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บีโอไอ คือ อะไร การให้สิทธิประโยชน์

บโีอไอ (Office of the Board of Investment) หรอื ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน 
เป็นหน่วยงำนรำชกำรที่มีหน้ำที่หลักในกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรลงทุนของภำคเอกชน  
ที่มุ่งเน้น 

“การส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งในประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ  
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั ก้าวพ้นการเป็นประเทศทีม่รีายได้ระดบั
ปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”

โดยให้สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษีอำกรและกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่นักลงทุนท้ังชำวไทยและ
ต่ำงชำติที่สนใจลงทุนในประเทศไทย

ส�ำนกังำนจดักลุ่มสิทธิประโยชน์ แตกต่ำงกนัตำมควำมส�ำคัญของอตุสำหกรรม/ประเภทกจิกำร 
ดังนี้

อนุญำตให้น�ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำเพื่อ
ศึกษำลู่ทำงกำรลงทุน

อนุญำตให้ช่ำงฝีมือ/ผู ้ช�ำนำญกำร 
เข้ำมำท�ำงำน

อนญุำตให้ส่งออกเงนิตรำต่ำงประเทศ

อนุญำตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส�ำหรับโครงกำรที่ได้รับส่งเสริม

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี

ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด  
13 ปี (ขึ้นกับประเภทกิจกำรและ
เงื่อนไข)

ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 
50% เพิ่มเติมสูงสุด 5 ปี
 
ยกเว้นอำกรขำเข้ำเครื่องจักร

ยกเว้นอำกรขำเข้ำวัตถุดิบส�ำหรับ
กำรผลิตเพื่อส่งออก

ยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับของทีน่�ำเข้ำ
มำเพื่อใช้ในกำรวิจัยและพัฒนำ

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

50%

กลุ ่ม A1 : อุตสำหกรรมฐำนควำมรู ้  
เน้นกำรออกแบบ ท�ำ R&D เพื่อเพิ่มขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

กลุ่ม A2 : กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน 
เพือ่พฒันำประเทศ และกจิกำรทีใ่ช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม แต่มีกำรลงทุน 
ในประเทศน้อยหรือยังไม่มีกำรลงทุน

กลุ่ม A3 : กิจกำรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่ง
มคีวำมส�ำคญัต่อกำรพฒันำประเทศ โดยมฐีำน
กำรผลิตอยู่บ้ำงเล็กน้อย

กลุ่ม A4 : กจิกำรทีม่รีะดบักำรใช้เทคโนโลยี
ไม่เท่ำกับ A1-A3 แต่ช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่
วตัถดุบิในประเทศและเสรมิควำมแขง็แกร่งให้
แก่ห่วงโซ่อุปทำน

กลุ่ม B1, B2 : อุตสำหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังส�ำคัญต่อห่วงโซ่มูลค่ำ
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ตอบรับมติ (รับทราบผลพิจารณา) 
ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่แจงมติ

จัดเตรียมเอกสารออกบัตรสงเสริม
ภายใน 6 เดือนนับจากวันตอบรับมติ
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ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริม
และการใช้สิทธิประโยชน์
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หลักเกณฑ์การอนุมัติให้การส่งเสริม กิจการและกองที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

กำรให้ส่งเสรมิจะพิจำรณำเป็นรำยโครงกำร และต้องเป็นโครงกำรทีม่กีำรลงทนุใหม่
ในเครื่องจักรทั้งสำยกำรผลิต โดยโครงกำรที่ด�ำเนินกำรอยู่แล้ว ไม่สำมำรถ 
ยืน่ขอรับกำรส่งเสรมิได้

ต้องมีแนวทำงและมำตรกำรในกำรป้องกันและลดผลกระทบต่อคุณภำพ 
สิ่งแวดล้อม ที่เพียงพอและมีประสิทธิภำพ ส�ำหรับโครงกำรที่อำจก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นพิเศษในเรื่อง
สถำนที่ตั้งและวิธีจัดกำรมลพิษ

