มาตรการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

มาตรการส่งเสริมการลงทุน
A1: อุตสำหกรรมฐำนควำมรู้ / กิจกำรทีล่ งทุนในสินทรัพย์ถำวรไม่สงู เน้น R&D
ซึง่ สำคัญอย่ำงมำกต่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศในระยะยำว
A2: โครงสร้ำงพืน้ ฐำนเพือ่ พัฒนำประเทศ กิจกำรทีใ่ ช้เทคโนโลยีสงู กิจกำรด้ำน
สิง่ แวดล้อม และอุตสำหกรรมพืน้ ฐำนสำคัญทีม่ ลี งทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่ม ี
A3: กิจกำรใช้เทคโนโลยีสงู ทีส่ ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยมีฐำนผลิตอยู่บ้ำ้ งแล้ว
A4: กิจกำรทีม่ รี ะดับ้เทคโนโลยีไม่เท่ำ A1-A3 แต่ชว่ ยสร้ำงมูลค่ำเพิม่ แก่วตั ถุดบ้ิ ใน
ประเทศ และเสริมสร้ำง Value Chain
B1-B2: อุตสำหกรรมสนับ้สนุนทีใ่ ช้เทคโนโลยีไม่สงู แต่ยงั สำคัญต่อ Value Chain

A1
A2
A3
A4
B1
B2

ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล

ยกเว้นอากร
เครื่องจักร

ยกเว้นอากรวัตถุดิบ
ผลิตเพื่อส่งออก

Non-tax

8 ปี (ไม่จากัดวงเงิน) + Merit
8 ปี + Merit
5 ปี + Merit
3 ปี + Merit
0 ปี + Merit (บางกิจการ)
-






-






-
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ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้ มูลฐาน
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ขนส่ง
หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 6 เคมีภณ
ั ฑ์ พลาสติกและกระดาษ
หมวด 7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค
หมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3

แนวทางการส่งเสริมการใช้ระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์
SI รวมถึงผูผ้ ลิต
เครื่องจักรและระบ้บ้
อัตโนมัติ รวมถึงผูผ้ ลิต
ชิน้ ส่วนและผูพ้ ฒ
ั นำ
ผู้ผลิต
software

(Supply Side)

มาตรการส่งเสริ มการใช้
ระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์

S-1 กรณี โครงการลงทุนใหม่ กำรลงทุนในกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องจะ ได้รบ้ั สิทธิและประโยชน์
ตำมประเภทกิจกำรนัน้ ๆ เช่น
- กิจกำรผลิตเครื่องจักร / อุปกรณ์อตั โนมัตทิ ม่ี กี ำรออกแบ้บ้ทำงวิศวกรรม (A1/A2)
- กิจกำรประกอบ้หุน่ ยนต์ หรืออุปกรณ์อตั โนมัตหิ รือชิน้ ส่วน (A3)
- กิจกำรบ้ริกำรออกแบ้บ้ทำงวิศวกรรม (A1)
- กิจกำรออกแบ้บ้ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (A1)
- กิจกำรพัฒนำ Embedded Software (A1)
- กิจกำรศูนย์บ้ม่ เพำะทำงนวัตกรรม (A1)
D-1 กรณี โครงการลงทุนใหม่ ได้แก่
กิจกำรในกลุม่ B (ยกเว้นประเภทกิจกำรทีม่ นี โยบ้ำยเฉพำะ) ทีม่ กี ำรนำระบ้บ้อัตโนมัติ
หรือหุน่ ยนต์มำใช้ในกำรผลิต
D-2 กรณี โครงการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตกิ จการที่ดาเนิ นการอยู่เดิ ม ได้แก่
มำตรกำรปรับ้ปรุงประสิทธิภำพ กรณีปรับ้เปลีย่ นเครื่องจักรเพือ่ ปรับ้ปรุงประสิทธิภำพ
กำรผลิต เช่น นำระบ้บ้ Automation มำใช้ในสำยกำรผลิตเดิม โดยให้สง่ เสริมทุก
ประเภทกิจกำรทัง้ กลุม่ A, B (ยกเว้นกิจกำรทีม่ นี โยบ้ำยพิเศษ)

ผู้ใช้
(Demand Side) สิทธิและประโยชน์: ยกเว้นอำกรนำเข้ำเครื่องจักร/ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบ้ิ ุคคล 3 ปี แต่ไม่เกิน

