
BOI’s Policy update
泰国投资促进委员会政策更新

นางสาวอัจฉรนิทร์ พัฒนพันธ์ชัย
阿查林.帕塔娜潘猜小姐

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
泰国投资促进委员会副秘书长

17 ธันวาคม 2558
2015年12月17日

1



1. ภาวะการสงเสริมการลงทนุภายใตยุทธศาสตร

การสงเสริมการลงทนุระยะ 7 ป (2015-2021)

（2015-2021）七年投资促进战略下的新投资概况



All Investment Applications Totals by Sector 2015 (Jan-Oct) 
2015年按行业分类投资总额（一月至十月）

Sector 
分类

Projects
项目数量

Million Baht
泰铢（百万）

Million US Dollar
美元（百万）

Agriculture 农业 91 29,650 821
Minerals and Ceramics 
矿业及陶瓷业 17 4,770 132
Light Industry 轻工业 29 3,990 110

Auto and Metal Processing 
汽车及金属加工业 92 16,290 451
Electrical and Electronics
电子电气产品 165 26,730 740
Petrochemicals, Chemicals 
石油化工 35 5,970 165
Services and Infrastructure 
服务业及基础设施建设 399 92,240 2554

Total 总计 828 179,640 4975
Source: BOI อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2558 1 ดอลลารเทากับ 36.11บาท

据2015年12月14日泰国国家银行汇率，1美元等于30.82铢



+95%+95%

Source: BOI, as of Nov 19, 2015 

Foreign Direct Investment Applications 2013 - 2014
2013 – 2014 年 外商直接投资申请
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Foreign Direct Investment Applications 
2014 (Jan-Oct) VS. 2015 (Jan-Oct) 

2014年 1-10 月与2015年 1-10月 外商直接投资申请



Sector 产业 Projects 项目
US$ Million
百万美元

Agricultural Products农产品 8 188.40
Minerals and Ceramics 矿物和陶瓷业 5 51.63
Light Industries/Textiles轻工业和纺织品 3 4.57
Metal Products and Machinery
金属产品和机械

7 21.80

Electric and Electronic Products
电子电器产品

7 23.60

Chemicals and Paper 化工制品和造纸 4 5.33
Services服务业 11 41.93
TOTAL合计 45 337.26

Source: BOI,  Exchange rate: US$1=Bt 36.07 

CHINA INVESTMENT APPLICATIONS 
TOTALS BY SECTOR: Jan – Oct 2015
20152015年年 11--1010月月 中国投资申请项目中国投资申请项目



1. International Headquarter (IHQ)and 国际总部和

International Trading Center 国际贸易中心

2. Tourism and related business 旅游及相关产业

3.  Digital, Software 数码及软件

4. High value added natural rubber product  
高附加值的天然橡胶加工产品

5.  Auto and Auto Parts 汽车及其零配件

6. Machinery, equipment and parts 机械设备及其配件

7. Medical equipment and parts 医疗设备及其配件

8. Trains or Electric trains or equipment or parts  
火车或电气火车或其设备

Target Industries from China  
吸引中国来泰国投资的目标产业吸引中国来泰国投资的目标产业



2. มาตรการสงเสรมิการลงทุนภายใตยุทธศาสตร
การสงเสริมการลงทุนระยะ 7 ป (2015-2021)
（2015-2021）七年投资促进战略下的投资促进规定



 มาตรการสงเสริมการลงทุนภายใตยุทธศาสตรใหม
新政策的投资优惠权益

สิทธิประโยชน
ตามประเภทกิจการ

按行业类别给予优惠权益

สิทธปิระโยชนเพิ่มเติม
给予额外优惠权益

+

กําหนดสิทธิประโยชนตามลําดบั
ความสําคัญของประเภทกิจการ

根据行业的重要性给予享受

投资优惠权益

263 ประเภทกิจการ
263种行业类别
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1
สิทธิประโยชนเพิ่มเติมเพื่อพฒันา