ต้องมีมูลค่ำเพ่ิมไม่น้อยกว่ำ 20% ของรำยได้ ยกเว้นกิจกำรเกษตรและผลิตผล 
จำกกำรเกษตร กจิกำรอเิลก็ทรอนกิส์และช้ินส่วน และกจิกำรตดัโลหะ ต้องมมีลูค่ำ
เพิ่มไม่น้อยกว่ำ 10%

ต้องเป็นโครงกำรที่มีประเภทกิจกำรที่ให้กำรส่งเสริมอยู ่ในขณะยื่นขอรับ 
กำรส่งเสริม และต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดในแต่ละประเภทกิจกำร

ต้องมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 ส�ำหรับโครงกำรริเริ่ม 
ส่วนโครงกำรขยำยจะพิจำรณำควำมเหมำะสมเป็นรำยกรณี

ต้องมีเงินลงทุนขั้นต�่ำ (ไม่รวมค่ำที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่ำ  
1 ล้ำนบำท

ต้องใช้กรรมวิธีกำรผลิตที่ทันสมัย อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร
เกษตรต้นน�้ำ เกษตรแปรรูป ยำง เศษวัสดุทำงกำรเกษตร อำหำร ห้องเย็น ศูนย์กลำง
สินค้ำเกษตร อำหำรสัตว์ เกษตรอัจฉริยะ Plant Factory

อุตสาหกรรมการแพทย์
อำหำรทำงกำรแพทย์ Non-woven Fabric เครื่องมือแพทย์ สำรออกฤทธิ์ ยำ  
สิ่งปรุงแต่งส�ำหรับประทินร่ำงกำย ศูนย์ฟื้นฟูสุขภำพ บริกำรทำงกำรแพทย์ (แพทย์
แผนไทย ศูนย์กำรแพทย์เฉพำะทำง สถำนพยำบำล ขนส่งผู้ป่วย แพทย์ หรืออุปกรณ์ 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพึ่งพิง โรงพยำบำลผู้สูงอำยุ)

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
เชื้อเพลิงหรือแอลกอฮอล์ทำงกำรแพทย์จำกผลผลิตกำรเกษตร เคมีภัณฑ์หรือ 
พอลเิมอร์ทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม เทคโนโลยชีวีภำพ (วจิยัและพฒันำเมลด็พันธุห์รอื
ปรับปรุงพันธุ์ สำรเวชภัณฑ์ ชุดตรวจวินิจฉัยแพทย์ สำรชีวโมเลกุล และสำรออกฤทธิ์
ชีวภำพ)

H2
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อุตสาหกรรมเครื่องจักรและชิ้นส่วน
เลนส์ที่ไม่เข้ำข่ำยเครื่องมือแพทย์ (เลนส์กล้อง เลนส์กันแดด หรือเลนส์สัมผัสเพ่ือ 
ควำมสวยงำม) เครือ่งยนต์อเนกประสงค์ เครือ่งจกัรระบบอตัโนมตัแิละหุ่นยนต์ เซลล์
เชือ้เพลงิ เครื่องมือวิทยำศำสตร์

อุตสาหกรรมยานยนต์
รถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนยำนพำหนะ เรือ รถไฟ ระบบรำง อำกำศยำน อุปกรณ์
อวกำศ จักรยำนยนต์ สถำนีบริกำรอัดประจุไฟฟ้ำส�ำหรับยำนพำหนะไฟฟ้ำ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนำคม ออกแบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ผลิตหรือซ่อมยำนพำหนะและระบบอำวุธ ผลิตหรือซ่อมยำนไร้คนขับ ผลิตหรือซ่อม
อำวุธและเครื่องช่วยฝึก ผลิตหรือซ่อมอุปกรณ์ช่วยรบ

อุตสาหกรรมแร่  โลหะ และวัสดุ
แร่ วัสดุขั้นสูงหรือวัสดุระดับนำโน แก้ว เซรำมิกส์ วัสดุทนไฟ ฉนวน ยิปซั่ม เหล็ก 
โลหะ วัสดุก่อสร้ำง โครงสร้ำงโลหะ

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี
ผลิตภัณฑ์เคมี โรงกลั่นน�้ำมัน ปิโตรเคมี พลำสติก แม่ปุ๋ยเคมี