กิจกำรทีม่ ปี รับ้เปลีย่ น
เครื่องจักร หรือนำระบ้บ้
อัตโนมัตเิ ข้ำมำใช้ใโครงกำร

50% ของวงเงินลงทุนในกำรปรับ้ปรุง (จะเพิม่ Cap จำก 50% เป็ น 100% กรณีใช้ระบ้บ้
Automation ในประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 30% ของมูลค่ำเครื่องจักร)/สิทธิและประโยชน์อ่นื ๆ
ตำมเกณฑ์
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S-1: Supply Side โครงการลงทุนใหม่
กำรจัดประเภทกิจกำร SI/กำรผลิตเครือ่ งจักรและระบ้บ้อัตโนมัติ
ประเภทกิจการ BOI

ขัน้ ตอน

Solution Conceptual Design
Engineering Design
System Integration Design
Control System Design
Procurement / Making Part
Assembly
Installation and Commissioning

7.13
(A1)

SI -1
(Engineering
Design)

SI -2
(Machine
Builder)
4.5.1.1
(A1)
4.5.1.2
(A2)

4.5.4
(A3)
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กิจการที่ให้การส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (1/3)
ประเภทกิจการ
กิจการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
4.5.1 กิจการผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อตั โนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบ
ทางวิศวกรรม
4.5.1.1 กิจการผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อตั โนมัติ (Automation) ที่มีการ
ออกแบบทางวิศวกรรม และมีขนั ้ ตอนการพัฒนาและออกแบบระบบอัตโนมัติ
(Automation System Integration) รวมถึงมีขนั ้ ตอนการออกแบบระบบควบคุมการ
ปฏิบตั ิ งานด้วยระบบสมองกลเอง
4.5.1.2 กิจการผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อตั โนมัติ (Automation) ที่มีการ
ออกแบบทางวิศวกรรมและมีขนั ้ ตอนการออกแบบระบบควบคุมการปฏิบตั ิ งานด้วย
ระบบสมองกลเอง
4.5.4 กิจการประกอบหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์อตั โนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน
7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม

สิทธิประโยชน์

A1
(8 years no cap)
A2
(8 years no cap)

A3
( 5 years)
A1
(8 years no cap)

Source: BOI Announcement
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กิจการที่ให้การส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (2/3)
กิจการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
5.3.2 กิจการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม
5.3.2.1 กิจการผลิตอุปกรณ์ (Emission) แพร่ (Transmission) รับ (Reception)
สัญญาณสาหรับระบบใยแก้วนาแสง (Optical Fiber) และระบบไร้สาย (Wireless)
5.3.2.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์สาหรับโทรคมนาคมอื่นๆ

5.4.3 กิจการผลิตชิ้นส่วนสาหรับโทรคมนาคม
5.3.2.1 กิจการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Emission) แพร่ (Transmission) รับ
(Reception) สัญญาณสาหรับระบบใยแก้วนาแสง (Optical Fiber) และระบบไร้สาย
(Wireless)
5.3.2.2 กิจการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สาหรับโทรคมนาคมอื่นๆ
5.3.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Electronic Control and Measurement สาหรับงาน
อุตสาหกรรม/เกษตร

A2
(8 years)
A3
(3 years)
A2
(8 years)
A3
(3 years)
A2
(8 years)

Source: BOI Announcement
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กิจการที่ให้การส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (3/3)
กิจการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
5.4.4 กิจการผลิตชิ้นส่วน Electronic Control and Measurement สาหรับงาน
อุตสาหกรรม/เกษตร/เครื่องมือแพทย์/ยานพาหนะ/เครื่องมือวิทยาศาสตร์
5.3.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Security Control Equipment
5.4.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนสาหรับผลิตภัณฑ์ Security Control Equipment
5.6 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
5.6.1 กิจการ Microelectronics Design
5.6.2 กิจการ Embedded System Design
5.7.3 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (High Valve-added Software)

A2
(8 years)
A2
(8 years)
A2
(8 years)
A1
A1
(8 years no cap)
A1
(8 years no cap)

Source: BOI Announcement
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S-1: Supply Side โครงการลงทุนใหม่ (2/2)
กำรจัดประเภทกิจกำร SI/กำรผลิตเครือ่ งจักรและระบ้บ้อัตโนมัติ
หลักเกณฑ์ในการให้การส่งเสริม
 เงินลงทุน (โดยไม่รวมค่ำทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ขัน้ ต่ำ

