
มุ่งสู่ “เศรษฐกิจใหม”่
หนุนผู้ประกอบการไทย ด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่

นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

8 มีนาคม 2566

NEW Economy, NEW Opportunities
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โลกเปล่ียน – ไทยปรบั 
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Decarbonization / ESG

New Investment Trends

Geopolitical Conflict

Supply Chain Disruption

Technology Disruption
Global Challenges

✓ Diversified Investment
✓ Green Investment
✓ Smart Manufacturing

Innovative InclusiveCompetitive
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ปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรม

6
การลงทุน
เพ่ือชุมชน
& สังคม
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การลงทุนไทย
ในต่างประเทศ
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SMEs &
Startup

3
Smart & 

Sustainable 
Industry

5

การลงทุนตาม
ศักยภาพพ้ืนที่

ศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

New Economy
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ก้าวออกจากเศรษฐกิจเดิม – มุ่งหน้าสู่ “เศรษฐกิจใหม่”

Thailand 1.0

Thailand 2.0

Thailand 3.0

Thailand 4.0

ส่งเสริมการลงทุน 
เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกจิไทย

ไปสู่ “เศรษฐกิจใหม”่

✓ Innovative
✓ Competitive 
✓ Inclusive

Resource-based
Industries

Labor-intensive
(Light Industries)

Capital-intensive

• กับดักรายได้ปานกลาง
• สินค้าเดิม / เทคโนโลยีเดิม
• ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม
• ปัญหาเหลื่อมล้้า / โลกร้อน 

ไม่สมดุล ไม่ยั่งยืน
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เสริมจุดแข็งเดิม + สร้างจุดแข็งใหม่  ช่วงชิงจังหวะ ดึงการลงทุนในเทรนด์โลก  

x

                                     

IBC Talent

▪ โครงสร้างพื้นฐานดี
▪ Supply Chain ครบวงจร
▪ บุคลากรโดยรวมมีคุณภาพ
▪ ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่และมี

ศักยภาพ
▪ สิทธิประโยชน์แข่งขันได้ 
▪ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ เป็นมิตรกับธุรกิจ 

และมีต้นทุนที่เหมาะสม

✓ EEC

✓ Renewable Energy

✓ Ease of Investment & Living 

✓ Resiliency

✓ Conflict-free Zone

จุดแข็งเดิม จุดแข็งใหม่ Global Trend

➢ Decarbonization 
➢ Digitalization
➢ Automation & Robotics
➢ Electric Vehicle (EV)
➢ Deglobalization / Relocation
➢ Work from Anywhere

+
อุตสาหกรรมมุ่งเป้า 5 สาขา
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี

(พ.ศ. 2566 – 2570)
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ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการลงทนุ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

Innovative InclusiveCompetitive

1 2 3 4 5

ปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรม และ
สร้างความเข้มแข็ง
Supply Chain

ส่งเสริมการลงทุน
เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ และสร้างอนาคตที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป

ส่งเสริมการลงทุน
ตามศักยภาพพ้ืนที่
เพื่อสร้างการเติบโต

อย่างทั่วถึง

ส่งเสริม
SMEs & Startup
ให้เข้มแข็งและ
เชื่อมต่อกับโลก

เร่งเปลี่ยนผ่าน
อุตสาหกรรมไปสู่

Smart &
Sustainable

Industry

6

ส่งเสริม
การลงทุนเพื่อ
ชุมชน & สังคม

ผลักดันไทยเป็น
ศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

และประตู
การค้าการลงทุน

ของภูมิภาค

7
ส่งเสริม

การลงทุนไทย
ในต่างประเทศ

เพื่อขยาย
โอกาสทางธุรกิจ

1
2
3

x

สิทธิประโยชน์แบบ Whole Package  (Tax + Non-tax + Financial Incentives)

Ecosystem & Ease of Investment

การให้บริการแบบครบวงจร ทั้งก่อน-หลังการลงทุน
3

7

เศรษฐกิจใหม่

หมุดหมาย

เครื่องมือ
ขับเคลื่อน
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9 มาตรการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่
( มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป )

1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสา้คัญต่อการพัฒนาประเทศ                 
2. มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม (Retention & Expansion Program)
4. มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจแบบครบวงจร (Relocation Program)
5. มาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
6. มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart & Sustainable Industry)
7. มาตรการส่งเสริมการลงทุน SMEs
8. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย
9. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