ความสามารถในการแขงขัน
为提高竞争力而给予的额外优惠权益

เชน R&D, การฝกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง, การ
พัฒนา Local Supplier, การออกแบบ
•例如研发项目，高技术培训，本地供应商发展，设计

สิทธิประโยชนเพิ่มเติมเชิงพื้นที่
为促进地区繁荣而给予的额外优惠权益

•เขตจังหวัดที่มีรายไดตอหัวต่ํา 
•人均收入低府

•เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
•经济发展特区

•เขตจังหวัดชายแดนภาคใต
•南部边境地区

•นิคมอุตสาหกรรม 
•工业园区



Group 类别 Example Activities 行业示例

A1
8-year CIT 
exemption 

with no ceiling
免 8 年企业
所得税无上限

• Electricity generation from garbage or waste
垃圾发电、垃圾发电及蒸汽、或以垃圾生产燃料

• Micro electronics design, embedded software/system design
微型电子设计，嵌入式软件/系统设计

• Data center, Cloud service  数据中心，云服务
• R&D, Lab service  研究发展项目
• Biotechnology  生物科技
• Training center  培训中心

A2
8-year CIT 
exemption

免 8 年企业
所得税

• Organic and printed electronics (OPE) 生产有机与印刷电子设备配件（OPE）

• Active Pharmaceutical Ingredients生产活性药物成分

• Solar cell, Electricity from renewable energy 太阳能电池，可再生能源发电

• Telecommunication device, control and measurement device

通讯设备，控制与测量装置

• Advance Materials, Nano-material   高级材料，纳米材料

• High-risk Medical Devices  高风险医疗器械

• Aerospace parts and equipment  航空航天配件及设备

• Waste treatment  废物处理

Examples of GROUP A Activities A类 行业示例 (1/2)



Group类别 Example Activities 行业示例

A3
5-year CIT 
exemption
免 5 年企
业所得税

• HDD, Semiconductor, flat panel display, thin film

硬盘驱动，半导体，平板显示器，薄膜

• Digital content,  Multimedia, Enterprise software  数码，多媒体，企业软件

• Manufacture of organic fertilizers  有机肥料生产

• Machinery 机械制造

• Manufacture of automobile engines 汽车发动机制造

• Functional fiber 功能性纤维

A4
3-year CIT 
exemption
免 3 年企
业所得税

• Manufacture of products from agricultural by-products or agricultural waste 

• 利用农副产品及农业废弃物生产的产品

• Heat Treatment  热处理工艺

• Audio visual, LED, Office automation  视听设备，LED，办公自动化设备

• Manufacture of products from hygienic paper  生产以无菌纸为原料的产品

• Manufacture of fashion products with conditions on product development and 

design  以产品创新和设计为前提生产的时尚产品

• Paper product  纸制品

Examples of GROUP  A Activities  A类 行业示例 (2/2)



3. นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลสัเตอร์

产业集群型的经济发展特区政策
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Super Cluster 超级产业集群
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Super Cluster
超级产业集群

คลัสเตอร์สําหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

ตัวอย่างเช่น

采用高科技和未来工业发展的产业集群 如

 ยานยนต์และชิ้นส่วน 汽车及其零部件

 เครื่องใชไ้ฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม 电子电器产品及

通讯设备

 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม 环保石油化工产品

 ดิจิทัล 数码产品

 Food Innopolis 食品创新

 Medical Hub  医疗中心

9 จงัหวัด

九个府

• พระนครศรีอยุธยา
• 大城

• ปทุมธานี
• 巴吞他尼

• ชลบุรี
• 春武里

• ระยอง
• 罗勇

• ฉะเชิงเทรา
• 北柳

• ปราจีนบุรี
• 巴真

• นครราชสีมา
• 呵叻

• เชียงใหม
• 清迈

• ภูเก็ต
• 普吉
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คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ 其他目标产业集群

