ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นางอัจฉรา สุนทรครุธ ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

24 พฤษภาคม 2561

หัวข้อการบรรยายมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ภาพรวมมาตรการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์
การพิจารณา

วิธีการ
ยื่นขอรับการส่งเสริม
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มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การประหยัดพลังงาน การ
ใช้พลังงานทดแทน หรือ
การลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
การวิจยั และพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยการนาระบบอัตโนมัติ/
เทคโนโลยีใหม่/ระบบดิจิทลั
มาใช้ในสายการผลิตเดิม
การยกระดับอุตสาหกรรม
เกษตรไปสู่มาตรฐาน
ระดับสากลเช่น GAP, FSC,
PEFCs, ISO 22000, ISO
14061 (SFM) เป็ นต้น
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สิทธิประโยชน์

• ใช้กบั กิจการที่ดาเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รบั หรือไม่ได้รบั การส่งเสริม
- หากไม่ได้รบั ส่งเสริม ต้องเป็ นประเภทกิจการที่ประกาศให้การส่งเสริมในวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
- โครงการที่ได้รบั การส่งเสริมอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับสิทธิได้ เมื่อระยะเวลายกเว้น/ลดหย่อนภาษี เงินได้ฯ
สิ้นสุดแล้ว หรือเป็ นโครงการที่ไม่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ
• มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) > 1 ล้านบาท ยกเว้น SMEs > 5 แสนบาท
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นภาษี เงินได้ฯ 3 ปี เป็ นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุนในการปรับปรุงโดยไม่รวมค่าที่ดิน/ทุนหมุนเวียน
ทัง้ นี้ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้ฯ จากรายได้ของกิจการที่ดาเนินการอยู่เดิม (กรณี ใช้เครื่องจักรในประเทศ
> 30% จะให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้ฯ เป็ นสัดส่วน 100%)
• ระยะเวลายกเว้นภาษี เงินได้ฯ ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รบั บัตรส่งเสริม

เงื่อนไข

ขอบข่าย

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ ของมาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

• ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม
• ต้องดาเนินการให้ได้ตามตัวชี้วดั ที่กาหนด เช่น การลดลงของต้นทุนทางตรงต่อหน่ วยการผลิต,
การเพิ่มขึ้นของอัตราการได้มา (Yield), การลดของเสียจากกระบวนการผลิต เป็ นต้น
• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี 2563
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ประเภทกิจการที่สามารถขอส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
กลุ่ม A

กลุ่ม B





1. การประหยัดพลังงาน
การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ยกเว้นบางกิ จการ)

การใช้พลังงานทดแทน
2. การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
- การใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์





- เทคโนโลยีใหม่





- ดิจิทลั









3. การวิจยั พัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรม

(ยกเว้นบางกิ จการ)

4. การลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร
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กิจการในกลุม่ B ที่ไม่สามารถขอส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
รายชือ่ ประเภทกิจการทีไ่ ม่เข้าข่ายให้การส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงปรับปรุงประสิทธิภาพฯ แบ่ง เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. การประหยัดพลังงาน การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน และการวิจยั พัฒนา
5.8 กิจการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
7.5 กิจการสานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (International Headquarters: IHQ)
7.6 กิจการบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC)
7.7 กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO)
2. การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การนาระบบหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต)
4.6 กิจการผลิตรถยนต์ทวไป
ั่
4.12 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นทีม่ คี วามจุกระบอกสูบต่ากว่า 248 ซีซ)ี
4.16 กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ าแบบผสม ( Hybrid Electric Vehicles – HEV) และชิน้ ส่วน (ตามนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้ าชิน้ ส่วนและอุปกรณ์มเี งือ่ นไขจะต้องยืน่ ขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

5.8
7.2
7.5
7.6
7.7

กิจการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
กิจการสานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (International Headquarters: IHQ)
กิจการบริษทั การค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC)
กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO)

6

หลักเกณฑ์การพิจารณา
การประหยัดพลังงาน การใช้
พลังงานทดแทน หรือการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การวิจยั และพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยการนาระบบอัตโนมัติ/
เทคโนโลยีใหม่/ระบบดิจิทลั
มาใช้ในสายการผลิตเดิม
การยกระดับอุตสาหกรรม
เกษตรไปสู่มาตรฐาน
ระดับสากลเช่น GAP, FSC,
PEFCs, ISO 22000, ISO
14061 (SFM) เป็ นต้น
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องการประหยัดพลังงานหรือ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดั
• ด้านการประหยัดพลังงาน