หมายเหตุ 1. Startup มีสิทธิประโยชน์ตามมาตรการที่ 1 และ Grant กองทุนเพิ่มขีดฯ
2. เรื่องการลงทุนไทยในต่างประเทศ มีมาตรการภาษีโดยกรมสรรพากร
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สรุปมาตรการสนับสนุน SMEs โดย BOI

1. มาตรการส่งเสริมการลงทุน ส้าหรับ SMEs

2. มาตรการยกระดับ SMEs ไปสู่ Smart & Sustainable Industry   

3. มาตรการส่งเสริมให้ บริษัทใหญ่ช่วยพัฒนา SMEs ที่เป็น Local Supplier 

4. มาตรการส่งเสริมให้ บริษัทใหญ่ช่วยพัฒนา “ผู้ประกอบการในชุมชน” 

5. มาตรการส่งเสริมให้เกิด การกระจายการลงทุนในพืน้ที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

6. การส่งเสริมให้ SMEs เข้าไปอยู่ใน Global Supply Chain ของอุตสาหกรรมหลัก

7. การส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ไปลงทุนในต่างประเทศ



1

1010

มาตรการส่งเสริมการลงทุน SMEs

เมื่อรวมกิจการทั้งหมด ทั้งที่ได้รับ/ไม่ได้รับส่งเสริม ต้องมีรายได้รวมกัน  
< 500 ล้านบาท  ในช่วง 3 ปีแรก

คุณสมบัติของ SMEs

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น > 51% ของทุนจดทะเบียน และ
กรรมการผู้มีอ้านาจลงนาม > กึ่งหนึ่งต้องเป็นบคุคลธรรมดาสัญชาติไทย

เงื่อนไขที่ผ่อนปรน

• ลดเงินลงทุนขั้นต่้าจาก 1 ล้านบาท เหลือเพียง 
5 แสนบาท  (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 4 ต่อ 1
• อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ ไม่เกิน 

10 ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลัก
ไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าเคร่ืองจักรในโครงการ  

สิทธิประโยชน์

➢ ยกเว้น CIT 3-8 ปี (แล้วแต่ประเภทกิจการ)                           
โดยเพิ่ม Cap เป็น 200%

➢ สามารถบวกเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามมาตรการอื่นได้

SMEs ส่วนใหญ่อยู่ในกิจการดังนี้
• เกษตร อาหาร และพลังงานชีวภาพ
• อุตสาหกรรมสนับสนุน (ชิ้นส่วนต่างๆ)
• อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และท่องเที่ยว
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มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart & Sustainable Industry)

Smart

Sustainable

ประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล
เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 

เทคโนโลยีดิจิทัล อุตสาหกรรม 4.0ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
โครงการเดิม

ยกระดับกิจการกลุ่ม B 
ที่ลงทุนโครงการใหม่

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี ส้าหรับรายได้ของกิจการ
ที่ด้าเนินการอยู่เดิม เป็นสัดส่วน 50% หรือ 100%

(ขึ้นกับเงื่อนไข) ของเงินลงทุนในการปรับปรุง 

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% หรือ 
100% (ขึ้นกับเงื่อนไข) ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติ/
หุ่นยนต์ หรือระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0 
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ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายที่สามารถนับรวมกันได้
1.ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
• การวิจัยและพัฒนา (R&D) 
• ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศ
• การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
• การสนับสนุนองค์กรด้าน S&T เช่น สถาบันการศึกษา ศูนย์

ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจัย หน่วยงานรัฐ รวมทั้งกองทุน
ด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้าน
การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

2. ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
• การจัดฝึกอบรมหรือฝึกการท้างานเพื่อพัฒนาทักษะ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับนักศึกษาด้าน S&T

3. ด้านพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
• การพัฒนา Local Supplier ในประเทศ

ระยะเวลายกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

วงเงินยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 200% ของเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ
ไม่จ ำกัดวงเงิน

กรณีมีเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ด้าน R&D ≥ ร้อยละ 1

NEW

สามารถได้รับระยะเวลา
ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ สูงสุดถึง 13 ปี

