BOARD OF INVESTMENT
นโยบายส่ งเสริมการลงทุน BOI
สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัตสิ ่ งเสริมการลงทุน
ในการได้รับการส่งเสริ มการลงทุน ผูข้ อรับการส่งเสริ มการลงทุนต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนที่ระบุในบัตรส่งเสริ ม
การลงทุน โดยจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ซ่ ึงสรุ ปได้ดงั นี้
สิ ทธิการลงทุน
สิ ทธิภาษี
• ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคลไม่ เกิน 8 ปี
• ลดหย่ อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี (เฉพาะเขตส่ งเสริ มการ
ลงทุน)
• ยกเว้ น/ลดหย่ อนอากรขาเข้ าเครื่ องจักร
• ยกเว้ นอากรขาเข้ าวัตถุดบิ ผลิตเพื่อการส่ งออก
• ลดหย่ อนอากรขาเข้ าวัตถุดิบผลิต เพื่ อจําหน่ ายในประเทศ
(ไม่ เกิน 90%)
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สิ ทธิ ไม่ใช่ภาษี
• อนุญาตต่างชาติถือหุ ้น 100% (ยกเว้นเกษตรกรรม เหมืองแร่
กิจการบริ การและสาธารณูปโภคบางประเภท)
• อนุญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน
• อนุญาตให้ช่างฝี มือ/ผูช้ าํ นาญการเข้ามาทํางาน

กติกา: ต้ องลงทุนเพือ่ สร้ าง NEW PRODUCTIVITY ให้ ประเทศ

การให้ สิทธิประโยชน์ ตามยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการลงทุน 7 ปี (2558-2564)

วิสยั ทัศน์การส่งเสริ มการลงทุนใน
ระยะ 7 ปี (พ.ศ.2558-2564)

“ส่ ง เสริ มการลงทุ น ที่ มี คุ ณ ค่ า ทั้ งในประเทศและการลงทุ น ของไทยในต่ า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขัน ก้ า วพ้น
ก า ร เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ร า ย ไ ด้ ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง ( Middle Income Trap) แ ล ะ เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง”
นโยบายส่ งเสริมการลงทุนใหม่
1. ส่ งเสริ มการลงทุ นเพื่ อพัฒนาความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ โดยการส่ งเสริ มการวิจัยและพัฒนา การสร้ างนวัตกรรม การสร้ าง
มูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริ การ และการส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริ มการแข่งขันที่เป็ น
ธรรม และการลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคม
เอกสารไว้ เผยแพร่ ไม่ สามารถนําไปอ้ างอิงได้

2. ส่ งเสริ มกิจการที่เป็ นมิตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม และมีการประหยัดพลังงานหรื อใช้พลังงานทดแทนเพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
3. ส่ งเสริ มให้ เกิดการรวมกลุ่มของการลงทุน (Cluster) ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า
4. ส่ งเสริ มการลงทุนในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริ มสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เกื้อกุลต่อการสร้างความมัน่ คงในพื้นที่
5. ส่ งเสริ มการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพือ่ นบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6. ส่ งเสริ มการลงทุนของไทยในต่ างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
สิทธิประโยชน์ ตามประเภทกิจการ
A1

A1: อุตสาหกรรมฐานความรู ้ เน้นการออกแบบทํา R&D เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่จาํ กัดวงเงิน, ยกเว้นอากรเครื่ องจักร วัตถุดิบ, Non-tax)
A2: กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ กิจการที่ใช้เทคโนโลยีสูงอุตสาหกรรม พื้นฐานสําคัญที่มี
การลงทุนในประเทศน้อยหรื อยังไม่มีการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี , ยกเว้นอากรเครื่ องจักร วัตถุดิบ,
Non-tax)
A3: กิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีข้ นั สู ง และมีความสําคัญ ต่อการพัฒนาประเทศโดยมีฐานการผลิตอยูบ่ า้ งแล้ว
(ยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปี , ยกเว้นอากรเครื่ องจักร วัตถุดิบ, Non-tax)
A4: กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม A1-A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วตั ถุดิบในประเทศ และ
เสริ มสร้าง Value Chain
B1/B2: อุตสาหกรรมสนับสนุนทีใ่ ช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยงั สําคัญต่อ Value chain
กลุ่ม B1 ได้รับยกเว้นอากรเครื่ องจักร วัตถุดิบ Non-tax
กลุ่ม B2 ได้รับยกเว้นอากรวัตถุดิบ Non-tax

A2
A3
A4
B1
B2

หลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ ใช้ เครื่ องจักรในโครงการทีไ่ ด้ รับส่ งเสริม
ประเภทเครื่ องจักร
1

เครื่ องจักรใหม่

อนุญาตให้ใช้ในโครงการ

ให้นบั เป็ นเงินลงทุน

ยกเว้นอากร

ทุกกรณี





ทุกกรณี





กรณี ทวั่ ไป





กรณี ยา้ ยฐาน

นับให้ 50% ของมูลค่า
ตามบัญชี



กรณี ยา้ ยฐาน





ตามความเหมาะสม





เครื่ องจักรใช้ แล้วจากต่ างประเทศ
2

เครื่ องจักรใช้แล้วไม่เกิน 5 นับแต่ปีที่ผลิตถึงปี
ที่นาํ เข้า

3

เครื่ องจักรใช้แล้วเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

4

เครื่ องจักรใช้แล้วเกิน 10 ปี

5

กิจการขนส่งทางเรื อ กิจการขนส่ งทางอากาศ
และแม่พิมพ์

หมายเหตุ เครื่ องจักรใช้ แล้ วต้ องมีใบรั บรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ ในด้ านประสิทธิภาพของเครื่ องจักร ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมและการใช้ พลังงาน และการประเมินราคาที่เหมาะสม

เอกสารไว้ เผยแพร่ ไม่ สามารถนําไปอ้ างอิงได้

การให้ สิทธิประโยชน์ เงินได้ เพิม่

สิทธิประโยชน์ เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentive)
ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้ จ่าย
1. R&D ทั้งทําเอง ว่าจ้ างผู้อื่นในประเทศ หรื อร่ วมวิจัยกับองค์ กรในต่ างประเทศ
2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา ศู นย์ ฝึกอบรม
เฉพาะทาง สถาบันวิจัย หน่ วยงานรัฐ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ค่าธรรมเนียมการใช้ สิทธิเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาจากแหล่ งในประเทศ
4. การฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีข้นั สู ง
5. การพัฒนา Local Supplier ที่มีห้ ุนไทยไม่ น้อยกว่ า 51% ในการฝึ กอบรมด้ าน
เทคโนโลยีข้นั สู ง
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ท้งั ทําเอง หรื อว่ าจ้ างผู้อื่นในประเทศ

Cap เพิม่ เติม (% ของเงินลงทุน/
ค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ )
200%
100%
100%
100%
100%
100%

ให้ สิทธิประโยชน์ เพิม่ เติมตามสั ดส่ วนเงินลงทุนหรื อค่ าใช้ จ่ายดังนี้
ยกเว้ น CIT เพิม่ เติมโดยให้ มี Cap เพิม่ ขึน้
เงินลงทุน/ค่ าใช้ จ่ายต่ อยอดขายรวมใน 3 ปี แรก
ตามที่กาํ หนด
1 ปี
1% หรื อ ≥ 200 ล้านบาท.
2 ปี
2% หรื อ ≥ 400 ล้านบาท.
3 ปี
3% หรื อ ≥ 600 ล้านบาท.

เอกสารไว้ เผยแพร่ ไม่ สามารถนําไปอ้ างอิงได้

สิทธิประโยชน์ เพิม่ เติมเชิงพืน้ ที่
ตั้งสถานประกอบการในพืน้ ที่ที่มีรายได้ ต่อหัวตํ่าที่สุดของประเทศ 20 จังหวัด
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 3 ปี หากเป็ นกิจการในกลุ่ม A1 และ A2 ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี อยูแ่ ล้ว จะ
ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี
- ได้รับสิ ทธิหกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาได้ 2 เท่า เป็ นเวลา 10 ปี และหักค่าติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวย
ความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
กาฬสิ นธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรี สะเกษ
สกลนคร สระแก้ว สุ โขทัย สุ รินทร์ หนองบัวลําภู อุบลราชธานี และอํานาจเจริ ญ
(ไม่รวมพื้นที่ชายแดนภาคใต้และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็ นมาตรการพิเศษต่างหาก)

ตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรื อเขตอุตสาหกรรมที่ได้ รับส่ งเสริม
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุ คลเพิ่ม 1 ปี

เอกสารไว้ เผยแพร่ ไม่ สามารถนําไปอ้ างอิงได้

