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ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

นางอจัฉรา สนุทรครธุ ผูอ้ านวยการกองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน



หวัข้อการบรรยายมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
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ภาพรวมมาตรการ
ปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพ

หลกัเกณฑ์
การพิจารณา

วิธีการ
ย่ืนขอรบัการส่งเสริม



มาตรการส่งเสริมการปรบัปรงุประสิทธิภาพ

การประหยดัพลงังาน การ
ใช้พลงังานทดแทน หรือ
การลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยการน าระบบอตัโนมติั/
เทคโนโลยีใหม่/ระบบดิจิทลั 
มาใช้ในสายการผลิตเดิม

การยกระดบัอตุสาหกรรม
เกษตรไปสู่มาตรฐาน

ระดบัสากลเช่น GAP, FSC, 
PEFCs, ISO 22000, ISO 

14061 (SFM) เป็นต้น

การวิจยัและพฒันา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

เพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพ
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• ใช้กบักิจการท่ีด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รบัหรือไมไ่ด้รบัการส่งเสริม
- หากไม่ได้รบัส่งเสริม ต้องเป็นประเภทกิจการท่ีประกาศให้การส่งเสริมในวนัท่ีย่ืนขอรบัการส่งเสริม
- โครงการท่ีได้รบัการส่งเสริมอยู่เดิมสามารถย่ืนขอรบัสิทธิได้ เมื่อระยะเวลายกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ 

ส้ินสดุแล้ว หรือเป็นโครงการท่ีไม่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ
• มีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) > 1 ล้านบาท ยกเว้น SMEs > 5 แสนบาท 

ขอ
บข่

าย

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร
• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสดัส่วน 50% ของเงินลงทุนในการปรบัปรงุโดยไม่รวมค่าท่ีดิน/ทุนหมุนเวียน 
ทัง้น้ี ให้ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ จากรายได้ของกิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม (กรณีใช้เครื่องจกัรในประเทศ
> 30% จะให้ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ เป็นสดัส่วน 100%)

• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ให้นับจากวนัท่ีมีรายได้ภายหลงัได้รบับตัรส่งเสริม

สิท
ธิป

ระ
โย
ชน์

• ต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 ปี นับจากวนัท่ีออกบตัรส่งเสริม
• ต้องด าเนินการให้ได้ตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนด เช่น การลดลงของต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต, 
การเพ่ิมขึ้นของอตัราการได้มา (Yield), การลดของเสียจากกระบวนการผลิต เป็นต้น

• ต้องย่ืนขอรบัการส่งเสริมภายในปี 2563

เงื่อ
นไ
ข

เง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ของมาตรการส่งเสริมการปรบัปรงุประสิทธิภาพ
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ประเภทกิจการท่ีสามารถขอส่งเสริมตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต

กลุ่ม A กลุ่ม B

1. การประหยดัพลงังาน

 

(ยกเว้นบางกิจการ)
การลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม

การใช้พลงังานทดแทน

2.  การปรบัเปล่ียนเครื่องจกัรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

- การใช้เครื่องจกัรระบบอตัโนมติั/หุ่นยนต์  

- เทคโนโลยีใหม่  

- ดิจิทลั  

3. การวิจยั พฒันา และออกแบบทางวิศวกรรม  

(ยกเว้นบางกิจการ)

4. การลงทุนเพ่ือยกระดบัอตุสาหกรรมเกษตร  
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กิจการในกลุม่ B ท่ีไม่สามารถขอส่งเสริมตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต

รายชือ่ประเภทกจิการทีไ่มเ่ขา้ขา่ยใหก้ารสง่เสรมิตามมาตรการปรบัปรงุปรบัปรงุประสทิธภิาพฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้

1.  การประหยดัพลงังาน การลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม การใช้พลงังานทดแทน และการวิจยัพฒันา 
5.8 กจิการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส์
7.5 กจิการส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ (International Headquarters: IHQ)
7.6 กจิการบรษิทัการคา้ระหวา่งประเทศ (International Trading Centers: ITC)
7.7 กจิการสนบัสนุนการคา้และการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO)

2.  การปรบัเปล่ียนเครื่องจกัร การน าระบบหุ่นยนตม์าใช้ในการผลิต)