อุตสาหกรรมกระดาษ
เยื่อกระดำษ กระดำษ และผลิตภัณฑ์จำกกระดำษ

อุตสาหกรรมพลังงาน สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม
ไฟฟ้ำและไอน�้ำ น�้ำประปำ สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ บริกำรด้ำนจัดกำรพลังงำน 
(ESCO) รีไซเคิล บ�ำบัดของเสีย

การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
นคิมหรอืเขตอุตสำหกรรมท่ัวไปและเฉพำะทำง (นคิมหรอืเขตอุตสำหกรรมนวตักรรม
อำหำร นิคมหรือเขตอุตสำหกรรมอำกำศยำนหรืออวกำศ นิคมหรือเขตอุตสำหกรรม
อัจฉริยะ Science & Technology Park) พัฒนำอำคำรส�ำหรับโรงงำนและ/หรือ 
คลังสินค้ำ

H2
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อตุสาหกรรมดจิิทลั
กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อ
ให้บรกิำรดจิทิลั หรอื ดจิิทลัคอนเทนต์ / 
Digital Park / Cloud Service / Data 
Center / International Submarine 
Cable / Innovation Incubation 
Center / Maker Space หรอื Fabrication 
Laboratory / Co-working Space

อตุสาหกรรมโลจิสตกิส์ 
โครงสร้ำงพืน้ฐำน (ICD / ขนถ่ำยส�ำหรบัเรอื / 
ท่ำอำกำศยำน) ขนส่ง  (รำง / ท่อ / เรอื / 
อำกำศ) ศูนย์บรกิำรโลจิสติกส์ (DC / IDC) 
ศนูย์กระจำยสินค้ำด้วยระบบอัจฉรยิะ

อตุสาหกรรมบรกิารเฉพาะทาง
สนับสนุนกำรค้ำและกำรลงทุน (TISO) 
ออกแบบทำงวิศวกรรม ทดสอบทำง
วิทยำศำสตร ์ สอบเทียบมำตรฐำน  
ฆ่ำเช้ือผลติภณัฑ์ พฒันำทรพัยำกรมนษุย์ 
ศูนย์กลำงธุรกิจระหว่ำงประเทศ (IBC)

บริการอื่นๆ ของบีโอไอ

บริกำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนในประเทศ

บริกำรให้ค�ำแนะน�ำและฝึกอบรมแก่นักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในต่ำงประเทศ 
บริกำรข้อมูลด้ำนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 
บริกำรเชื่อมโยงและจัดหำผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ
บริกำรจัดหำผู้ร่วมทุน

บริกำรรับรองคุณสมบัติส�ำหรับผู้มีสิทธิได้รับ SMART VISA

การพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ
พัฒนำพื้นที่เมืองอัจฉริยะ พัฒนำระบบ
เมืองอัจฉริยะ

อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว
เรอืเฟอร์รี ่เรอืท่องเทีย่ว ทีจ่อดเรอืท่องเทีย่ว 
สวนสนกุ ศนูย์แสดงศลิปวฒันธรรมไทย 
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมไทย สวนสัตว์เปิด 
พิพิธภัณฑ์ สนำมแข ่งขันยำนยนต ์ 
กระเช ้ำไฟฟ้ำหรือรถรำงไฟฟ้ำเพื่อ 
กำรท่องเท่ียว ท่ำเรอืท่องเท่ียวขนำดใหญ่ 
แหล่งท่องเท่ียวขนำดใหญ่ โรงแรม  
หอประชุมขนำดใหญ่ ศูนย์แสดงสินค้ำ
นำนำชำติ

อตุสาหกรรมสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กระเป ๋ำ รองเท ้ำ 
ผลิตภัณฑ์หนัง เครื่องกีฬำ เครื่องดนตรี 
เครื่องเรือน ของเล่น อัญมณีและเครื่อง
ประดับ Creative Product Design & 
Development Center สิ่งพิมพ ์ 
ภำพยนตร์ Movie Town
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thaienterprisedev@boi.go.th 

sourcing@boi.go.th

build.boi.go.th

SOURCING &
JOINT VENTURE

smart-visa.boi.go.th/smart