• การใช้พลังงานต้องลดลงตามสัดส่วนทีก่ าหนด
• มูลค่าของพลังงานทีป่ ระหยัดได้ตอ้ งไม่น้อยกว่ามูลค่าภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลทีจ่ ะได้รบั ยกเว้น

• ด้านการนาพลังงานทดแทนมาใช้ • มีการเปลีย่ นมาใช้พลังงานทดแทนตามชนิดทีก่ าหนดเพือ่
ในกิจการ
ทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล

• ด้านผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

• ปริมาณการระบายสารมลพิษอากาศ หรือปริมาณการ
ระบายน้าทิง้ หรือปริมาณสารมลพิษในน้าทิง้ ลดลงตาม
ความเหมาะสมในเชิงเทคโนโลยีทใ่ี ช้
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ตัวชี้วดั
• การปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรใน
สายการผลิต เช่น การติดตัง้ หุน่ ยนต์
ชุดป้ อนวัตถุดบิ อัตโนมัติ หรือการ
ปรับเปลีย่ นเทคโนโลยี ทาให้คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ดขี น้ึ หรือการนาระบบ
ดิจทิ ลั มาใช้เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ

•
•
•
•

ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต
อัตราการได้มา (Yield)
ตัวชีว้ ดั ผลผลิตภาพแรงงานเชิงมูลค่าเพิม่
ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพโดยรวมของเครือ่ งจักร

ปี 2561 - 2563
เดิมขอรับส่งเสริมได้เฉพาะ
กิจการในกลุ่ม A

• ให้ทกุ ประเภทกิจการทัง้ กลุ่ม A, B (ยกเว้นกิจการที่
มีนโยบายพิเศษ เช่น การประกอบรถยนต์)
• เพิ่มสิทธิประโยชน์ จาก Cap 50% เป็ น 100% กรณี
ใช้เครือ่ งจักรหรือระบบอัตโนมัตภิ ายในประเทศไม่น้อย
กว่า 30% ของมูลค่าเครือ่ งจักร
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การส่งเสริมการลงทุนเฉพาะกลุ่มผูใ้ ช้ห่นุ ยนต์และระบบอัตโนมัติ
กลุ่มผู้ใช้ (Demand Side)
อยู่ในประเภทกิจการที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้ฯ*

กลุ่ม A

ตัวอย่าง: โรงงานผลิตอาหาร ชิ้นส่วนยานพาหนะ ชิ้นส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุงในสายการผลิ ต/บริ การเดิ ม

Automation: ยกเว้นภาษี เงินได้ฯ 3 ปี

ไม่ใช้ Automation: ยกเว้นภาษีเงิ นได้ฯ 3 ปี

นำมำใช้ทงั ้ สำยกำรผลิต/บริกำร หรือบำงขัน้ ตอน เช่น Automated
Production Cell

วงเงิ นยกเว้นไม่เกิ น 50 % ของเงิ นลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ

วงเงิ นยกเว้นไม่เกิ น 50 % ของเงิ นลงทุนในเครื่องจักร

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศ
(ซื้อจากกลุ่มผูผ้ ลิ ตในประเทศ มากกว่า 30% ของเงิ นลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ)
ขยายวงเงิ นยกเว้นเป็ น ไม่เกิ น 100 % ของเงิ นลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ

* กรณี เป็ นโครงการที่ได้รบั การส่งเสริม
การลงทุนอยู่เดิ ม สิทธิประโยชน์ยกเว้น
หรือลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ต้องสิน้ สุดลงแล้ว
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การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มผูใ้ ช้ห่นุ ยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อ)
กลุ่มผู้ใช้ (Demand Side)
อยู่ในประเภทกิจการที่ไม่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้ฯ*

กลุ่ม B

ตัวอย่ำง: โรงงำนผลิตชิ้นส่วนโลหะ ผลิตภัณฑ์พลำสติกสำหรับอุตสำหกรรม

ลงทุนใหม่ในสายการผลิ ต/บริ การ หรือ ปรับปรุงในสายการผลิ ต/บริ การเดิ ม

Automation: ยกเว้นภาษี เงินได้ฯ 3 ปี

ไม่ใช้ Automation:ไม่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้ฯ

นำมำใช้ทงั ้ สำยกำรผลิต/บริกำร หรือบำงขัน้ ตอน เช่น Automated
Production Cell (ไม่รวมกรณีนำมำใช้งำนเป็ นรำยเครือ่ ง)

* กิจการที่ไม่สามารถขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้
•

วงเงิ นยกเว้นไม่เกิ น 50 % ของเงิ นลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ
•