4.6   กจิการผลติรถยนตท์ัว่ไป
4.12  กจิการผลติรถจกัรยานยนต ์(ยกเวน้ทีม่คีวามจุกระบอกสบูต ่ากวา่ 248 ซซี)ี 
4.16  กจิการผลติรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสม ( Hybrid Electric Vehicles – HEV) และชิน้สว่น (ตามนโยบายสง่เสรมิการ  

ลงทุนผลติรถยนตไ์ฟฟ้าชิน้สว่นและอุปกรณ์มเีงือ่นไขจะตอ้งยืน่ขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนภายในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560)
5.8 กจิการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนกิส์
7.2 กจิการสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาติ
7.5 กจิการส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ (International Headquarters: IHQ)
7.6 กจิการบรษิทัการคา้ระหวา่งประเทศ (International Trading Centers: ITC)
7.7 กจิการสนบัสนุนการคา้และการลงทุน (Trade and Investment Support Office: TISO)
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หลกัเกณฑก์ารพิจารณา

การประหยดัพลงังาน การใช้
พลงังานทดแทน หรือการ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยการน าระบบอตัโนมติั/
เทคโนโลยีใหม่/ระบบดิจิทลั 
มาใช้ในสายการผลิตเดิม

การยกระดบัอตุสาหกรรม
เกษตรไปสู่มาตรฐาน

ระดบัสากลเช่น GAP, FSC, 
PEFCs, ISO 22000, ISO 

14061 (SFM) เป็นต้น

การวิจยัและพฒันา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือ

ปรบัปรงุประสิทธิภาพ
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หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเร่ืองการประหยดัพลงังานหรือ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

ตวัช้ีวดั
• ดา้นการประหยดัพลงังาน • การใชพ้ลงังานตอ้งลดลงตามสดัสว่นทีก่ าหนด

• มลูคา่ของพลงังานทีป่ระหยดัไดต้อ้งไมน้่อยกวา่มลูคา่ภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลทีจ่ะไดร้บัยกเวน้

• ดา้นการน าพลงังานทดแทนมาใช้
ในกจิการ

• มกีารเปลีย่นมาใชพ้ลงังานทดแทนตามชนิดทีก่ าหนดเพือ่
ทดแทนการใชพ้ลงังานฟอสซลิ

• ดา้นผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม • ปรมิาณการระบายสารมลพษิอากาศ หรอืปรมิาณการ
ระบายน ้าทิง้ หรอืปรมิาณสารมลพษิในน ้าทิง้ลดลงตาม
ความเหมาะสมในเชงิเทคโนโลยทีีใ่ช้
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หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเร่ืองการปรบัเปล่ียนเคร่ืองจกัรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ตวัช้ีวดั
• การปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรใน

สายการผลติ เชน่ การตดิตัง้หุน่ยนต ์
ชุดป้อนวตัถุดบิอตัโนมตั ิหรอืการ
ปรบัเปลีย่นเทคโนโลย ีท าใหคุ้ณภาพ
ผลติภณัฑด์ขีึน้ หรอืการน าระบบ
ดจิทิลัมาใชเ้พือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพ

• ตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยการผลติ
• อตัราการไดม้า (Yield)
• ตวัชีว้ดัผลผลติภาพแรงงานเชงิมลูคา่เพิม่
• ตวัชีว้ดัประสทิธภิาพโดยรวมของเครือ่งจกัร

ปี 2561 - 2563
• ให้ทกุประเภทกิจการทัง้กลุ่ม A, B (ยกเวน้กจิการที่
มนีโยบายพเิศษ เชน่ การประกอบรถยนต)์

• เพ่ิมสิทธิประโยชน์จาก Cap 50% เป็น 100% กรณี
ใชเ้ครือ่งจกัรหรอืระบบอตัโนมตัภิายในประเทศไมน้่อย
กวา่ 30% ของมลูคา่เครือ่งจกัร

เดิมขอรบัส่งเสริมได้เฉพาะ
กิจการในกลุ่ม A 
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การส่งเสริมการลงทนุเฉพาะกลุ่มผูใ้ช้หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั  

กลุ่มผู้ใช้ (Demand Side)

อยู่ในประเภทกิจการท่ีได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ*
กลุ่ม A