≥ ร้อยละ 1 / ≥ 200 MB
≥ ร้อยละ 2 / ≥ 400 MB
≥ ร้อยละ 3 / ≥ 600 MB
≥ ร้อยละ 4 / ≥ 800 MB
≥ ร้อยละ 5 / ≥ 1,000 MB

1 ปี
2 ปี

3 ปี
4 ปี

5 ปี

มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขัน
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสงัคม

ผู้สนับสนุน ผู้รับการ
สนับสนุน

สหกรณ์, วิสาหกิจชุมชน, 
วิสาหกิจเพื่อสังคม, 
อปท., หน่วยงานรัฐ 

เงินลงทุนทั้งโครงการ > 5 ล้านบาท 

และ > 5 แสนบาทต่อราย 

ประเภทค่าใช้จ่ายสนับสนุน
- ค่าก่อสร้างโรงงาน
- ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
- ค่าฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ สนง. เห็นชอบ

เกษตรและระบบน้้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP

ท่องเที่ยวชุมชน

ยกเว้น CIT  3 ปี 
วงเงิน 200% ของเงินสนับสนุน

• อยู่ในประเภทกิจการที่ส่งเสริม
• ไม่เคยได้รับส่งเสริม หรือเคยได้รับส่งเสริม 

แต่ไม่ได้รับสิทธิ CIT หรือสิทธิได้สิ้นสุดแล้ว

กรณีที่ 1 (โครงการ Non-BOI)

• เป็นโครงการที่สิทธิ CIT ยังไม่สิ้นสุด หรือ
โครงการใหม่ที่อยู่ในข่ายได้ยกเว้นภาษี

กรณีที่ 2 (โครงการ BOI) 

เพิ่มวงเงินยกเว้น CIT
200% ของเงินสนับสนุน

• สามารถสนับสนุนท้องถิ่นโดยตรง หรือ ด าเนินการผ่านสถาบันการศึกษา/
สถาบันวิจัยของรัฐ

• ต้องด าเนินการให้เสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันออกบัตรส่งเสริม หรือวันแก้ไข
โครงการ โดยต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

การศึกษา สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม
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พื้นที่เป้าหมายศักยภาพสูง พื้นที่เป้าหมายอื่นๆ   

• เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
• เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

o อุทยานวิทยาศาสตร์ (ปทุมธาน,ี 
ภูมิภาค 3 แห่ง)

o Food Innopolis (13 แห่งทั่วประเทศ)
o Space Krenovation Park
o เขตนวัตกรรม EECi
o สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.)
o สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
o ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

• นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

• เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  10 จังหวัด

• พื้นที่ชายแดนใต้  4 จังหวัด + สงขลา 4 อ าเภอ

• จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่้า 20 จังหวัด

• เมืองรองด้านการท่องเที่ยว  55 จังหวัด

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค 16 จังหวัด
- ภาคเหนือ (NEC) เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) นครราชสีมา 
ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย 

- ภาคกลาง-ตะวันตก (CWEC) อยุธยา นครปฐม 
สุพรรณบุรีกาญจนบุรี 

- ภาคใต้ (SEC) ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช 

+

5 มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นทีเ่ป้าหมาย
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มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

อุตสาหกรรมเ ป้าหมาย
พื้ นที่ เป้ าหมาย 

ร ะ เบี ย ง เ ศรษฐกิ จ พิ เศษ

NEC NeEC CWEC SEC

เกษตรและอาหาร ✓ ✓ ✓ ✓

อุตสาหกรรมชีวภาพ ✓ ✓

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ✓

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ✓

ดิจิทัล ✓

ท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ✓ ✓

NEW
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6 การส่งเสริมให้ SMEs เข้าไปอยู่ใน Global Supply Chain ของอุตสาหกรรมหลัก

กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม :
ส่งเสริมผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย ยกระดับมาตรฐานและเข้าไป
อยู่ใน Global Supply Chain 

➢ กิจกรรมผู้ซ้ือพบผู้ขาย และตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน 