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศ
(ซื้อจากกลุ่มผูผ้ ลิ ตในประเทศ มากกว่า 30% ของเงิ นลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ)
ขยายวงเงิ นยกเว้นเป็ น ไม่เกิ น 100 % ของเงิ นลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ

•

ผลิ ต: รถยนต์ทวไป
ั ่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ไฟฟ้ า
แบบผสมและขิน้ ส่วน ( Hybrid Electric Vehicles –
HEV)
บริการ: พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ สถานีบริการก๊าซ
ธรรมชาติ สานักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (IHQ) บริษทั
การค้าระหว่างประเทศ (ITC) สนับสนุนการค้าและการ
ลงทุน (TISO)
โครงการ: เคยได้รบั การส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตในกรณีนาเครื่องจักรมาใช้
ปรับปรุงฯ
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องการวิจยั และพัฒนา
หรือออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขอบข่าย

ตัวอย่าง

ตัวชี้วดั

• การลงทุนวิจยั และ
พัฒนาเพือ่
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
• การออกแบบทาง
วิศวกรรมเพือ่
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

• การลงทุนเพือ่ ให้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพือ่ ให้มกี ารใช้งานหรือคุณสมบัตทิ ด่ี ี
กว่าเดิม
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบรุน่ ใหม่
• การออกแบบกระบวนการผลิตให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้
• การออแบบกระบวนการผลิตเพือ่ ลด
ของเสียจากการผลิต

จะต้องมีการลงทุนหรือค่าใช้จา่ ย
ด้านการวิจยั และพัฒนาหรือ
ออกแบบทางวิศวกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1 ของยอดขาย
รวมใน 3 ปี แรก (หรือร้อยละ
0.5 ในกรณีทเ่ี ป็ นผูป้ ระกอบการ
SMEs) นับจากวันทีย่ น่ื ขอรับ
การส่งเสริม
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร
ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
ขอบข่าย

หลักเกณฑ์/ตัวชี้วดั

การยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร • จะต้องได้รบั การรับรองมาตรฐานด้านการเกษตรระดับสากล
ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
เช่น มาตรฐานการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ ี (Good
Agriculture Practices :GAP), มาตรฐานการรับรองป่ าไม้
ตามแนวทางขององค์การพิทกั ษ์ป่าไม้ (Forest
Stewardship Council : FSC) , มาตรฐานระบบการจัดการ
ความปลอดภัยอาหาร (ISO 22000), มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่ าไม้แบบยังยื
่ น
(ISO 14061 Sustainable Forest Management System :
SFM) เป็ นต้น
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วิธีการยื่นขอรับการส่งเสริม
การประหยัดพลังงาน การใช้
พลังงานทดแทน หรือการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การวิจยั และพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยการนาระบบอัตโนมัติ/
เทคโนโลยีใหม่/ระบบดิจิทลั
มาใช้ในสายการผลิตเดิม
การยกระดับอุตสาหกรรม
เกษตรไปสู่มาตรฐาน
ระดับสากลเช่น GAP, FSC,
PEFCs, ISO 22000, ISO
14061 (SFM) เป็ นต้น
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วิธีการยื่นขอฯ ในกลุ่มประหยัดพลังงานฯ การวิจยั และการยกระดับการเกษตร

การประหยัดพลังงานฯ

การวิจยั ฯ

การยกระดับการเกษตร

คาขอรับการส่งเสริมทัวไป
่
(F PA PP 01-06)
แบบประกอบคาขอฯ
(F PA PP 28-03

คาขอรับการส่งเสริมทัวไป
่
(F PA PP 01-06)
แบบประกอบคาขอฯ
(F PA PP 38-03

คาขอรับการส่งเสริมทัวไป
่
(F PA PP 01-06)
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ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน ระยะเวลา และขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน
รายละเอียดการปรับปรุงประสิทธิภาพ พร้อม
- ขัน้ ตอนการผลิต/บริการของโครงการทีข่ อรับการส่งเสริม
- แผนภูม ิ เช่น Plant Layout และ/หรือแบบ (Drawing) ระบุสว่ นทีใ่ ช้
แหล่งที่มาของเทคโนโลยี
เช่น รายละเอียดเทคโนโลยี การออกแบบ ผูอ้ อกแบบ
รายละเอียดเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ /ซอฟต์แวร์
โดยระบุจานวน มูลค่า และแหล่งผลิต
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วิธีการยื่นขอฯ ในกลุ่มปรับเปลี่ยนเครื่องจักร/ระบบอัตโนมัติ