ปรบัปรงุในสายการผลิต/บริการเดิม

Automation: ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี ไม่ใช้ Automation: ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี 

เช่ือมโยงอตุสาหกรรมในประเทศ
(ซ้ือจากกลุ่มผูผ้ลิตในประเทศ มากกว่า 30% ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ)

ขยายวงเงินยกเว้นเป็น ไม่เกิน 100 % ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ

วงเงินยกเว้นไม่เกิน 50 % ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ วงเงินยกเว้นไม่เกิน 50 % ของเงินลงทนุในเคร่ืองจกัร

* กรณีเป็นโครงการท่ีได้รบัการส่งเสริม
การลงทุนอยู่เดิม สทิธปิระโยชน์ยกเวน้
หรอืลดหยอ่นภาษเีงนิไดฯ้ ตอ้งสิน้สุดลงแลว้

ตวัอยา่ง: โรงงานผลติอาหาร ชิ้นส่วนยานพาหนะ ชิ้นส่วนเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์

น ำมำใชท้ัง้สำยกำรผลติ/บรกิำร หรอืบำงขัน้ตอน เช่น Automated 
Production Cell 
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การส่งเสริมการลงทนุในกลุ่มผูใ้ช้หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (ต่อ) 

กลุ่มผู้ใช้ (Demand Side)
อยู่ในประเภทกิจการท่ีไม่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ* กลุ่ม B

ลงทนุใหม่ในสายการผลิต/บริการ หรือ ปรบัปรงุในสายการผลิต/บริการเดิม

Automation: ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี 

เช่ือมโยงอตุสาหกรรมในประเทศ
(ซ้ือจากกลุ่มผูผ้ลิตในประเทศ มากกว่า 30% ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ)

ขยายวงเงินยกเว้นเป็น ไม่เกิน 100 % ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ

ไม่ใช้ Automation:ไม่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

วงเงินยกเว้นไม่เกิน 50 % ของเงินลงทนุในระบบอตัโนมติัฯ

* กิจการท่ีไม่สามารถขอรบัการส่งเสริมตามมาตรการน้ี
• ผลิต: รถยนตท์ัว่ไป รถจกัรยานยนต ์รถยนตไ์ฟฟ้า

แบบผสมและขิน้สว่น ( Hybrid Electric Vehicles –
HEV) 

• บริการ: พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์สถานีบรกิารก๊าซ
ธรรมชาต ิส านกังานใหญ่ขา้มประเทศ (IHQ) บรษิทั
การคา้ระหว่างประเทศ  (ITC) สนบัสนุนการคา้และการ
ลงทุน (TISO)

• โครงการ: เคยไดร้บัการสง่เสรมิตามมาตรการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการผลติในกรณีน าเครื่องจกัรมาใช้
ปรบัปรุงฯ

ตวัอยำ่ง: โรงงำนผลติชิ้นส่วนโลหะ ผลติภณัฑพ์ลำสตกิส ำหรบัอุตสำหกรรม 

น ำมำใชท้ัง้สำยกำรผลติ/บรกิำร หรอืบำงขัน้ตอน เช่น Automated 
Production Cell (ไม่รวมกรณีน ำมำใชง้ำนเป็นรำยเครือ่ง)
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หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเร่ืองการวิจยัและพฒันา 
หรือออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพ

ขอบข่าย ตวัอย่าง ตวัช้ีวดั
• การลงทุนวจิยัและ

พฒันาเพือ่
ปรบัปรุง
ประสทิธภิาพ

• การลงทุนเพือ่ใหม้กีารพฒันาผลติภณัฑ์
เพือ่ใหม้กีารใชง้านหรอืคุณสมบตัทิีด่ ี
กวา่เดมิ

• การพฒันาผลติภณัฑต์น้แบบรุน่ใหม่

จะตอ้งมกีารลงทุนหรอืคา่ใชจ้า่ย
ดา้นการวจิยัและพฒันาหรอื
ออกแบบทางวศิวกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1 ของยอดขาย
รวมใน 3 ปี แรก (หรอืรอ้ยละ 
0.5 ในกรณทีีเ่ป็นผูป้ระกอบการ  
SMEs) นบัจากวนัทีย่ ืน่ขอรบั
การสง่เสรมิ