บุ้คคลธรรมดำสัญชำติไทย ถือหุน้ >51%
สินทรัพย์ถำวรไม่เกิน 200 ล้ำนบ้ำท

กรณี โครงการทัวไป
่
กรณี โครงการ SMEs ไทย
1 ล้านบาท
5 แสนบาท
 เงือ่ นไขอื่นๆ เช่น
 ใช้เครือ่ งจักรทันสมัย (เครือ่ งจักรใช้แล้ว
 ใช้เครือ่ งจักรใช้แล้วในประเทศได้บ้ำงส่วน
จำกต่ำงประเทศ อำยุตอ้ งไม่เกิน 10 ปี )
 มีมำตรกำรด้ำนสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมำะสม
 มีมำตรกำรด้ำนสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมำะสม
 เป็ นไปตำมเงือ่ นไขเฉพำะประเภทกิจกำร
 เป็ นไปตำมเงือ่ นไขเฉพำะประเภทกิจกำร
พิจารณาสิทธิและประโยชน์

- ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครือ่ งจักร
- ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบ้ิ ุคคล ตำมประเภทกิจกำร
- สิทธิและประโยชน์อ่นื ๆ ตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด
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การยื่นขอรับการส่งเสริม กรณี S-1: Supply Side โครงการลงทุนใหม่
นักลงทุน ขอคำแนะนำในกำรยืน่ ขอรับ้กำรส่งเสริม

ติดต่อ ศูนย์บ้ริกำรลงทุน (BOI HQ) หรือ OSOS (จตุรสั จำมจุร)ี

นักลงทุน ยืน่ ขอรับ้กำรส่งเสริม

แบ้บ้ฟอร์มคำขอรับ้กำรส่งเสริม

แบ้บ้ฟอร์มคำขอรับ้กำรส่งเสริม

นักลงทุน ยืน่ ผ่ำนระบ้บ้ออนไลน์
(e-Investment)

นักลงทุน ยืน่ ด้วยเอกสำร
• ประเภทกิจกำร 4.5, 5.6 ติดต่อ สบ้ท. 2
• ประเภทกิจกำร 7.13 ติดต่อ สบ้ท. 4
• ประเภทกิจกำร 5.7 ติดต่อ กบ้ท. 5
นักลงทุน ชีแ้ จงโครงกำรภำยใน 10 วันทำกำร
บีโอไอ พิจำรณำโครงกำรภำยใน 40-60 วันทำกำร

หมำยเหตุ รำยละเอียดประเภทกิจกำรทีส่ บ้ท. 1-4/กบ้ท. 5 รับ้ผิดชอบ้
10
http://www.boi.go.th/upload/file/newstructure_activity_2015_43969.pdf

D-1: Demand Side โครงการลงทุนใหม่ (1/3)
กิจกำรในกลุ่ม B (ยกเว้นบ้ำงประเภทกิจกำร) ทีม่ กี ำรนำระบ้บ้อัตโนมัตหิ รือหุน่ ยนต์มำใช้ในกำรผลิต
โครงกำรลงทุนใหม่ กิจกำรในกลุ่ม B ยกเว้นกิจกำรดังนี้
4.6 กิจการผลิตรถยนต์ทวไป
ั่
4.12 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบตา่ กว่า 248 ซีซี)
4.16 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ าแบบผสม ( Hybrid Electric Vehicles – HEV) และชิ้นส่วน (ตามนโยบายส่งเสริ ม
การลงทุนผลิ ตรถยนต์ไฟฟ้ าชิ้ นส่วนและอุปกรณ์ มีเงื่อนไขจะต้องยื่นขอรับการส่งเสริ มการลงทุนภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2560)

5.8
7.2
7.5
7.6
7.7

กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ
กิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ)
กิจการบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC)
กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO)

มีกำรนำระบ้บ้อัตโนมัตหิ รือหุน่ ยนต์มำใช้ในกำรผลิต/บ้ริกำร อำจจะนำมำใช้ในบ้ำงขันตอน
้
เช่น Automated Production Cell เป็ นต้น หรือนำมำใช้ทงั ้ สำยกำรผลิต/กำรบ้ริกำรก็ได้ (ไม่รวม
กรณีนำเครือ่ งจักรอัตโนมัตมิ ำใช้งำนเป็ นรำยเครือ่ ง)
11

พิจารณาเงื่อนไขอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ในการให้การส่งเสริม เช่น เงินลงทุนขัน้ ตา่ เป็ นต้น

