล่าว เป็นระยะเวลา 15 ปี
●  หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความ

สะดวก 25% ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่า
เสื่อมราคาปกติ

6. การลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลก
ที่มา: ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงเทพ

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายต่อ ยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้  

นิติบุคคลเพิ่มเติม  

(พร้อมวงเงินเพิ่มเติม)

1% หรือ > 200 ล้านบาท 1 ปี

2% หรือ > 400 ล้านบาท 2 ปี

3% หรือ > 600 ล้านบาท 3 ปี


