
BOI’s Support to the Automation 

& Robotics Industry

นายโชคด ีแกว้แสง

รองเลขาธกิารส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน

17 พฤศจกิายน 2560



BOI Incentives Scheme

A1: อุตสาหกรรมฐานความรู ้/ กจิการทีล่งทุนในสนิทรพัยถ์าวรไมส่งู เน้น R&D 
ซึง่ส าคญัอยา่งมากต่อการพฒันาขดีความสามารถของประเทศในระยะยาว

A2: โครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่พฒันาประเทศ กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู กจิการดา้น
สิง่แวดลอ้ม และอุตสาหกรรมพืน้ฐานส าคญัทีม่ลีงทุนในประเทศน้อยหรอืยงัไมม่ี

A3: กจิการใชเ้ทคโนโลยสีงูทีส่ าคญัต่อการพฒันาประเทศ โดยมฐีานผลติอยู่บ้า้งแลว้

A4: กจิการทีม่รีะดบั้เทคโนโลยไีมเ่ทา่ A1-A3 แต่ชว่ยสรา้งมลูคา่เพิม่แกว่ตัถุดบิ้ใน
ประเทศ และเสรมิสรา้ง Value Chain

B1-B2: อุตสาหกรรมสนบั้สนุนทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีมส่งู แต่ยงัส าคญัต่อ Value Chain

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากร
เครื่องจกัร

ยกเว้นอากรวตัถดิุบ
ผลิตเพื่อส่งออก Non-tax

A1 8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงิน) + Merit   

A2 8 ปี + Merit   

A3 5 ปี + Merit   

A4 3 ปี + Merit   

B1 0 ปี + Merit (บางกิจการ)   

B2 - - - 



ประเภทกิ จการที่ ให ้ การส่ งเสริ ม

หมวด 7  กิจการบริการ และสาธารณูปโภค 

หมวด 3  อตุสาหกรรมเบา 

หมวด 4  ผลิตภณัฑโ์ลหะ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ขนส่ง 

หมวด 5 อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์

หมวด 6 เคมีภณัฑ ์พลาสติกและกระดาษ

หมวด 1  เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

หมวด 2  แร่ เซรามิกส ์และโลหะขัน้มลูฐาน 

หมวด 8  การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม 



Support to the Automation and Robotics Industry

• SI รวมถงึผูผ้ลติเครือ่งจกัรและระบ้บ้
อตัโนมตั ิรวมถงึผูผ้ลติชิน้สว่นและ
ผูพ้ฒันา software สามารถขอรบั้การ
สง่เสรมิการลงทุนส าหรบั้กจิการที่
ลงทุนใหม ่โดยจะไดร้บั้สทิธแิละ
ประโยชน์ตามประเภทกจิการนัน้ๆ

Supply Side 

• กจิการทีม่ปีรบั้เปลีย่นเครือ่งจกัร หรอื
น าระบ้บ้อตัโนมตัเิขา้มาใชใ้นโครงการ
• โครงการเดมิ เพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพการผลติ สามารถ
ขอรบั้สทิธแิละประโยชน์ตาม
มาตรการปรบั้ปรงุประสทิธภิาพ

• โครงการใหมใ่นกลุ่ม B ทีม่กีารน า
ระบ้บ้อตัโนมตัมิาใชใ้น
สายการผลติ จะไดร้บั้สทิธิ
เพิม่เตมิ

Demand Side 



Supply Chain of Automation and Robotics Industry

Source: Board of investment 
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BOI Promoted Activities for Automation & Robotics  

Source: BOI Announcement

ประเภทกจิการ สิทธิประโยชน์
กจิการผลติหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
4.5.1 กจิการผลติเคร่ืองจักรและ/หรืออุปกรณ์อตัโนมัติ (Automation) ที่มกีารออกแบบ
ทางวิศวกรรม

4.5.1.1 กจิการผลติเคร่ืองจักรและ/หรืออุปกรณ์อตัโนมัติ (Automation) ทีม่ีการ
ออกแบบทางวิศวกรรม และมีข้ันตอนการพัฒนาและออกแบบระบบอตัโนมัติ
(Automation System Integration) รวมถึงมีข้ันตอนการออกแบบระบบควบคุมการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกลเอง

4.5.1.2 กจิการผลติเคร่ืองจักรและ/หรืออุปกรณ์อตัโนมัติ (Automation) ทีม่ีการ
ออกแบบทางวิศวกรรมและมีข้ันตอนการออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วย
ระบบสมองกลเอง

A1 
(8 years no cap)

A2
(8 years)

4.5.4 กจิการประกอบหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์อตัโนมัติ และ/หรือช้ินส่วน A3
( 5 years)

7.13 กจิการบริการออกแบบทางวศิวกรรม A1
(8 years no cap)



Solution Conceptual Design

Engineering Design

Procurement / Making Part

Assembly 

Installation and Commissioning

7.13

(A1)

System Integration

Control system Design

Process

Automation System and Machinery

BOI Activity

4.5.1.1

(A1)

4.5.1.2

(A2)
4.5.4

(A3)
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BOI Promoted Activities for Automation & Robotics  

Source: BOI Announcement

กจิการสนับสนุนท่ีเกีย่วข้อง
5.3.2 กจิการผลติอุปกรณ์โทรคมนาคม

5.3.2.1 กจิการผลติอุปกรณ์ (Emission) แพร่ (Transmission) รับ (Reception) 

สัญญาณส าหรับระบบใยแก้วน าแสง (Optical Fiber) และระบบไร้สาย (Wireless)

5.3.2.2 กจิการผลติผลติภัณฑ์ส าหรับโทรคมนาคมอ่ืนๆ

A2
(8 years)

A3
(5 years)

5.4.3 กจิการผลติช้ินส่วนส าหรับโทรคมนาคม
5.3.2.1 กจิการผลติช้ินส่วนอุปกรณ์ (Emission) แพร่ (Transmission) รับ

(Reception) สัญญาณส าหรับระบบใยแก้วน าแสง (Optical Fiber) และระบบไร้สาย
(Wireless)

5.3.2.2 กจิการผลติช้ินส่วนผลติภัณฑ์ส าหรับโทรคมนาคมอ่ืนๆ

A2
(8 years)

A3
(5 years)

5.3.3 กจิการผลติผลติภัณฑ์ Electronic Control and Measurement ส าหรับงาน
อุตสาหกรรม/เกษตร

A2
(8 years)
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BOI Promoted Activities for Automation & Robotics  

Source: BOI Announcement

กจิการสนับสนุนท่ีเกีย่วข้อง
5.4.4 กจิการผลติช้ินส่วน Electronic Control and Measurement ส าหรับงาน
อุตสาหกรรม/เกษตร/เคร่ืองมือแพทย์/ยานพาหนะ/เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์

A2
(8 years)

5.3.4 กจิการผลติผลติภัณฑ์ Security Control Equipment A2
(8 years)

5.4.5 กจิการผลติช้ินส่วนส าหรับผลติภัณฑ์ Security Control Equipment A2
(8 years)

5.6 กจิการออกแบบทางอเิล็กทรอนิกส์
5.6.1 กจิการ Microelectronics Design

5.6.2 กจิการ Embedded System Design

A1

A1
(8 years no cap)

5.7.1 กจิการพฒันา Embedded Software A1
(8 years no cap)

5.7.3 กจิการพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีสร้างมูลค่าเพิม่สูง (High Valve-added Software) A1
(8 years no cap)
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Support to Demand Side –

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต

Source: BOI Announcement

การปรบัเปล่ียนเคร่ืองจกัร เช่น การน าระบบอตัโนมติัมาใช้ในสายการผลิตเดิม  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
มาตรการน้ีใช้กบั

• กิจการท่ีด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รบัหรือไม่ได้รบัการส่งเสริมกต็าม  
หากไม่ได้รบัส่งเสริม ต้องเป็นประเภทกิจการท่ีอยู่ในข่ายให้การส่งเสริม

• โครงการท่ีได้รบัการส่งเสริมอยู่เดิมสามารถย่ืนขอรบัการส่งเสริมภายใต้มาตรการน้ีได้ 
เมื่อระยะเวลาการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้ส้ินสดุลงแล้ว หรือเป็นโครงการท่ี
ไม่ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้ ยกเว้นประเภทกิจการท่ีมีนโยบายเฉพาะท่ีจะไม่ให้สิทธิและ
ประโยชน์ตามท่ีส านักงานก าหนด

• ต้องมีขนาดการลงทนุไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน 
ยกเว้น SMEs ต้องลงทนุไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน

คณุสมบติัของ SMEs ไทย 1) ตอ้งถอืหุน้โดยบุ้คคลธรรมดาสญัชาตไิทยไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบ้ยีน
2) เมื่อรวมกจิการทัง้หมดทัง้ทีไ่ดร้บั้และไมไ่ดร้บั้การสง่เสรมิแลว้ มสีนิทรพัยถ์าวรสุทธหิรอื

ขนาดลงทุนไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมุนเวยีนไมเ่กนิ 200 ลา้นบ้าท
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Support to Demand Side –
มาตรการส่งเสริมการลงทนุเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต

Source: BOI Announcement

ค่าอาคาร
• การก่อสร้างหรือปรบัปรงุอาคารเพ่ือรองรบัการปรบัเปล่ียนเคร่ืองจกัร ทัง้ไมร่วมถึงค่า

ซ่อมแซมบ ารงุรกัษา หรือค่าเช่าอาคาร
ค่าเคร่ืองจกัร
• ค่าเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยให้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เก่ียวกบั

เครื่องจกัรท่ีเกิดขึน้จนกว่าเครื่องจกัรจะพร้อมใช้งานตามหลกับญัชีท่ีรบัรองโดยทัว่ไป เช่น 
ค่าออกแบบทางวิศวกรรม ค่าขนส่ง ค่าติดตัง้ ค่าทดลองเครื่อง เป็นต้น

มูลค่าเงินลงทุนท่ีใช้ในการนับเป็นขนาดการลงทุน
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• ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรบัเคร่ืองจกัร

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 3 ปี เป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทนุในการปรบัปรงุ 
(ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน) โดยให้ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้จากรายได้ของ
กิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม 

• ทัง้น้ี กรณีการใช้เครื่องจกัรท่ีมีการเช่ือมโยงหรือสนับสนุนอตุสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองจกัรระบบอตัโนมติัในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมลูค่าเคร่ืองจกัรท่ีมี
การปรบัเปล่ียน จะให้ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 3 ปี เป็นสดัส่วนร้อยละ 100 
ของเงินลงทนุ (ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน)

• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ ให้นับจากวนัท่ีมีรายได้ภายหลงัได้รบับตัรส่งเสริม

สิทธิและประโยชน์

Support to Demand Side –
มาตรการส่งเสริมการลงทนุเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต
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• ต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 ปี นับจากวนัท่ีออกบตัรส่งเสริม
• จะต้องย่ืนค าขอรบัการส่งเสริมการลงทนุภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
• จะต้องเสนอแผนการลงทนุปรบัเปล่ียนเครื่องจกัรตามเกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึงการ

ปรบัเปล่ียนเครื่องจกัรจะต้องเป็นไปตามตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงขีดความสามารถในการผลิต
หรือประสิทธิภาพการใช้ทรพัยากรในการผลิตท่ีดีขึน้

เงื่อนไข

Support to Demand Side –
มาตรการส่งเสริมการลงทนุเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต



INDUSTRIAL LINKAGE DEVELOPMENT DIVISION

BUILD BOI

BUILD BOI THAILAND 



ฐานข้อมูล (Database)  

เว็บไซต์ BUILD /ASID 

สร้างเครือข่าย Networking 

หาผู้ร่วมทุน Joint Venture

กิจกรรมจัดหาผู้ผลิตชื้นส่วน 
(Sourcing)

กิจกรรมตลาดกลางซื้อขาย
ชิ้นส่วน (Market Place)

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย          
(Vendor Meets customer)

กิจกรรมสัมมนา (Seminar)

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ               
(Business Matching)

กิจกรรมเชื่อมโยงการ
ลงทุนในต่างประเทศ 
(International 
Exhibitions)

กิจกรรมเชื่อมโยงการ
ลงทุนในประเทศ
(Domestic Exhibitions)
 SUBCON Thailand 

 งานนิทรรศการอื่นๆ 

ข้อมูลส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน 

กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
ที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงการลงทุน 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน กิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุน


