บีโอไอ คือ อะไร

การให้สิทธิประโยชน์

บีโอไอ (Office of the Board of Investment) หรือ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ที่มุ่งเน้น
“การส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งในประเทศและการลงทุนในต่างประเทศ
เพือ่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวพ้นการเป็นประเทศทีม
่ รี ายได้ระดับ
ปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
โดยให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและการอ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติที่สนใจลงทุนในประเทศไทย
สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลสู ง สุ ด
13 ปี (ขึ้นกับประเภทกิจการและ
เงื่อนไข)
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
50% เพิ่มเติมสูงสุด 5 ปี
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบส�ำหรับ
การผลิตเพื่อส่งออก

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี

ส�ำนักงานจัดกลุม่ สิทธิประโยชน์ แตกต่างกันตามความส�ำคัญของอุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
ดังนี้
กลุ ่ ม A1 : อุ ต สาหกรรมฐานความรู ้ กลุ่ม A3 : กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่ง
เน้นการออกแบบ ท�ำ R&D เพื่อเพิ่มขีดความ มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีฐาน
สามารถในการแข่งขันของประเทศ
การผลิตอยู่บ้างเล็กน้อย
กลุ ่ ม A2 : กิ จ การโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เพือ่ พัฒนาประเทศ และกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มีการลงทุน
ในประเทศน้อยหรือยังไม่มีการลงทุน

กลุม่ A4 : กิจการทีม่ รี ะดับการใช้เทคโนโลยี
ไม่เท่ากับ A1-A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
วัตถุดบิ ในประเทศและเสริมความแข็งแกร่งให้
แก่ห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่ม B1, B2 : อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังส�ำคัญต่อห่วงโซ่มูลค่า

อนุญาตให้น�ำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อ
ศึกษาลู่ทางการลงทุน
อนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ช�ำนาญการ
เข้ามาท�ำงาน
อนุญาตให้สง่ ออกเงินตราต่างประเทศ
อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส�ำหรับโครงการที่ได้รับส่งเสริม

ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของทีน่ ำ� เข้า
มาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา
50%
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ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริม
และการใช้สิทธิประโยชน์
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ตอบรับมติ (รับทราบผลพิจารณา)
ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่แจงมติ
จัดเตรียมเอกสารออกบัตรสงเสริม
ภายใน 6 เดือนนับจากวันตอบรับมติ
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หลักเกณฑ์การอนุมัติให้การส่งเสริม

กิจการและกองที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

การให้สง่ เสริมจะพิจารณาเป็นรายโครงการ และต้องเป็นโครงการทีม่ กี ารลงทุนใหม่
ในเครื่องจักรทั้งสายการผลิต โดยโครงการที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว ไม่สามารถ
ยืน่ ขอรับการส่งเสริมได้
ต้ อ งเป็ น โครงการที่ มี ป ระเภทกิ จ การที่ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม อยู ่ ใ นขณะยื่ น ขอรั บ
การส่งเสริม และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในแต่ละประเภทกิจการ
ต้ อ งมี เ งิ น ลงทุ น ขั้ น ต�่ ำ (ไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น) ไม่ น ้ อ ยกว่ า
1 ล้านบาท
ต้องใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย

อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร

ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรและผลิตผล
จากการเกษตร กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิน้ ส่วน และกิจการตัดโลหะ ต้องมีมลู ค่า
เพิ่มไม่น้อยกว่า 10%

อุตสาหกรรมการแพทย์

ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ 1 ส�ำหรับโครงการริเริ่ม
ส่วนโครงการขยายจะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณี
ต้ อ งมี แ นวทางและมาตรการในการป้ อ งกั น และลดผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่อง
สถานที่ตั้งและวิธีจัดการมลพิษ
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เกษตรต้นน�้ำ เกษตรแปรรูป ยาง เศษวัสดุทางการเกษตร อาหาร ห้องเย็น ศูนย์กลาง
สินค้าเกษตร อาหารสัตว์ เกษตรอัจฉริยะ Plant Factory
อาหารทางการแพทย์
Non-woven Fabric เครื่องมือแพทย์ สารออกฤทธิ์ ยา
H
สิ่งปรุงแต่งส�ำหรับประทินร่างกาย ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ บริการทางการแพทย์ (แพทย์
แผนไทย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง สถานพยาบาล ขนส่งผู้ป่วย แพทย์ หรืออุปกรณ์
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลผู้สูงอายุ)
2

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

เชื้อเพลิงหรือแอลกอฮอล์ทางการแพทย์จากผลผลิตการเกษตร เคมีภัณฑ์หรือ
พอลิเมอร์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เทคโนโลยีชวี ภาพ (วิจยั และพัฒนาเมล็ดพันธุห์ รือ
ปรับปรุงพันธุ์ สารเวชภัณฑ์ ชุดตรวจวินิจฉัยแพทย์ สารชีวโมเลกุล และสารออกฤทธิ์
ชีวภาพ)
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อุตสาหกรรมเครื่องจักรและชิ้นส่วน