➢ น้า SMEs ร่วมงานแสดงสินค้าและพบผู้ซื้อในต่างประเทศ

➢ จัดงานใหญ่ SUBCON Thailand เป็นประจ้าทุกปี

➢ ฐานข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วน “www.asidnet.org”
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BOI
➢ บริการข้อมูล และจัดคณะศึกษาลู่ทางลงทุน
➢ จัดหลักสูตรสร้างผู้ประกอบการไทยไป ตปท.
➢ จ้างที่ปรึกษาประจ้าใน ตปท. (CLMV+อินโดฯ)
➢ อ้านวยความสะดวกโดย สนง.เวียดนาม / อินโดฯ 

กรมสรรพากร
➢ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับเงินปันผลซึ่ง

ได้รับจากบริษัทในต่างประเทศ โดยต้องถือหุ้น
> 25% ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และก้าไรสุทธิต้อง
เสียภาษีที่ประเทศต้นทางไม่ต่้ากว่า 15%

กระทรวงพาณิชย์
➢ บริการข้อมูล และฝึกอบรม
➢ ช่วยประสานงาน/อ้านวยความสะดวก              

โดยส้านักงานทูตพาณิชย์

EXIM Bank
➢ สนับสนุนด้านเงินทุน / การประกันความเส่ียง 

ในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ
➢ ความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน 

(Bilateral Investment Treaty)

7 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มบทบาทไทยในเวทีโลก
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ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม

(+662) 553-8111

(+662) 553-8315

head@boi.go.th

http://www.boi.go.th 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

https://www.facebook.com/BOI-News
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บทบาทและบริการของ BOI
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ภารกิจหลักของ BOI

ก้าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ก้าหนดนโยบายและ

มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ผลักดัน
นโยบาย

ติดตาม
ประเมินผล

งานการตลาด
ส่งเสริม FDI 
จาก ตปท.

ส่งเสริม
นักลงทุนไทย
และ SMEs

ส่งเสริมไทย
ไปลงทุน ตปท. ให้ค้าปรึกษา

และข้อมูล
ศึกษา

ลู่ทางลงทุน
Visa & 

Work Permit

ส่งเสริมการลงทุน/สิทธิประโยชน์

วิเคราะห์
โครงการ

บริหาร
สิทธิประโยชน์ ตรวจสอบ

พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
สร้างปัจจัย

เอื้อการลงทุน
แก้ไขปัญหา
และอุปสรรค

เชื่อมโยง
อุตสาหกรรม

1

2

4

5

บริการและอ้านวยความสะดวก3

ประชาสัมพันธ์ / สร้างภาพลักษณป์ระเทศ
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ประเด็นที่มักมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกบั BOI

ส่งเสริมเฉพาะต่างชาติ ส่งเสริมการลงทุนทั้งของ ไทยและต่างชาติ

ส่งเสริมเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ เงินลงทุนขั้นต่ า 1 ล้านบาท (SMEs ลดเหลือ 5 แสนบาท)

ส่งเสริมเฉพาะการตั้งโรงงานผลิต ส่งเสริมทั้ง ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

โครงการที่ได้รับส่งเสริมต้องส่งออกเทา่นั้น การส่งเสริมการลงทนุไม่ก้าหนดเงื่อนไขส่งออก

ส่งเสริมเฉพาะการลงทุนใน EEC
ส่งเสริมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  แต่ให้สิทธิพเิศษเพิ่มเติมกับพื้นที่
เป้าหมาย เช่น EEC, เขตเศรษฐกิจพิเศษ, ชายแดนใต้

ส่งเสริมทั้งบริษัท ส่งเสริมเป็นรายโครงการ

ให้เฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI ยังมีสิทธิประโยชน์ Non-tax และบริการด้านอื่นๆ อีกมาก

x ✓
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7 หมวดอุตสาหกรรมเดิม
(ใช้มาตั้งแต่ปี 2536)

1. เกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร
2. แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
3. อุตสาหกรรมเบา
4. ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร  

และอุปกรณ์ขนส่ง
5. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
6. เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
7. บริการและสาธารณูปโภค

10 หมวดอุตสาหกรรมใหม่

อุตสาหกรรม BCG

อุตสาหกรรมท่ีใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง

อุตฯ พื้นฐาน
และอุตฯ สนับสนุน

ดิจิทัล สร้างสรรค์
และบริการที่มี

มูลค่าสูง

1. เกษตร อาหาร และ 
เทคโนโลยีชีวภาพ

2. การแพทย์

3. เครื่องจักรและยานยนต์
4. เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์