D-1: Demand Side โครงการลงทุนใหม่ (2/3)
กิจกำรในกลุ่ม B (ยกเว้นบ้ำงประเภทกิจกำร) ทีม่ กี ำรนำระบ้บ้อัตโนมัตหิ รือหุน่ ยนต์มำใช้ในกำรผลิต

หลักเกณฑ์ในการให้การส่งเสริม
 เงินลงทุน (โดยไม่รวมค่ำทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ขัน้ ต่ำ

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ถือหุ้น >51%
สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้ านบาท

กรณี โครงการทัวไป
่
กรณี โครงการ SMEs ไทย
1 ล้านบาท
5 แสนบาท
 เงือ่ นไขอื่นๆ เช่น
 ใช้เครือ่ งจักรทันสมัย (เครือ่ งจักรใช้แล้ว
 ใช้เครือ่ งจักรใช้แล้วในประเทศได้บ้ำงส่วน
จำกต่ำงประเทศ อำยุตอ้ งไม่เกิน 10 ปี โดย
(เฉพำะในส่วนทีไ่ ม่ใช่ระบ้บ้อัตโนมัต)ิ
ให้ใช้เฉพำะในส่วนทีไ่ ม่ใช่ระบ้บ้อัตโนมัต)ิ
 มีมำตรกำรด้ำนสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมำะสม
 มีมำตรกำรด้ำนสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมำะสม
 เป็ นไปตำมเงือ่ นไขเฉพำะประเภทกิจกำร
 เป็ นไปตำมเงือ่ นไขเฉพำะประเภทกิจกำร
พิจารณาสิทธิและประโยชน์

- ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครือ่ งจักร
- ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบ้ิ ุคคล 3 ปี (มี Cap วงเงิน)
- สิทธิและประโยชน์อ่นื ๆ ตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด

12

D-1: Demand Side โครงการลงทุนใหม่ (3/3)
กิจกำรในกลุ่ม B (ยกเว้นบ้ำงประเภทกิจกำร) ทีม่ กี ำรนำระบ้บ้อัตโนมัตหิ รือหุน่ ยนต์มำใช้ในกำรผลิต

หลักเกณฑ์ในการนับ Cap วงเงิน
 นับ้เงินลงทุน (โดยไม่รวมค่ำทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) เฉพำะส่วนทีเ่ ป็ นกำรลงทุนนำระบ้บ้
อัตโนมัตหิ รือหุน่ ยนต์มำใช้ในกำรผลิต (รวมค่ำออกแบ้บ้ทำงวิศวกรรม ค่ำเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ระบ้บ้อัตโนมัติ เป็ นต้น แต่ไม่รวมกรณีนำเครือ่ งจักรอัตโนมัตมิ ำใช้งำนเป็ นรำยเครือ่ ง)
 กำหนดมูลค่ำ Cap วงเงิน แล้วแต่กรณี

กรณี โครงการทัวไป
่
Cap วงเงิน ไม่เกิน 50% ของวงเงินลงทุน
เครือ่ งจักรระบ้บ้อัตโนมัติ

CoRE

1. รับ้รองว่ำเป็ นผูป้ ระกอบ้กำรในประเทศไทยที่
ดำเนินกำรออกแบ้บ้/ผลิตระบ้บ้อัตโนมัติ
ตำมคุณสมบ้ัตทิ ก่ี ำหนด
2. สอบ้ทำนควำมเหมำะสมของกำรประมำณกำร
เงินลงทุน

กรณี โครงการที่มีความเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมในประเทศ
(มูลค่ำเงินลงทุนทีจ่ ำ่ ยให้แก่ผปู้ ระกอบ้กำร
ในประเทศ > 30% ของมูลค่ำเงินลงทุน
ในกำรนำระบ้บ้อัตโนมัตหิ รือหุน่ ยนต์
มำใช้ในกำรผลิต)
Cap วงเงิน ไม่เกิน 100% ของวงเงินลงทุน
เครือ่ งจักรระบ้บ้อัตโนมัติ
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การยื่นขอรับการส่งเสริม กรณี D-1: Demand Side โครงการลงทุนใหม่

กิจกำรในกลุ่ม B (ยกเว้นบ้ำงประเภทกิจกำร) ทีม่ กี ำรนำระบ้บ้อัตโนมัตหิ รือหุน่ ยนต์มำใช้ในกำรผลิต
นักลงทุน ขอคำแนะนำในกำรยืน่ ขอรับ้กำรส่งเสริม
ติดต่อ ศูนย์บ้ริกำรลงทุน (BOI HQ) หรือ OSOS (จตุรสั จำมจุร)ี

