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สิทธิ ภาษี
• ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร 
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 8 ปี
• ลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี 
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิต

เพื่อการส่งออก
• ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิต

เพื่อจ าหน่ายในประเทศ (ไม่เกิน 90%)

สิทธิ ไม่ใช่ภาษี
• อนุญาตต่างชาติถือหุ้น 100% (ยกเว้น
เกษตรกรรม เหมืองแร่ กิจการบริการและ
สาธารณูปโภคบางประเภท)
• อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
• อนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ช านาญการ
เข้ามาท างาน

กติกา ต้องลงทุนเพ่ือสร้าง NEW PRODUCTIVITY ให้ประเทศ





ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากร
เครื่องจกัร

ยกเว้นอากรวตัถดิุบ
ผลิตเพื่อส่งออก Non-tax

A1 8 ปี (ไม่จ ากดัวงเงิน)   

A2 8 ปี   

A3 5 ปี   

A4 3 ปี   

B1 -   

B2 - - - 

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกจิการ (Activity-based Incentives)

A1

A2

A3

A4

B1

B2

A1: อุตสาหกรรมฐานความรู้ / กิจการท่ีลงทุนในสินทรัพยถ์าวรไม่สูง เนน้ R&D 
ซ่ึงส าคญัอยา่งมากต่อการพฒันาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว

A2: โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพฒันาประเทศ กิจการท่ีใชเ้ทคโนโลยสูีง กิจการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานส าคญัท่ีมีลงทุนในประเทศนอ้ยหรือยงัไม่มี

A3: กิจการใชเ้ทคโนโลยสูีงท่ีส าคญัต่อการพฒันาประเทศ โดยมีฐานผลิตอยูบ่้าา้งแลว้

A4: กิจการท่ีมีระดบั้าเทคโนโลยไีม่เท่า A1-A3 แต่ช่วยสร้างมูลคา่เพ่ิมแก่วตัถุดิบ้าใน
ประเทศ และเสริมสร้าง Value Chain

B1-B2: อุตสาหกรรมสนบั้าสนุนท่ีใชเ้ทคโนโลยไีม่สูง แต่ยงัส าคญัต่อ Value Chain



การให้สิทธิประโยชน์ เงินได้เพ่ิม

สิทธิประโยชน์
ตามประเภทกิจการ 

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมส าหรบัท่ีไม่ใช่ A1,A2

+

ก าหนดสิทธิประโยชน์ตามล าดบั
ความส าคญัของประเภทกิจการ

A1

A2

A3

A4

B1

B2

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคณุค่าของ
โครงการ (Merit-based Incentives)
เชน่ R&D, การฝึกอบรมเทคโนโลยขี ัน้สงู,
การพฒันา Local Supplier, การออกแบบ
ผลติภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเชิงพืน้ท่ี
•เขตจงัหวดัทีม่รีายไดต้่อหวัต ่า
•เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
•เขตจงัหวดัชายแดนภาคใต้
•นิคม/เขตอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัสง่เสรมิ

สิทธิประโยชน์ส าหรบั SMEs ทีม่หีุน้ไทย
ไมน้่อยกวา่ 51% ใน 38 กจิการ

2

1

3





หมวด 7  กจิการบริการและสาธารณูปโภค (สบท.4)

หมวด 1  เกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร (สบท.1)

หมวด 3  อุตสาหกรรมเบา (สบท. 1)

หมวด 4  ผลติภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ขนส่ง (สบท.2)

หมวด 5  อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (สบท. 3)

หมวด 6  เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก (สบท.4)

หมวด 2  เหมืองแร่ เซรามิกส์และโลหะขั้นมูลฐาน (สบท. 2)

ประเภทกจิการทีใ่ห้การส่งเสริม







Source: BOI Announcement 2557 3 December 2015, Effective as of 1 January 2015

อากาศยานหรอืชิน้สว่น: 

ล ำตวัอำกำศยำน สว่นประกอบส ำคญัของ

อำกำศยำน บรภิณัฑ ์หรอืช ิน้สว่นอืน่ๆ เป็น

ตน้

เคร ือ่งใช ้หรอือปุกรณภ์ายใน

อากาศยาน (ยกเวน้เคร ือ่งใชห้รอืวสัดุ

สิน้เปลอืงและหมุนเวยีน) : 