• การออกแบบทาง
วศิวกรรมเพือ่
ปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพ

• การออกแบบกระบวนการผลติใหม้ี
ประสทิธภิาพมากขึน้

• การออแบบกระบวนการผลติเพือ่ลด
ของเสยีจากการผลติ
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หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเร่ืองการยกระดบัอตุสาหกรรมเกษตร
ไปสู่ระดบัมาตรฐานสากล

ขอบข่าย หลกัเกณฑ/์ตวัช้ีวดั
การยกระดบัอตุสาหกรรมเกษตร

ไปสู่ระดบัมาตรฐานสากล
• จะตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดา้นการเกษตรระดบัสากล

เชน่ มาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่ ี(Good 
Agriculture Practices :GAP), มาตรฐานการรบัรองป่าไม้
ตามแนวทางขององคก์ารพทิกัษป่์าไม ้(Forest 
Stewardship Council : FSC) , มาตรฐานระบบการจดัการ
ความปลอดภยัอาหาร (ISO 22000), มาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมระบบการจดัการป่าไมแ้บบยัง่ยนื 
(ISO 14061 Sustainable Forest Management System : 
SFM) เป็นตน้
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วิธีการย่ืนขอรบัการส่งเสริม

การประหยดัพลงังาน การใช้
พลงังานทดแทน หรือการ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยการน าระบบอตัโนมติั/
เทคโนโลยีใหม่/ระบบดิจิทลั 
มาใช้ในสายการผลิตเดิม

การยกระดบัอตุสาหกรรม
เกษตรไปสู่มาตรฐาน

ระดบัสากลเช่น GAP, FSC, 
PEFCs, ISO 22000, ISO 

14061 (SFM) เป็นต้น

การวิจยัและพฒันา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือ

ปรบัปรงุประสิทธิภาพ
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วิธีการย่ืนขอฯ ในกลุ่มประหยดัพลงังานฯ การวิจยั และการยกระดบัการเกษตร 

การประหยดัพลงังานฯ
ค าขอรบัการสง่เสรมิทัว่ไป

(F PA PP 01-06)
แบบประกอบค าขอฯ

(F PA PP 28-03

การวิจยัฯ
ค าขอรบัการสง่เสรมิทัว่ไป

(F PA PP 01-06)
แบบประกอบค าขอฯ

(F PA PP 38-03

การยกระดบัการเกษตร
ค าขอรบัการสง่เสรมิทัว่ไป

(F PA PP 01-06)
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ข้อมลูและเอกสารประกอบการพิจารณา

วตัถปุระสงคก์ารด าเนินงาน ระยะเวลา และขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน

รายละเอียดการปรบัปรงุประสิทธิภาพ พร้อม                                         
- ข ัน้ตอนการผลติ/บรกิารของโครงการทีข่อรบัการสง่เสรมิ                                

- แผนภมู ิเชน่ Plant Layout และ/หรอืแบบ (Drawing) ระบุสว่นทีใ่ช ้

แหล่งท่ีมาของเทคโนโลยี                                                                                 
เชน่ รายละเอยีดเทคโนโลย ี การออกแบบ ผูอ้อกแบบ 

รายละเอียดเครื่องจกัร/เครื่องมือ/อปุกรณ์/ซอฟตแ์วร์
โดยระบุจ านวน มลูคา่ และแหลง่ผลติ 
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วิธีการย่ืนขอฯ ในกลุ่มปรบัเปล่ียนเคร่ืองจกัร/ระบบอตัโนมติั

เอกสารท่ีใช้
ค าขอรบัการสง่เสรมิทัว่ไป

(F PA PP 01-06)
แบบประกอบค าขอฯ

(F PA PP 30-02
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การส่งเสริมการลงทนุในกลุ่มผูใ้ช้หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั  

ข้อมลูและเอกสารประกอบการพิจารณา

วตัถปุระสงคก์ารด าเนินงาน ระยะเวลา และขัน้ตอนการด าเนินงาน

รายละเอียดการใช้หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั พร้อม                                         
- ข ัน้ตอนการผลติ/บรกิารของโครงการทีข่อรบัการสง่เสรมิ                                

