BOI’s Support to the Automation
& Robotics Industry

นายโชคดี แก้วแสง
รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
17 พฤศจิกายน 2560

B OI Incentives S cheme
A1: อุตสาหกรรมฐานความรู้ / กิจการทีล่ งทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่สงู เน้น R&D
ซึง่ สาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว
A2: โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ พัฒนาประเทศ กิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีสงู กิจการด้าน
สิง่ แวดล้อม และอุตสาหกรรมพืน้ ฐานสาคัญทีม่ ลี งทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่ม ี
A3: กิจการใช้เทคโนโลยีสงู ทีส่ าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีฐานผลิตอยู่บ้า้ งแล้ว
A4: กิจการทีม่ รี ะดับ้เทคโนโลยีไม่เท่า A1-A3 แต่ชว่ ยสร้างมูลค่าเพิม่ แก่วตั ถุดบ้ิ ใน
ประเทศ และเสริมสร้าง Value Chain
B1-B2: อุตสาหกรรมสนับ้สนุนทีใ่ ช้เทคโนโลยีไม่สงู แต่ยงั สาคัญต่อ Value Chain
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ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล

ยกเว้นอากร
เครื่องจักร

ยกเว้นอากรวัตถุดิบ
ผลิตเพื่อส่งออก

Non-tax

8 ปี (ไม่จากัดวงเงิน) + Merit
8 ปี + Merit
5 ปี + Merit
3 ปี + Merit
0 ปี + Merit (บางกิจการ)
-
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ประเภทกิ จการที่

ให ้ การส ่ งเสริ ม

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้ มูลฐาน
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ขนส่ง
หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 6 เคมีภณ
ั ฑ์ พลาสติกและกระดาษ

หมวด 7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค
หมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Support to the Automation and Robotics Industry

Supply Side
• SI รวมถึงผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรและระบ้บ้
อัตโนมัติ รวมถึงผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนและ
ผูพ้ ฒ
ั นา software สามารถขอรับ้การ
ส่งเสริมการลงทุนสาหรับ้กิจการที่
ลงทุนใหม่ โดยจะได้รบ้ั สิทธิและ
ประโยชน์ตามประเภทกิจการนัน้ ๆ

Demand Side
• กิจการทีม่ ปี รับ้เปลีย่ นเครือ่ งจักร หรือ
นาระบ้บ้อัตโนมัตเิ ข้ามาใช้ในโครงการ
• โครงการเดิม เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต สามารถ
ขอรับ้สิทธิและประโยชน์ตาม
มาตรการปรับ้ปรุงประสิทธิภาพ
• โครงการใหม่ในกลุ่ม B ทีม่ กี ารนา
ระบ้บ้อัตโนมัตมิ าใช้ใน
สายการผลิต จะได้รบ้ั สิทธิ
เพิม่ เติม

Supply Chain of Automation and Robotics Industry

S ource: Board of investment

B OI P romoted A ctivities for A utomation & Robotics
ประเภทกิจการ
สิ ทธิประโยชน์
กิจการผลิตหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ
4.5.1 กิจการผลิตเครื่ องจักรและ/หรื ออุปกรณ์ อต
ั โนมัติ (Automation) ที่มกี ารออกแบบ
ทางวิศวกรรม
4.5.1.1 กิจการผลิตเครื่ องจักรและ/หรื ออุปกรณ์ อต
ั โนมัติ (Automation) ทีม่ ีการ
A1
(8 years no cap)
ออกแบบทางวิศวกรรม และมีข้นั ตอนการพัฒนาและออกแบบระบบอัตโนมัติ
(Automation System Integration) รวมถึงมีข้ น
ั ตอนการออกแบบระบบควบคุมการ
ปฏิบัติงานด้ วยระบบสมองกลเอง
A2
4.5.1.2 กิจการผลิตเครื่ องจักรและ/หรื ออุปกรณ์ อต
ั โนมัติ (Automation) ทีม่ ีการ
(8 years)
ออกแบบทางวิศวกรรมและมีข้นั ตอนการออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้ วย
ระบบสมองกลเอง
4.5.4 กิจการประกอบหุ่นยนต์

หรื ออุปกรณ์ อตั โนมัติ และ/หรื อชิ้นส่ วน

7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม

A3
( 5 years)

A1
(8 years no cap)

S ource: BOI Announcement
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Automation System and Machinery
Process

BOI Activity

Solution Conceptual Design

Engineering Design

7.13
(A1)

System Integration
Control system Design
Procurement / Making Part
Assembly
Installation and Commissioning

4.5.1.1
(A1)

4.5.1.2
(A2)

4.5.4
(A3)

B OI P romoted A ctivities for A utomation & Robotics
กิจการสนับสนุนที่เกีย่ วข้ อง
5.3.2 กิจการผลิตอุปกรณ์ โทรคมนาคม
5.3.2.1 กิจการผลิตอุปกรณ์ (Emission) แพร่ (Transmission) รับ (Reception)
สั ญญาณสาหรับระบบใยแก้ วนาแสง (Optical Fiber) และระบบไร้ สาย (Wireless)
5.3.2.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ สาหรับโทรคมนาคมอื่นๆ

A2
(8 years)

A3
(5 years)

