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BOI ประกำศ 2 มำตรกำร  ส่งเสริม SMEs  

มำตรกำรแรก เพิ่มขีดควำมสำมำรถของ SMEs   39 ประเภท  
 กิจกำรที่เพ่ิมมูลค่ำแก่สินค้ำภำคเกษตรกรรม รวมจ ำนวน 13 ประเภทกิจกำร อำทิ กำรขยำยพันธุ์พืชและ

สัตว์ กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพและปุ๋ยอินทรีย์ อำหำรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยำง เป็นต้น 

 กิจกำรที่ใช้ทักษะกำรผลิตและเป็นอุตสำหกรรมสนับสนุนที่ส ำคัญ 16 ประเภท เช่น กำรผลิตเครื่องจักร 
ช้ินส่วนยำนพำหนะ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์พลำสติก สิ่งพิมพ์ 

 กิจกำรเชิงสร้ำงสรรค์ 7 ประเภท เช่น ผ้ำ เครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องเรือน 
ซอฟต์แวร์ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 กิจกำรบริกำรและสนับสนุนกำรท่องเท่ียว 3 ประเภท ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมฯ กำรสร้ำง
ภำพยนตร์ไทยหรือให้บริกำรแก่ธุรกิจสร้ำงภำพยนตร์ 

 

 

 

 

 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  6    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
49/21-22 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขำมเตี้ย อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี 84000   โทรศัพท์ 077-284637   โทรสำร 077-284638    
E- mail : surat@boi.go.th :  http://surat@boi.go.th                                                                   
 

 

 
 บีโอไอสุรำษฎร์ธำนี เตรียมน ำคณะผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอีไทย ในกลุ่มอุตสำหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูป 
และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เดินทำงไปสร้ำงเครือข่ำย และเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรลงทุน  ณ กรุงโต เกียว และนคร 
โอซำก้ำ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่ำงวันที่ 23 – 29 มิถุนำยนนี้  กิจกำรที่ได้เข้ำเยี่ยมชมเทคโนโลยีกำรผลิตซีอ้ิวแบบดั้งเดิม
ของญี่ปุ่นที่ Matsumoto Soy Sauce  เยี่ยมชมโรงงำนรีไซเคิลกำกของเสียอุตสำหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีน้ ำ ของบริษัท 
Rematec Sc เยี่ยมชมโรงงำนผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกขยะ ของ Higashiyodo Incineration Plant เยี่ยมชมศูนย์พัฒนำ
และเชื่อมโยงเอสเอ็มอีที่ MOBIO Higashi รวมทั้งเข้ำชมงำนแสดงเครื่องจักรกล และเทคโนโลยี ที่ใหญ่ที่สุดใน 
กรุงโตเกียว ที่งำน M Tech – Mechanical Components & Materials Technology EXPO 2014  
 

  บีโอไอ สุราษฎร์ธานี จัดกจิกรรมไปประเทศญีปุ่่น 



             เง่ือนไข 

  ขนำดกำรลงทุน ขัน้ต่ ำ 5 แสนบำท (ไมร่วมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
 ถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 
 โครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วก็ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้  
เมื่อรวมกิจกำรทั้งหมด(BOI และ NON BOI) ต้องมีสินทรัพย์ถำวรสุทธิ   
    หรือขนำดลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้ำนบำท 

 

                                                                                   
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

  ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี  
  ยกเว้นอำกรขำเข้ำเคร่ืองจักร 

 

ด่วน SMEs ยื่นขอภำยในธันวำคม 2557 เท่ำนั้น 

                                                                                
             

 

 

 

 

 

มำตรกำรที่สอง ส่งเสริม SMEs  

ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
 ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครื่องจักรไม่ว่ำตั้งกิจกำรในเขตใด  

 ยกเว้นภำษีเงินได้นติิบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและ  
ทุนหมุนเวียน ท้ังนี้ ให้ได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นติิบุคคลจำกรำยได้ของกิจกำรที่ด ำเนินกำร
อยู่เดิม  

 ระยะเวลำกำรไดร้ับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ให้นับจำกวันท่ีมีรำยได้ภำยหลังไดร้ับบัตร    
     ส่งเสริม 
 ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องไม่ใช้สิทธิและประโยชน์ซ้ ำซ้อนกับมำตรกำรส่งเสริมกำร  
     ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรของกรมสรรพำกร 