- แผนภมู ิเชน่ Plant Layout และ/หรอืแบบ (Drawing) ระบุสว่นทีใ่ช ้

แหล่งท่ีมาของเทคโนโลยี                                                                                 
เชน่ รายละเอยีดเทคโนโลย ี การออกแบบ ผูอ้อกแบบ 

รายละเอียดเครื่องจกัร/เครื่องมือ/อปุกรณ์/ซอฟตแ์วร ์                                      
โดยระบุจ านวน มลูคา่ และแหลง่ผลติ 
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หลกัเกณฑ ์            
อนุมติัให้

การส่งเสริม
การลงทนุ

เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 
(ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน)

ใช้เครื่องจกัรทนัสมยั

มีมาตรการ             
ด้านส่ิงแวดล้อม            
เหมาะสม

เง่ือนไขอ่ืนตาม
ประเภทกิจการ

- มีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51%
- มีสินทรพัยถ์าวรสทุธิ ไม่เกิน  200 ล้านบาท
ผอ่นผนัเง่ือนไข ดงัน้ี
- เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท                                 

(ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมนุเวียน)

- กรณีลงทุนใหม่ในสายการผลิต/บริการ 
อนุญาตให้ใช้เครื่องจกัรใช้แล้วในประเทศได้
บางส่วน *

* * กรณีลงทุนใหมข่องกลุม่ผูใ้ชหุ้น่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิจะอนุญาต         
ใหใ้ชเ้ครื่องจกัรใชแ้ลว้เฉพาะสว่นทีไ่มใ่ชร่ะบบอตัโนมตัเิทา่นัน้
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หลกัเกณฑก์ารใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

กรณีปรบัปรงุใน
สายการผลิต/
บริการเดิม

- ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ นับจากวนัท่ีมีรายได้ภายหลงัได้รบั
บตัรส่งเสริม

- ต้องลงทนุปรบัปรงุเคร่ืองจกัรก่อนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

- นับ CAP วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ตัง้แต่วนัท่ีย่ืนขอรบัการส่งเสริม
ถึงวนัท่ีครบก าหนด 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม

- กรณีได้ขยายเวลาเปิดด าเนินการ เป็นการขยายเวลาให้ด าเนินการ
ได้ตามตวัช้ีวดั แต่ไม่เป็นการขยายเวลานับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

กรณีลงทนุใหม่ใน
สายการผลิต/
บริการ

- ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ นับจากวนัท่ีมีรายได้

- ต้องลงทนุตามโครงการก่อนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

- นับ CAP วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ตัง้แต่วนัท่ีย่ืนขอรบัการ
ส่งเสริมถึงวนัท่ีครบก าหนด 3 ปี นับแต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม

- กรณีได้ขยายเวลาเปิดด าเนินการ เป็นการขยายเวลาให้
ด าเนินการ รวมถึงการนับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

หลกัเกณฑก์ารใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)
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มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพ

ขอบข่าย
• เหมาะส าหรบักจิการเดมิทีด่ าเนินการอยูแ่ลว้ ทัง้ทีเ่คยไดร้บั

การสง่เสรมิ หรอืไมเ่คยไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิ
• ตอ้งมปีระเภทกจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิอยูใ่นปัจจุบนั

ระยะเวลา
• ตอ้งยืน่ค าขอรบัการสง่เสรมิภายในปี 2563
• ตอ้งด าเนินการใหเ้สรจ็สมบรูณ์ 3 ปี

ผลท่ีจะได้รบั
• โครงการทีด่ าเนินการ มปีระสทิธภิาพดขีึน้
• ยกเวน้อากรเครือ่งจกัร ยกเวน้ภาษเีงนิได ้3 ปี รอ้ยละ 50 ของ

เงนิลงทนุ หรอื รอ้ยละ 100 กรณีการใชเ้ครือ่งจกัรระบบ
อตัโนมตัใินประเทศ
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Q&A
ติดต่อสอบถาม

Thank you.
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BOI ส านักงานใหญ่ กทม.
ศนูยบ์ริการลงทนุ

0 2553 8111
head@boi.go.th

กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน
0 2553 8373 (ผูอ้ านวยการ)
0 2553 8365 (สวุดิา)

ศนูยเ์ศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
เชียงใหม่

0 5329 4100
chmai@boi.go.th