5. โลหะและวัสดุ
6. เคมีและปิโตรเคมี
7. สาธารณูปโภค

8. ดิจิทัล
9. สร้างสรรค์
10. บริการที่มีมูลค่าสูง

การจัดกลุ่มประเภทกิจการใหม่
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การสนับสนุนของรัฐเพื่อขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่”

1 สิทธิประโยชน์แบบ Whole Package 
(Tax + Non-tax + Financial Incentives)

บูรณาการเครื่องมือสนับสนุนของรัฐ เพ่ือขับเคลื่อน 7 หมุดหมายแห่งอนาคต 

Innovative InclusiveCompetitive

1 2
ปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรม

6
การลงทุนเพื่อ
ชุมชน & สังคม

7
การลงทุนไทย
ในต่างประเทศ

4
SMEs &
Startup

3
Smart & 

Sustainable 
Industry

5
การลงทุนตาม
ศักยภาพพ้ืนที่

ศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

2

3

การให้บริการแบบครบวงจร ทั้งก่อน-หลังการลงทุน

การสร้างระบบนิเวศส้าหรับการลงทุน 
(Ecosystem & Ease of Investment)

New Economy
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สิทธิประโยชน์แบบ Whole Package (Tax + Non-tax + Financial Incentives)1

การสนับสนุนของรัฐเพื่อขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่”

Tax Non-Tax Financial

• BOI :

การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล, 
อากรเครื่องจักร, อากรวัตถุดิบ, อากรของที่ใช้
เพื่อวิจัย, การยกยอดผลขาดทุน (Loss Carry 
Forward)

• กระทรวงการคลัง :

ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีสรรพสามิต, อากรศุลกากร

• การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน     
(BOI และ กนอ.)       

• การน้าเข้าผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ 
(BOI, LTR, Smart Visa)

• การถือหุ้นของต่างชาติ

• กองทุนด้าน ววน. ของ อว. / ก.ดิจิทัล
• Soft Loan  โดยธนาคารต่างๆ
• กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
✓ ดึงโครงการที่มีความส้าคัญสูง เช่น         

อุตสาหกรรมต้นน้้าที่ใช้เทคโนโลยีสงู และ      
มี impact สูงต่อประเทศ

✓ การจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง
✓ Advanced Tech Training Grant
✓ Startup Grant
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การให้บริการแบบครบวงจร ทั้งก่อน-หลังการลงทุน2

การสนับสนุนของรัฐเพื่อขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่”

บริการข้อมูลและค้าปรึกษา
ส้าหรับการลงทุนและ

จัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย

บริการประสานงาน
ระหว่างนักลงทุนและ

หน่วยงานรัฐ

บริการ Online ส้าหรับการ
ยื่นค้าขอ การใช้สิทธิ
ประโยชน์ และการรายงาน
ผลการด้าเนินงาน

บริการจับคู่ธุรกิจ (Business 
Matching) และหาผู้ร่วมทุน

One-Stop Service Center 
for Visa and Work Permit

e-Investment Promotion
(BOI Application)
EMT
(Machinery Import)
RMTS
(Raw Material Import)
e-Tax
(Income Tax Exemption)
e-Land
(Land Permission)
Single Window +
Smart Visa & LTR
(Visa & Work Permit)
e-Extend
(Extension of Starting 
Operation)
e-Monitoring
(Progress Report)
e-Submission
(Document Submission)
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สร้างระบบนิเวศส้าหรับการลงทุน (Investment Ecosystem) โดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์            
การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุน

ทรัพยากรมนุษย์

การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี

• ส่งเสริม R&D ไม่ว่าจะเป็น in-house, outsource ในประเทศ หรือร่วมวิจัยกับองค์กรในต่างประเทศ
• ส่งเสริมการพัฒนา Core Technology ร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
• R&D Grant :  เงินสนับสนุน R&D และการน้าผลงาน R&D มาต่อยอดผลิตในเชิงพาณิชย์

3

การสนับสนุนของรัฐเพื่อขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่”

BUILD

BUY • ดึงดูดบุคลากรต่างชาติที่มีศักยภาพ ผ่าน LTR, Smart Visa และ ม.24-26 ของ พ.ร.บ.BOI 

-สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ: ยกเว้น CIT 8 ปี

-Corporate Academy ในสาขาเป้าหมาย 
: ยกเว้น CIT 5 ปี ให้กับบริษัทแม่

DemandSupply

- BOI : ให้สิทธิฯ กรณีรับ นศ.ฝึกงานตาม
โครงการทวิภาคี สหกิจศึกษา WiL

- BOI : Training Grant อบรมเทคโนโลยีขั้นสูง
- สรรพากร : ลดหย่อนภาษีการจ้างบุคลากร

เทคโนโลยี (1.5 เท่า) และการฝึกอบรม
หลักสูตรเป้าหมาย (2.5 เท่า) 

STEM OSS
Platform

โดย อว.