แบ้บ้ฟอร์มคำขอรับ้กำรส่งเสริม
แบ้บ้ฟอร์มคำขอรับ้กำรส่งเสริม
นักลงทุน ยืน่ ขอรับ้กำรส่งเสริม
และแผนกำรใช้ระบ้บ้อัตโนมัติ
และแผนกำรใช้ระบ้บ้อัตโนมัติ
ตำมแบ้บ้ประกอบ้คำขอทีก่ ำหนด
ตำมแบ้บ้ประกอบ้คำขอทีก่ ำหนด
นักลงทุน ยืน่ ผ่ำนระบ้บ้ออนไลน์
นักลงทุน ยืน่ ด้วยเอกสำร
(e-Investment)
ติดต่อ สบ้ท. 1-4/กบ้ท. 5 ตำมประเภทกิจกำรทีร่ บ้ั ผิดชอบ้

นักลงทุน ชีแ้ จงโครงกำรภำยใน 10 วันทำกำร
CoRE ให้กำรสนับ้สนุนเชิงวิชำกำรแก่ BOI

บีโอไอ พิจำรณำโครงกำรภำยใน 40-60 วันทำกำร

หมำยเหตุ รำยละเอียดประเภทกิจกำรทีส่ บ้ท. 1-4/กบ้ท. 5 รับ้ผิดชอบ้
14
http://www.boi.go.th/upload/file/newstructure_activity_2015_43969.pdf

D-2: Demand Side โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกิจการเดิม (1/6)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของกิจการที่ทาอยู่เดิม เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ต่อหน่ วยการผลิต/บริการ และเพิ่มอัตราการได้มา (Yield) โดยแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี้
I. กรณี ใช้ระบบ Automation
มีกำรนำระบ้บ้อัตโนมัตหิ รือหุน่ ยนต์มำใช้ในกำร
ผลิต อำจจะนำมำใช้ในบ้ำงขันตอน
้
เช่น Cell
Production เป็ นต้น หรือนำมำใช้ทงั ้ สำยกำรผลิต
ก็ได้ (ไม่รวมกรณีนำเครือ่ งจักรอัตโนมัตมิ ำใช้งำน
เป็ นรำยเครือ่ ง)

II. กรณี ไม่ใช้ระบบ Automation
มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ แต่ไม่ใช่ระบ้บ้
อัตโนมัตหิ รือหุน่ ยนต์

กิจกำรเดิมต้องอยูใ่ นประเภททีใ่ ห้กำรส่งเสริมได้ กิจกำรเดิมต้องอยูใ่ นประเภททีใ่ ห้กำรส่งเสริมได้
 กลุ่ม A ทีส่ ทิ ธิยกเว้น CIT สิน้ สุดแล้ว
 กลุ่ม A ทีส่ ทิ ธิยกเว้น CIT สิน้ สุดแล้ว
 กลุ่ม B (ยกเว้นบ้ำงประเภท)
 กิจกำรเดิมไม่ได้รบ้ั กำรส่งเสริม
 กิจกำรเดิมไม่ได้รบ้ั กำรส่งเสริม
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D-2: Demand Side โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกิจการเดิม (2/6)
โครงกำรปรับ้ปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตของกิจกำรทีด่ ำเนินกำรอยูเ่ ดิม จะต้องเป็ น กิจกำรใน
กลุ่ม B แต่ยกเว้นกิจกำร ดังนี้
4.6 กิจการผลิตรถยนต์ทวไป
ั่
4.12 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบตา่ กว่า 248 ซีซี)
4.16 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ าแบบผสม ( Hybrid Electric Vehicles – HEV) และชิ้นส่วน (ตามนโยบายส่งเสริ ม
การลงทุนผลิ ตรถยนต์ไฟฟ้ าชิ้ นส่วนและอุปกรณ์ มีเงื่อนไขจะต้องยื่นขอรับการส่งเสริ มการลงทุนภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2560)

5.8
7.2
7.5
7.6
7.7

กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจการสถานี บริการก๊าซธรรมชาติ
กิจการสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters: IHQ)
กิจการบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC)
กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO)