5.4.3 กิจการผลิตชิ้นส่ วนสาหรับโทรคมนาคม
5.3.2.1 กิจการผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์ (Emission) แพร่ (Transmission) รับ
(Reception) สั ญญาณสาหรับระบบใยแก้ วนาแสง (Optical Fiber) และระบบไร้ สาย
(Wireless)
5.3.2.2 กิจการผลิตชิ้นส่ วนผลิตภัณฑ์ สาหรั บโทรคมนาคมอื่นๆ
5.3.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Electronic Control and Measurement สาหรับงาน

อุตสาหกรรม/เกษตร
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A2
(8 years)

A3
(5 years)

A2
(8 years)

B OI P romoted A ctivities for A utomation & Robotics
กิจการสนับสนุนที่เกีย่ วข้ อง
5.4.4 กิจการผลิตชิ้นส่ วน Electronic Control and Measurement สาหรับงาน
อุตสาหกรรม/เกษตร/เครื่ องมือแพทย์ /ยานพาหนะ/เครื่ องมือวิทยาศาสตร์
5.3.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Security Control Equipment
5.4.5 กิจการผลิตชิ้นส่ วนสาหรับผลิตภัณฑ์ Security Control Equipment
5.6 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

A2
(8 years)

A2
(8 years)

A2
(8 years)

A1
A1

5.6.1 กิจการ Microelectronics Design
5.6.2 กิจการ Embedded System Design

(8 years no cap)

5.7.1 กิจการพัฒนา Embedded Software

A1

5.7.3 กิจการพัฒนาซอฟต์ แวร์ ที่สร้ างมูลค่ าเพิม
่ สู ง (High Valve-added Software)
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(8 years no cap)

A1
(8 years no cap)

Support to Demand Side –
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น การนาระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตเดิม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็ นต้น
มาตรการนี้ ใช้กบั
• กิจการที่ดาเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รบั หรือไม่ได้รบั การส่งเสริมก็ตาม
หากไม่ได้รบั ส่งเสริม ต้องเป็ นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริม
• โครงการที่ได้รบั การส่งเสริมอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการนี้ ได้
เมื่อระยะเวลาการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี เงินได้สิ้นสุดลงแล้ว หรือเป็ นโครงการที่
ไม่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้ ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะที่จะไม่ให้สิทธิและ
ประโยชน์ ตามที่สานักงานกาหนด
• ต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
ยกเว้น SMEs ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
คุณสมบัติของ SMEs ไทย

1) ต้องถือหุน้ โดยบุ้คคลธรรมดาสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบ้ียน
2)

เมื่อรวมกิจการทัง้ หมดทัง้ ทีไ่ ด้รบ้ั และไม่ได้รบ้ั การส่งเสริมแล้ว มีสนิ ทรัพย์ถาวรสุทธิหรือ
ขนาดลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบ้าท
10
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Support to Demand Side –
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
มูลค่าเงินลงทุนที่ใช้ในการนับเป็ นขนาดการลงทุน
ค่าอาคาร
• การก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ทัง้ ไม่รวมถึงค่า
ซ่อมแซมบารุงรักษา หรือค่าเช่าอาคาร
ค่าเครื่องจักร
• ค่าเครื่องจักรที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยให้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับ
เครื่องจักรที่เกิดขึน้ จนกว่าเครื่องจักรจะพร้อมใช้งานตามหลักบัญชีที่รบั รองโดยทั ่วไป เช่น
ค่าออกแบบทางวิศวกรรม ค่าขนส่ง ค่าติดตัง้ ค่าทดลองเครื่อง เป็ นต้น
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Support to Demand Side –
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
สิทธิและประโยชน์
• ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
• ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในการปรับปรุง
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) โดยให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้จากรายได้ของ
กิจการที่ดาเนินการอยู่เดิม
• ทัง้ นี้ กรณี การใช้เครื่องจักรที่มีการเชื่อมโยงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเครื่องจักรที่มี
การปรับเปลี่ยน จะให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100
ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
• ระยะเวลายกเว้นภาษี เงินได้ ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รบั บัตรส่งเสริม
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Support to Demand Side –
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
เงื่อนไข
• ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม
• จะต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
• จะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรจะต้องเป็ นไปตามตัวชี้วดั ที่แสดงถึงขีดความสามารถในการผลิต
หรือประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่ดีขึน้
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INDUSTRIAL LINKAGE DEVELOPMENT DIVISION

BUILD BOI

BUILD BOI THAILAND

กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
ที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงการลงทุน

ข้อมูลส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน กิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุน
กิจกรรมเชื่อมโยงการ
กิจกรรมจัดหาผู้ผลิตชื้นส่วน
ฐานข้อมูล (Database)
ลงทุนในต่างประเทศ
(Sourcing)
(International
เว็บไซต์ BUILD /ASID
กิจกรรมตลาดกลางซื้อขาย
Exhibitions)
สร้างเครือข่าย Networking
ชิ้นส่วน (Market Place)
กิจกรรมเชื่อมโยงการ
หาผู้ร่วมทุน Joint Venture กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย
ลงทุนในประเทศ
(Domestic Exhibitions)
(Vendor Meets customer)
 SUBCON Thailand
กิจกรรมสัมมนา (Seminar)
 งานนิทรรศการอื่นๆ
กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
(Business Matching)