มาตรการส่งเสรมิ HRD ครบวงจร
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S&Tสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ ดิจิทัล สิ่งแวดล้อม

• ท่าเรือ

• สนามบิน

• นิคมอุตสาหกรรม

• การผลิตไฟฟ้า
โดยเฉพาะพลังงาน
หมุนเวียน

• การผลิตน้้าประปา
และน้้าเพื่อ
อุตสาหกรรม

• ขนส่งทางอากาศ

• ขนส่งทางราง

• ขนส่งทางท่อ

• ขนถ่ายสินค้าส้าหรับ
เรือเดินทะเล

• ศูนย์กระจายสินค้า

• เขตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

• บริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์

• บริการสอบเทียบ
มาตรฐาน

• บริการออกแบบทาง
วิศวกรรม

• Innovation 
Incubation Center

• Data Center

• Cloud Service

• Maker Space

• Coworking Space

• Digital Training 
Center

• Submarine Cable

• บริการก้าจัด
ของเสีย

• ESCO

Ease of Investment

• ปรับปรุงกฎระเบียบ/ขั้นตอน
เพื่อลดอุปสรรคของการ
ลงทุน โดยร่วมมือกับ ก.พ.ร. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
องค์กรเอกชน (สภาอุตฯ  
สภาหอฯ หอการค้า ตปท.)

• ปรับปรุงบริการ / Online 
Services / เชื่อมโยงข้อมูล 
/ พรบ.การปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

สร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ส้าหรับการลงทุน โดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุน

3

การสนับสนุนของรัฐเพื่อขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่”
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สิทธิประโยชน์

ได้รับยกเว้น
อัตราส่วนการจ้างพนักงานคน

ไทย 4 คนต่อชาวต่างชาติ 1 คน

ระยะเวลาวีซ่า 10 ปี
(คราวละ 5 ปี)

การเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการวีซ่า
และใบอนุญาตท้างาน

รายงานตัวทุก 1 ปี 
(จากเดิมทุก 90 วัน)

และไม่ต้องยื่นขอ Re-entry permit

ได้รับอนุญาตการท้างานในไทย
(ผู้ถือวีซ่าและคู่สมรสจะได้รับ
ใบอนุญาตท างานแบบดิจิทัล)

สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ร้อยละ 17 ส้าหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญ

ผู้ตดิตาม
คู่สมรสและบุตร

Wealthy 

Global 
Citizen

Work-From 

Thailand 
Professional

Highly-

skilled 

Professional

Wealthy 
Pensioner

เริ่มให้บริการ 1 กันยายน 2565

กลุ่มประชาคมโลก  
ผู้มีความมั่งค่ังสูง

กลุ่มผู้เกษียณอายุ
จากต่างประเทศ

กลุ่มผู้ท่ีต้องการท้างาน
จากประเทศไทย

กลุ่มผู้มีทักษะ               
เชี่ยวชาญพิเศษ

การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนด้วย Long-Term Resident Visa (LTR)



บริการสนับสนุน SMEs 

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย (Thai Enterprise Development Division)

ด้าเนินกิจกรรม ดังนี้
▪ บริการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
▪ จัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน (Sourcing Service)
▪ จัดน้าผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยร่วมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม

นานาชาติ (International Exhibitions) 
▪ บริการสืบค้นข้อมูลผู้ผลิตชิ้นส่วนออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(Online Database)
▪ กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย (Venders Meet Customers หรือ VMC)  
▪ ตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน (Market place)
▪ สัมมนาให้ความรู้เพื่อกระตุ้นความสามารถในการแข่งขัน (Seminar)
▪ จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต (SUBCON THAILAND)
▪ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