กิจกำรเดิม จะต้องไม่เคยได้รบ้ั กำรส่งเสริมตำมมำตรกำรปรับ้ปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต กรณี
ปรับ้ปรุงโดยกำรนำเครือ่ งจักรมำใช้
16

พิจารณาเงื่อนไขอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ในการให้การส่งเสริม เช่น เงินลงทุนขัน้ ตา่ เป็ นต้น

D-2: Demand Side โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกิจการเดิม (3/6)
หลักเกณฑ์ในการให้การส่งเสริม
 เงินลงทุน (โดยไม่รวมค่ำทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ขัน้ ต่ำ

บุ้คคลธรรมดำสัญชำติไทย ถือหุน้ >51%
สินทรัพย์ถำวรไม่เกิน 200 ล้ำนบ้ำท

กรณี โครงการทัวไป
่
กรณี โครงการ SMEs ไทย
1 ล้านบาท
5 แสนบาท
 เงือ่ นไขอื่นๆ เช่น
 มีมำตรกำรด้ำนสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมำะสม  มีมำตรกำรด้ำนสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมำะสม
 เป็ นไปตำมเงือ่ นไขเฉพำะประเภทกิจกำร  เป็ นไปตำมเงือ่ นไขเฉพำะประเภทกิจกำร

พิจารณาสิทธิและประโยชน์
- ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครือ่ งจักร
- ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบ้ิ ุคคล 3 ปี (มี Cap วงเงิน)
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D-2: Demand Side โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกิจการเดิม (4/6)
I. กรณี ใช้ระบบ Automation
หลักเกณฑ์ในการนับ Cap วงเงิน
 นับ้เงินลงทุน (โดยไม่รวมค่ำทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) เฉพำะส่วนทีเ่ ป็ นกำรลงทุนนำระบ้บ้
อัตโนมัตหิ รือหุน่ ยนต์มำใช้ในกำรผลิต (รวมค่ำออกแบ้บ้ทำงวิศวกรรม ค่ำเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ระบ้บ้อัตโนมัติ เป็ นต้น แต่ไม่รวมกรณีนำเครือ่ งจักรอัตโนมัตมิ ำใช้งำนเป็ นรำยเครือ่ ง)
 กำหนดมูลค่ำ Cap วงเงิน แล้วแต่กรณี
กรณี โครงการทัวไป
่
Cap วงเงิน ไม่เกิน 50% ของวงเงินลงทุน
เครือ่ งจักรระบ้บ้อัตโนมัติ

CoRE (โดยผูแ้ ทนในคณะทำงำนกลันกรองฯ)
่

1. รับ้รองว่ำเป็ นผูป้ ระกอบ้กำรในประเทศไทยที่
ดำเนินกำรออกแบ้บ้/ผลิตระบ้บ้อัตโนมัติ ตำม
คุณสมบ้ัตทิ ก่ี ำหนด
2. สอบ้ทำนควำมเหมำะสมของกำรประมำณกำร
เงินลงทุน

กรณี โครงการที่มีความเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมในประเทศ
(มูลค่ำเงินลงทุนทีจ่ ำ่ ยให้แก่ผปู้ ระกอบ้กำร
ในประเทศ > 30% ของมูลค่ำเงินลงทุน
ในกำรนำระบ้บ้อัตโนมัตหิ รือหุน่ ยนต์
มำใช้ในกำรผลิต)
Cap วงเงิน ไม่เกิน 100% ของวงเงินลงทุน
18
เครือ่ งจักรระบ้บ้อัตโนมัติ

D-2: Demand Side โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกิจการเดิม (5/6)
II. กรณี ไม่ใช้ระบบ Automation
หลักเกณฑ์ในการนับ Cap วงเงิน
 นับ้เงินลงทุน (โดยไม่รวมค่ำทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) เฉพำะส่วนทีเ่ ป็ นกำรลงทุนปรับ้ปรุง
เครือ่ งจักร
 กำหนดมูลค่ำ Cap วงเงิน ไม่เกิน 50% ของวงเงินลงทุน

CoRE
(โดยผูแ้ ทนในคณะทำงำนกลันกรองฯ)
่
ให้กำรสนับ้สนุ นเชิงวิชำกำรแก่ BOI ในกรณีทจ่ี ำเป็ น
19

D-2: Demand Side โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกิจการเดิม (6/6)
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้น CIT
สาหรับทัง้ I. กรณี ใช้ระบบ Automation และ II. กรณี ไม่ใช้ระบบ Automation
 ระยะเวลำยกเว้นภำษีเงินได้ ให้นบ้
ั จำกวันทีม่ รี ำยได้ภำยหลังได้รบ้ั บ้ัตรส่งเสริม