 
เงื่อนไข  ใช้บังคับกิจกำรที่ด ำเนินกำรอยู่แล้วไม่ว่ำจะไดร้ับกำรส่งเสริมกำรลงทุนหรือไม่ก็ตำม หำก

ไม่ได้รับกำรส่งเสรมิกำรลงทุนต้องเป็นประเภทกิจกำรที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ประกำศให้กำรส่งเสริม 

   โครงกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนอยู่เดมิสำมำรถยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ภำยใต้มำตรกำรนี้ได้ เมื่อระยะเวลำกำรยกเว้นหรือลดหย่อนภำษีเงนิได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสดุลง
แล้วหรือเป็นโครงกำรทีไ่มร่ับยกเวน้ภำษีเงินได้นติิบุคคล 

  ต้องมีเงินลงทุนไมร่วมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่ำ 500,000 บำท 
  ต้องมีบุคคลธรรมดำสญัชำติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
  เมื่อรวมกิจกำรทั้งหมดทั้งที่ไดร้ับกำรส่งเสริมและไม่ได้รับกำรส่งเสรมิแล้ว ผู้ขอรับกำร

ส่งเสริมต้องมสีินทรัพย์ถำวรสุทธิ หรือเงินลงทุนไมร่วมค่ำทีด่ินและทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 
ล้ำนบำท 

  จะต้องเสนอแผนกำรลงทุนปรับเปลีย่นเครื่องจักร เช่น กำรน ำระบบอัตโนมตัิมำใช้ใน
สำยกำรผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลติ เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แต่งตั้งบอร์ดบีโอไอชุดใหม่คำดกำรลงทุนด้ำนกิจกำรผลิตพลังงำนทดแทนยังขยำยตัว  
 

คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ได้ลงนำมในประกำศฉบับที่ 55/2557 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2557  
เรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพซึ่งบอร์ดชุดใหม่จะมีอ ำนำจและหน้ำที่ตำม  พระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ.2520  

 ส ำหรับกำรรับกำรส่ง เสริมกำรลงทุนในภำคใต้ตอนบน ในช่ วงมกรำคม – พฤษภำคม 2557  
มีจ ำนวน 21 โครงกำร เงินลงทุนทั้งสิ้น 2 ,400.8 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำน 354 คน  ในเดือนพฤษภำคม 2557           
มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน  1  โครงกำร เงินลงทุน 210.6 ล้ำน เป็นกิจกำรผลิตแร่ดิน
ขำว (Kaolin) 50,000ตัน ของบริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด ที่ตั้งโครงกำรอยู่ในจังหวัดระนอง    

อย่ำงไรก็ตำมยังมี โครงกำรที่ รอกำรพิจำรณำค ำขอรับกำรส่ ง เสริมจ ำนวนกว่ำ  43  โครงกำร    
เงินลงทุนประมำณ 22,957.4 ล้ำนบำท กำรจ้ำงงำนคนไทย  2,278 คน  ส่วนใหญ่ยังเป็นกิจกำรผลิตพลังงำนทดแทน
กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวลจ ำนวน 14 โครงกำร กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพจ ำนวน 4 โครงกำร  
กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมจ ำนวน 4 โครงกำร กิจกำรผลิตน้ ำมันปำล์มจ ำนวน  4 โครงกำร  กิจกำร 
ผลิตไบโอดี เซลจ ำนวน 3 โครงกำร กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะจ ำนวน  3 โครงกำร                                               
กิจกำรผลิตยำงแท่งจ ำนวน 3 โครงกำร กิจกำรโรงแรมจ ำนวน 2 โครงกำร กิจกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ กิจกำรผลิตยิปซั่ม 
กิจกำรผลิตถ่ำน carbon กิจกำรผลิต wood pellet กิจกำรผลิตน้ ำประปำ และกิจกำรผลิตถุงมือแพทย์   
 
 
 
 
 

************************************** 

หำกท่ำนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลขำ่วสำรจำก BOI Surat กรุณำเข้ำมำที ่http://surat.boi.go.th 

และส่ง  E-mail : surat@boi.go.th 
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