เลนส์ที่ไม่เข้าข่ายเครื่องมือแพทย์ (เลนส์กล้อง เลนส์กันแดด หรือเลนส์สัมผัสเพื่อ
ความสวยงาม) เครือ่ งยนต์อเนกประสงค์ เครือ่ งจักรระบบอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ เซลล์
เชือ้ เพลิง เครื่องมือวิทยาศาสตร์
อุตสาหกรรมยานยนต์

รถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนยานพาหนะ เรือ รถไฟ ระบบราง อากาศยาน อุปกรณ์
อวกาศ จักรยานยนต์ สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าส�ำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ผลิตหรือซ่อมยานพาหนะและระบบอาวุธ ผลิตหรือซ่อมยานไร้คนขับ ผลิตหรือซ่อม
อาวุธและเครื่องช่วยฝึก ผลิตหรือซ่อมอุปกรณ์ช่วยรบ
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อุตสาหกรรมแร่ โลหะ และวัสดุ

แร่ วัสดุขั้นสูงหรือวัสดุระดับนาโน แก้ว เซรามิกส์ วัสดุทนไฟ ฉนวน ยิปซั่ม เหล็ก
โลหะ วัสดุก่อสร้าง โครงสร้างโลหะ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี

ผลิตภัณฑ์เคมี โรงกลั่นน�้ำมัน ปิโตรเคมี พลาสติก แม่ปุ๋ยเคมี
อุตสาหกรรมกระดาษ

เยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
อุตสาหกรรมพลังงาน สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม

ไฟฟ้าและไอน�้ำ น�้ำประปา สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ บริการด้านจัดการพลังงาน
(ESCO) รีไซเคิล บ�ำบัดของเสีย
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมทัว่ ไปและเฉพาะทาง (นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมนวัตกรรม
อาหาร นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอากาศยานหรืออวกาศ นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
อัจฉริยะ Science & Technology Park) พัฒนาอาคารส�ำหรับโรงงานและ/หรือ
คลังสินค้า
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บริการอื่นๆ ของบีโอไอ
บริการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ

osos.boi.go.th

บริการให้ค�ำแนะน�ำและฝึกอบรมแก่นักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ
บริการข้อมูลด้านการลงทุนในต่างประเทศ
บริการเชื่อมโยงและจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ
บริการจัดหาผู้ร่วมทุน
อุตสาหกรรมดิจท
ิ ลั
การพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มเพื่อ
ให้บริการดิจทิ ลั หรือ ดิจทิ ลั คอนเทนต์ /
Digital Park / Cloud Service / Data
Center / International Submarine
Cable / Innovation Incubation
Center / Maker Space หรือ Fabrication
Laboratory / Co-working Space
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
โครงสร้างพืน้ ฐาน (ICD / ขนถ่ายส�ำหรับเรือ /
ท่าอากาศยาน) ขนส่ง (ราง / ท่อ / เรือ /
อากาศ) ศูนย์บริการโลจิสติกส์ (DC / IDC)
ศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมบริการเฉพาะทาง
สนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISO)
ออกแบบทางวิ ศ วกรรม ทดสอบทาง
วิ ท ยาศาสตร์ สอบเที ย บมาตรฐาน
ฆ่าเชือ้ ผลิตภัณฑ์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC)
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การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
พัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ พัฒนาระบบ
เมืองอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
เรือเฟอร์รี่ เรือท่องเทีย่ ว ทีจ่ อดเรือท่องเทีย่ ว
สวนสนุก ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมไทย สวนสัตว์เปิด
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สนามแข่ ง ขั น ยานยนต์
กระเช้ า ไฟฟ้ า หรื อ รถรางไฟฟ้ า เพื่ อ
การท่องเทีย่ ว ท่าเรือท่องเทีย่ วขนาดใหญ่
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วขนาดใหญ่ โรงแรม
หอประชุมขนาดใหญ่ ศูนย์แสดงสินค้า
นานาชาติ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอ กระเป๋ า รองเท้ า
ผลิตภัณฑ์หนัง เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี
เครื่องเรือน ของเล่น อัญมณีและเครื่อง
ประดับ Creative Product Design &
Development Center สิ่ ง พิ ม พ์
ภาพยนตร์ Movie Town

thaienterprisedev@boi.go.th
build.boi.go.th

SOURCING &
JOINT VENTURE

sourcing@boi.go.th

บริการรับรองคุณสมบัติส�ำหรับผู้มีสิทธิได้รับ SMART VISA

smart-visa.boi.go.th/smart
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