 จะต้องมีกำรลงทุนปรับ้ปรุงเครือ่ งจักรก่อนขอใช้สทิ ธิยกเว้นภำษีเงินได้
 นับ้ Cap วงเงินตัง้ แต่วนั ทีย่ น่ื คำขอรับ้กำรส่งเสริมถึงวันที่ครบ้กำหนด 3 ปี
นับ้แต่วนั ทีอ่ อกบ้ัตรส่งเสริม
กรณีได้รบ้ั กำรขยำยเวลำเปิ ดดำเนินกำร จะเป็ นกำรให้ขยำยเวลำในกำร
ดำเนินกำรให้ได้ตำมตัวชีว้ ดั ทีก่ ำหนด แต่ไม่เป็ นกำรขยำยระยะเวลำทีจ่ ะนับ้วงเงิน
ลงทุน
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การยื่นขอรับการส่งเสริม กรณี D-2: Demand Side โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกิจการเดิม
นักลงทุน ขอคำแนะนำในกำรยืน่ ขอรับ้กำรส่งเสริม
ติดต่อ ศูนย์บ้ริกำรลงทุน (BOI HQ) หรือ OSOS (จตุรสั จำมจุร)ี

นักลงทุน ยืน่ ขอรับ้กำรส่งเสริม
แบ้บ้ฟอร์มคำขอรับ้กำรส่งเสริม
และแบ้บ้ประกอบ้คำขอทีก่ ำหนด
นักลงทุน ยืน่ ด้วยเอกสำร
ติดต่อ สบ้ท. 1-4/กบ้ท. 5 ตำมประเภทกิจกำร
ของโครงกำรทีด่ ำเนินกำรอยูเ่ ดิม

นักลงทุน ชีแ้ จงโครงกำรภำยใน 10 วันทำกำร

CoRE ให้กำรสนับ้สนุ น
เชิงวิชำกำรแก่ BOI

บีโอไอ พิจำรณำโครงกำรภำยใน 40-60 วันทำกำร
หมำยเหตุ รำยละเอียดประเภทกิจกำรทีส่ บ้ท. 1-4/กบ้ท. 5 รับ้ผิดชอบ้ 21
http://www.boi.go.th/upload/file/newstructure_activity_2015_43969.pdf

ความร่วมมือระหว่าง BOI และ CoRE
Center of Robotic Excellence: CoRE
TGI สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
ม. จุฬา มหิดล เชียงใหม่ ขอนแก่น
มจธ. มจล. มจพ.
 กำรสนับ้สนุนกำรพิจำรณำอนุมตั โิ ครงกำร
 กำรรับ้รองผูป้ ระกอบ้กำรออกแบ้บ้
เชิงวิศวกรรม/SI/ผลิตระบ้บ้อัตโนมัติ
ในไทย
 กำรสนับ้สนุนเชิงวิชำกำรในด้ำน
SI/ระบ้บ้อัตโนมัติ

 กำรส่งเสริมกำรลงทุนโครงกำร
ผลิต/ใช้ระบ้บ้อัตโนมัติ

 กำรจัดทำฐำนข้อมูลผูป้ ระกอบ้กำร
SI/ผลิตระบ้บ้อัตโนมัตใิ นไทย

 Business Matching/Partnering
ผูผ้ ลิต/ผูใ้ ช้ระบ้บ้อัตโนมัตใิ นไทย
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กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
ที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงการลงทุน

ข้อมูลส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน กิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุน
กิจกรรมเชื่อมโยงการ
กิจกรรมจัดหาผู้ผลิตชื้นส่วน
ฐานข้อมูล (Database)
ลงทุนในต่างประเทศ
(Sourcing)
(International
เว็บไซต์ BUILD /ASID
กิจกรรมตลาดกลางซื้อขาย
Exhibitions)
สร้างเครือข่าย Networking
ชิ้นส่วน (Market Place)
กิจกรรมเชื่อมโยงการ
หาผู้ร่วมทุน Joint Venture กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย
ลงทุนในประเทศ
(Domestic Exhibitions)
(Vendor Meets customer)
 SUBCON Thailand
กิจกรรมสัมมนา (Seminar)
 งานนิทรรศการอื่นๆ
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
(Business Matching)
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