• ภาคเหนือ (แปรรูปผักผลไม้ ผลิตภัณฑส์มุนไพร)
• 北部地区（水果、草药产品加工）

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (ปศุสัตว์ มันสาํปะหลัง ออ้ย ข้าวโพด)
• 东北部地区（畜牧业、木薯、甘蔗、玉米）
• ภาคกลางตอนล่าง (ออ้ย สับปะรด ยาง)
• 中偏南地区（甘蔗、菠萝、橡胶）

• ภาคตะวันออก (แปรรูปผลไม ้ยาง)
• 东部地区（水果加工、橡胶）

• ภาคใต้ (ปาล์ม อาหารทะเลแปรรูป ยาง)
• 南部地区（棕榈、海产品加工、橡胶）

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพ ตัวอย่างเช่น
其他高端产业集群例如

เกษตรแปรรูป 农业加工

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 服装及纺织用品

• ฝั่งตะวันตก  เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมาร์ 
• 西岸连接缅甸生产基地

• ฝั่งตะวันออก  เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในกัมพูชา
• 东岸地区连接柬埔寨生产地

• กรุงเทพฯ  เป็นศูนยก์ลางด้าน Design, Sourcing, Trading
• 曼谷地区 设计、采购、贸易中心



คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ้นส่วน
汽车及其零部件产业集群
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7 จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา ปทมุธาน ีชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุร ีนครราชสีมา

7个府：大城，巴吞他尼，罗勇，北柳，巴真武里，呵叻

กิจการเปาหมายในคลสัเตอร产业集群中的目标产业

การผลิตรถจักรยานยนตขนาด > 248 CC. (กรณมีีการขึ้นรูปชิ้นสวน
เครื่องยนต)
规格> 248 CC的摩托车生产（具备机车成型部件）

การผลิตเครื่องยนตสําหรับยานพาหนะ 
汽车发动机生产

การผลิตชิ้นสวนสําคัญที่ยังไมมกีารผลิตหรือมีนอยราย  เชน
没有或仅有少量生产的重要零部件制造 如：

- ชิ้นสวนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง  采用高科技的零部件

- ระบบความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน  节能及安全系统

-อุปกรณสาํหรับรถ Hybrid, EV, PHEV 
混合动力汽车、电动汽车、混合动力设备等

-ชิ้นสวนระบบเชื้อเพลิง / ระบบสงกําลัง / ระบบเครื่องยนต
燃油系统零部件/传输/发动机系统

การผลิตยางลอสําหรับยานพาหนะ 
汽车轮胎生产
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คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
电子电器及其设备产业集群

7 จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา ปทมุธาน ีชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 

ปราจีนบุร ีนครราชสีมา

7个府：大城、巴吞他尼、罗勇、北柳、巴真武里、呵叻

กิจการเปาหมายในคลัสเตอร   产业集群中的目标产业

การออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส  电子设计

ไดแก Microelectronics Design และ Embedded System Design
如微电子设计和嵌入式系统设计

ผลิตภัณฑและชิ้นสวนอิเลก็ทรอนิกสที่ใชเทคโนโลยีสูง 
采用高科技的电子及电子元件产品

เชน อุปกรณโทรคมนาคม  ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสําหรับเครื่องมือ
แพทย / ยานยนต / งานอุตสาหกรรม, Hard Disk Drive, 
Solid State Drive  เปนตน
如：电信设备、医疗设备/汽车/工业、硬盘驱动器、固态硬盘的电

子元件等

เครื่องใชไฟฟาที่อยูในระดับเทคโนโลยีขั้นสูง  เชน สามารถ
เชื่อมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ตได (Internet of Things) 
高科技家用电器如：可接入互联网（物联网）



คลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
石化及环保化工产业集群
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2 จังหวัด :  ชลบุร ีและระยอง
2个府：春武里、罗勇

กิจการเปาหมายในคลสัเตอร 产业集群中的目标产业

ปโตรเคมีหรือเคมีภัณฑชนิดพิเศษ
特殊化工及石油产品

พลาสติกหรือเคมีภัณฑชีวภาพ

生物化学或塑料
ผลิตภัณฑจากพลาสติกชีวภาพ

生物塑料技术产品
บรรจุภัณฑกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ

生物塑料涂层纸包装



คลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัล
数码产业集群
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2 จังหวัด :  เชียงใหม่ และภูเก็ต
2个府：清迈、普吉