เอกสารที่ใช้
คาขอรับการส่งเสริมทัวไป
่
(F PA PP 01-06)
แบบประกอบคาขอฯ
(F PA PP 30-02
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การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มผูใ้ ช้ห่นุ ยนต์และระบบอัตโนมัติ

ข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน ระยะเวลา และขัน้ ตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดการใช้ห่นุ ยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อม
- ขัน้ ตอนการผลิต/บริการของโครงการทีข่ อรับการส่งเสริม
- แผนภูม ิ เช่น Plant Layout และ/หรือแบบ (Drawing) ระบุสว่ นทีใ่ ช้

แหล่งที่มาของเทคโนโลยี
เช่น รายละเอียดเทคโนโลยี การออกแบบ ผูอ้ อกแบบ
รายละเอียดเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ /ซอฟต์แวร์
โดยระบุจานวน มูลค่า และแหล่งผลิต
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เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ใช้เครื่องจักรทันสมัย

หลักเกณฑ์
อนุมตั ิ ให้
การส่งเสริม
การลงทุน

มีมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
เหมาะสม
เงื่อนไขอื่นตาม
ประเภทกิจการ

- มีบคุ คลธรรมดาสัญชาติ ไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51%
- มีสินทรัพย์ถาวรสุทธิ ไม่เกิ น 200 ล้านบาท
ผ่อนผันเงื่อนไข ดังนี้
เงิ นลงทุนไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
-

กรณี ลงทุนใหม่ในสายการผลิ ต/บริ การ
อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศได้
บางส่วน *

* * กรณีลงทุนใหม่ของกลุม่ ผูใ้ ช้หุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ จะอนุ ญาต
ให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วเฉพาะส่วนทีไ่ ม่ใช่ระบบอัตโนมัตเิ ท่านัน้
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หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล
หลักเกณฑ์การใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล (CIT)
กรณี ลงทุนใหม่ใน
สายการผลิ ต/
บริ การ

- ระยะเวลายกเว้นภาษีเงิ นได้ฯ นับจากวันที่มีรายได้
- ต้องลงทุนตามโครงการก่อนขอใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงิ นได้ฯ
- นับ CAP วงเงิ นยกเว้นภาษีเงิ นได้ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ยื่นขอรับการ
ส่งเสริ มถึงวันที่ครบกาหนด 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกบัตรส่งเสริ ม

- กรณี ได้ขยายเวลาเปิ ดดาเนิ นการ เป็ นการขยายเวลาให้
ดาเนิ นการ รวมถึงการนับวงเงิ นยกเว้นภาษีเงิ นได้ฯ
กรณี ปรับปรุงใน
สายการผลิ ต/
บริ การเดิ ม

- ระยะเวลายกเว้นภาษีเงิ นได้ฯ นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รบั
บัตรส่งเสริ ม
- ต้องลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรก่อนขอใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงิ นได้ฯ

- นับ CAP วงเงิ นยกเว้นภาษีเงิ นได้ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ยื่นขอรับการส่งเสริ ม
ถึงวันที่ครบกาหนด 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกบัตรส่งเสริ ม
- กรณี ได้ขยายเวลาเปิ ดดาเนิ นการ เป็ นการขยายเวลาให้ดาเนิ นการ
ได้ตามตัวชี้วดั แต่ไม่เป็ นการขยายเวลานับวงเงิ นยกเว้นภาษีเงิ นได้ฯ
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขอบข่าย
• เหมาะสาหรับกิจการเดิมทีด่ าเนินการอยูแ่ ล้ว ทัง้ ทีเ่ คยได้รบั
การส่งเสริม หรือไม่เคยไม่ได้รบั การส่งเสริม
• ต้องมีประเภทกิจการทีใ่ ห้การส่งเสริมอยูใ่ นปั จจุบนั

ระยะเวลา
• ต้องยืน่ คาขอรับการส่งเสริมภายในปี 2563
• ต้องดาเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ 3 ปี

ผลที่จะได้รบั
• โครงการทีด่ าเนินการ มีประสิทธิภาพดีขน้ึ
• ยกเว้นอากรเครือ่ งจักร ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี ร้อยละ 50 ของ
เงินลงทุน หรือ ร้อยละ 100 กรณีการใช้เครือ่ งจักรระบบ
อัตโนมัตใิ นประเทศ
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Q&A
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 BOI สานักงานใหญ่ กทม.
ศูนย์บริการลงทุน
เชียงใหม่
0 2553 8111
0 5329 4100
head@boi.go.th
chmai@boi.go.th
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
0 2553 8373 (ผูอ้ านวยการ)
0 2553 8365 (สุวดิ า)

Thank you.
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