29
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✓ Promoter เป็นผู้ขับเคลื่อนและส่งเสรมิการลงทุนภาคเอกชน ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
และบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก

✓ Integrator เป็นผู้บูรณาการเครือ่งมือสนบัสนุนของภาครัฐ ทั้งด้านภาษี การเงิน และ Non-tax อื่นๆ
ในลักษณะ Whole Package

✓ Facilitator เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา Ecosystem และการอ้านวย
ความสะดวกในการลงทุน (Ease of Investment) รวมทั้งการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ

✓ Connector เป็นผู้เช่ือมโยงผู้ประกอบการรายใหญ-่รายเล็ก / ไทย-ต่างชาติ / เช่ือมโยงข้ามอุตสาหกรรม         
และข้ามพื้นที่  เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

บทบาทใหม่ของ BOI ในการขับเคลื่อนการลงทุนสู่เศรษฐกจิใหม่
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ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม

(+662) 553-8111

(+662) 553-8315

head@boi.go.th

http://www.boi.go.th 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

https://www.facebook.com/BOI-News



32

ผลของการส่งเสริมการลงทุน
ในช่วงที่ผ่านมา 
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ในช่วงปี 2558 – 2565 มีการขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น 12,205 โครงการ  เงินลงทุนรวม 3.93 ล้านล้านบาท  

ดิจิทัล 97,937 ล้านบาท

การแพทย์    144,449 ล้านบาท

อากาศยาน                   15,647 ล้านบาท

เทคโนโลยีชีวภาพ 109,470 ล้านบาท

ระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์       7,719 ล้านบาท

อุตสาหกรรมใหม่

อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การผลิตไฟฟ้า-ประปา โลจิสติกส์และการขนส่ง 
การพัฒนานิคมฯ กิจการ IBC มูลค่ารวม 1.62 ล้านล้านบาท (41%)

ยานยนต์และชิ้นส่วน   479,595 ล้านบาท 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์         460,314 ล้านบาท

เครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 504,805 ล้านบาท

เกษตรและอาหาร  341,726 ล้านบาท

การท่องเที่ยว   150,519 ล้านบาท

อุตสาหกรรมเดิม

การศึกษา 2,735 ล้านบาท

การป้องกันประเทศ          1,141 ล้านบาท

ผลของการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ BOI ฉบับเดิม (พ.ศ. 2558 – 2565) 

• เป็นการลงทุนในพื้นที่ EEC  1.89 ล้านล้านบาท  คิดเป็น 48%
• เป็นการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 2.3 ล้านล้านบาท    คิดเป็น 59% 
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การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 

FDI ช่วงปี 2558 – 2565  มูลค่ารวม 2.22 ล้านล้านบาท

538,397 512,788

207,151
148,717 139,116

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000
(ล้ำนบำท) -25%

สิงคโปร์ญี่ปุ่น จีน

ญี่ปุ่นเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 24% ของมูลค่ำ FDI ทั้งหมด

ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา
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1,001

1,495 1,529 1,484 1,487
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3,000
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4,000
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5,000

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จ ำนวนโครงกำร

มลูค่ำ (พนัลำ้นบำท)

ค้าขอรับการส่งเสริมในปี 2565 สูงกว่าช่วงก่อนโควิด ทั้งจ้านวนโครงการและเงินลงทุน

ผลของการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ BOI ฉบับเดิม (พ.ศ. 2558 – 2565) 
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การส่งเสริมการลงทุนในปี 2565 เพิ่มขึ้นในทุกขั้นตอน 
ทั้งการขอรับการส่งเสริม การอนุมัติ และการออกบัตรส่งเสริม

2562 2563 2564 2565

จ ำนวน
โครงกำร

เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท)

จ ำนวน
โครงกำร

เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท)

จ ำนวน
โครงกำร

เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท)

จ ำนวน
โครงกำร

เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท)

ขอรับ 1,487 579,813 1,591 386,107 1,499 478,952 2,119 664,635

อนุมัติ 1,500 447,357 1,501 361,412 1,572 511,901 1,554 618,615

ออกบัตร 1,327 357,679 1,320 430,672 1,366 403,231 1,490 489,088

+39%

+21%

+21%

+41%

-1%

+9%


	Default Section
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36