กิจการเปาหมายในคลสัเตอร

Software (Embedded Software, Enterprise Software, 

Digital Content)
软件（嵌入式软件，企业软件，数码内容）

Cloud Service  云服务

Data Center 数据中心

Software Park 软件园

Movie Town 电影城

การสรางภาพยนตรไทย และการบริการแกธุรกิจสราง

ภาพยนตร
泰国电影业及电影制作服务业
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คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
农产品加工产业集群

ภาคกลางตอนล่าง (กาญจนบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
中下部地区（北碧 叻丕 佛丕 巴蜀）

•อ้อย สับปะรด ยาง 
•甘蔗菠萝橡胶

ภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด)
东部（罗勇 尖竹汶 达叻）

•แปรรูปผลไม้  ยาง
•水果加工橡胶

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์)
东北部（孔敬 呵叻 猜也奔武里喃）

•ปศุสัตว์ มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด
•畜牧业木薯甘蔗玉米

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง 
ลําพูน) 北部（清迈 清莱 南邦 南奔）

•แปรรูปผักผลไม้ สมุนไพร
•水果、草药产品加工

ภาคใต้ (ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา)
南部（春蓬 素叻他尼 甲米 宋卡）

•ปาล์ม อาหารทะเลแปรรูป ยาง 
•棕榈海产品加工橡胶

ที่ตั้ง Rubber City
橡胶城位置

กิจการเปาหมายในคลัสเตอร
产业集群中的目标产业

ปรับปรุงพันธุพืชและสัตว
动植物培育改良

สารสกัด/ผลิตภัณฑจากสารสกัด

สารออกฤทธิ์ (Active Ingredient)
活性有效成分产品/ 提取物

อาหารทางการแพทย (Medical 
Food) หรือ Food Supplement
医疗保健食品

การคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บ
รักษาพืชผักผลไม หรือดอกไม 
ที่ใชเทคโนโลยขีั้นสูง
采用高科技的蔬菜或花卉包装、

储存、质量选捡

ศูนยกลางการคาสนิคาเกษตร
农产品中心

ผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ 
天然橡胶产品
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คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
服装及纺织品产业集群

9 จังหวัด : กรุงเทพฯ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบรุี สมุทรสาคร 
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

9个府：曼谷、北碧、叻丕、佛统、龙仔厝、北柳、春武里、

巴真武里、沙缴

กิจการเปาหมายในคลัสเตอร

产业集群中的目标产业

เสนใยธรรมชาติหรือเสนใยประดิษฐ
(เฉพาะเสนใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ และเสนใยรีไซเคลิ)

天然或人造纤维（特指特种纤维及再生纤维）

ดายหรือผา   (เฉพาะดาย/ผาที่มีคุณสมบัติพิเศษ และดาย/ผาที่มีการ
ออกแบบหรือ R&D

纱线或织物（特指特种纱线或织物及具备设计或研发的纱线或织物）

ฟอกยอม / พมิพ / แตงสําเรจ็  染、印、精加工

เครื่องนุงหม เครื่องประกอบการแตงกาย และเคหะสิ่งทอ 
(เฉพาะที่มีการออกแบบหรือ R&D)

服装、服饰及家纺（特指专门设计或研发产品）

กิจการบรกิารออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑเชิงสรางสรรค  
(Creative Product Design & Development Center)

创意产品设计及研发
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สิทธิประโยชน

优惠权益

Super Cluster

超级产业集群

คลัสเตอรอื่นๆ

其他产业集群

Tax

税务
优惠
权益

BOI 投资委

•ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป และลดหยอน 50% เพิ่มเติม
อีก 5 ป  免8年企业所得税另加5年企业所得税减半

•ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร  免机器进口税

• ยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล 3
– 8 ป และ
ลดหยอน 50% 
เพิ่มเติมอีก 5 ป

• 免3到8年企业所

得税以及另加5

年企业所得税减

半

• ยกเวนอากรขา
เขาเครื่องจักร

• 免机器进口税

MOF财政部 (อยูระหวางการพิจารณา) 研究中

•สําหรับกิจการเพื่ออนาคตที่มีความสําคัญสูง              จะ
พิจารณายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 10-15 ป
•对未来发展有重要作用的产业将考虑免10-15年企业所得税

•ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สําหรับผูเชี่ยวชาญชั้นนํา
ระดับนานาชาติที่ทํางานในพื้นที่ ที่กําหนด ทั้งคนไทยและ
ตางชาติ

•包括泰国人和外国人在内、在规定地域工作的国际顶级专家可获免个

人所得税
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สิทธิประโยชน

优惠权益

Super Cluster 
超级产业集群

คลัสเตอรอื่นๆ
其他产业集群

Non-Tax
非税务
优惠
权益

• อนุญาตใหตางชาติถือกรรมสิทธิท์ี่ดินเพื่อประกอบกิจการ

ที่ไดรับการสงเสรมิ

• 允许外国人持土地所有权以开展相关促进产业生产活动

• จะพิจารณาใหถิ่นที่อยูถาวร (Permanent Residence) สําหรับ

ผูเชี่ยวชาญชั้นนําระดับนานาชาติ

• 考虑给国际顶级专家人才提供长期居留权

เหมือนกัน

相同
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สิทธิประโยชน์สําหรับกิจการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์
为促进发展产业集群予以的优惠权益

กิจการฐานความรู 企业知识库 สิทธิประโยชน 优惠权益

• กิจการวจิัยและพฒันา  研究与开发

• กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ   生物技术

• กิจการออกแบบทางวิศวกรรม 工程设计

• กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร 科学检测

• กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน  校准服务

• กิจการสถานฝกฝนวิชาชีพ  职业技术培训

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

8 ป (ไมจํากัดวงเงิน) และ

ลดหยอนภาษีเงินได 50% เพิ่มเติมอีก 5 ป
免8年企业所得税另加5年企业所得税减半

กิจการโลจิสตกิส 物流业 สิทธิประโยชน  优惠权益

• กิจการสนามบินพาณิชย  商务机场

• กิจการขนสงทางราง  铁路运输

• กิจการขนถายสินคาสําหรับเรือบรรทุกสินคา 
• 货物船转运

• กิจการ Inland Container Depot (ICD)
• 公路集装箱中转站

• กิจการ International Distribution Center (IDC)
• 国际物流中心

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

5 – 8 ป และ

ลดหยอนภาษีเงินได 50% เพิ่มเติมอีก 5 ป

免5至8年企业所得税

另加5年企业所得税减半
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 ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา / สถาบันวิจัย / Center of Excellence ที่อยู่
ในคลัสเตอร์  เพือ่พัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลย ีเช่น

 须与产业集群所在地学院、研究院、“卓越研究中心”合作，以培养人才和提高科研能力 如

：

• ความร่วมมือในโครงการ Talent Mobility / Work-integrated Learning / 
สหกิจศึกษา / ทวิภาคี人才流动、中专工学结合、合作办学、大学工学结合、多方合作项目

• ความร่วมมือเพือ่พัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลย ีตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 泰国投资委认可的人才技术发展合作

 ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี 2559 และต้องเริ่มดําเนินการภายในปี 2560 เพื่อ
เร่งรัดให้เกิดการลงทุนโดยเร็ว แต่ในกรณีที่มีความจําเป็น เช่น เป็นโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาผ่อนปรนตามความ   
เหมาะสมได้

 为使投资更有效益，项目必须于 2017 年之内提出申请，同时须在 2018 年之内开始实际投资，但若属大

型项目有必要明确投资时间 例泰国投资促进委员会视具备情况而定



Thank you.Thank you.
谢谢！谢谢！