เกำ้อี ้ชชูพี รถเข็น หรอือปุกรณป์ระกอบ

อำหำร เป็นตน้

อปุกรณเ์กีย่วกบัอวกาศ :
ชิน้สว่นยำนอวกำศ ดำวเทยีม ระบบ
ขบัเคลือ่น จรวดน ำสง่ อปุกรณ์
อเิล็กทรอนิกส ์และอปุกรณส์ือ่สำร เคร ือ่งมอื
คน้หำ/ตรวจวดั และน ำทำงเป็นตน้

ผลติ : A1 (8ปี ไม่Cap)

ซอ่ม : A2 (8ปี Cap)

A1

ผลติ : A3 (5ปี Cap)

ซอ่ม : A4 (3ปี Cap)

A1

ระบบปฏบิตักิารเกีย่วกบัอวกาศ :

ระบบคน้หำ ระบบสถำนีภำคพืน้ ระบบ

ตรวจวดั ระบบประเมนิผล และระบบน ำทำง

ในอวกำศ เป็นตน้

สทิธปิระโยชนส์ าหรบัอตุสาหกรรมอากาศยาน





โครงสร้างพืน้ฐานและโลจิสติกส์
• 7 สนามบินนานาชาติ
 สนามบินสวุรรณภมิู – รองรบัผูโ้ดยสารได้ 45 ลา้นคน และ

คารโ์กอกี 3 ลา้นตนั/ปี
• 70,000 กม. ระบบถนน
• 6 ท่าเรือน ้าลึก & 2 ท่าเรือปากแม่น ้า
 10 ลา้น TEUs
 ท่าเรือแหลมฉบงั–10.8 ลา้นTEUs และขยายไดอ้กี 8 ลา้น

TEUs 
 การอ านวยความสะดวกด้าน e-Customs 

• 4,346 กม. ทางรถไฟเช่ือมต่อกบัมาเลเซียและสิงคโปร์
• 60 นิคมอตุสาหกรรม



(13)

โครงสรา้งพืน้ฐานและโลจสิตกิสด์า้นตะวนัออก

Laem Chabang 

Seaport

Donmuang

International 

Airport

Suvarnabhumi

International 

Airport

Map Ta Put 
Deep Seaport

Bangkok



1. พฒันาเครอืข่าย
รถไฟ

2. พฒันาทางหลวง 3. พฒันาระบบขนส่ง

มวลชนในกรุงเทพและ

ปรมิณฑล 

4. พฒันาระบบ

ขนส่งทางอากาศ
5. พฒันาเครอืข่าย

การขนส่งทางทะเล

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัปี 2015-2022 (53,400 ลา้นบาท)

5 โครงการหลกั: ลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกสแ์ละการขนส่งเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั

• Upgrade railway networks 

• Increase double-track railways

• Build 1.435-meter standard 
gauge

• Expand highways  to 4 or more 
traffic lanes

• Develop facilities along the main 
roads such as container yards

• Extend mass transit railway
system in Bangkok and vicinity 

• Acquire 3,183 natural gas vehicle 
(NGV) buses

• Enhance sea ports capacity 

• Enhance airport capacity

• Establish aviation industrial 
estates with Thailand as a regional 
center of the MRO** industry

Railway

Road

Mass Transit

Water & Air

Source: Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport, as of 21 December 2015

แผนยทุธศำสตรก์ำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนส ำหรบัปี 2015-2022



ภาพรวมของอตุสาหกรรมอากาศยาน

By 2020

Aircraft maintenance, 

repair and overhaul business 

will be worth USD 70 billion.

It is estimated that the global 

number of commercial aircraft will 

reach 10,000 by 2020.

Number of commercial aircraft delivered

1.5% It is estimated that the global
number of commercial aircraft 

will reach 10,000 by 2020

Number of commercial aircraft in Asia



นโยบายส่งเสริมการลงทุนในรปูแบบคลสัเตอร ์

คลสัเตอรส์ าหรบักิจการท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู และอตุสาหกรรมแห่งอนาคต 

Super Cluster

 ยานยนตแ์ละช้ินส่วน

 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส ์และ
อปุกรณ์โทรคมนาคม

 ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท่ี์เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

 ดิจิทลั

 อากาศยาน

 อปุกรณ์อตัโนมติัและหุ่นยนต์

 นวตักรรมด้านอาหาร 

 การแพทยค์รบวงจร

คลสัเตอรอ่ื์นๆ

 เกษตรแปรรปู  ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม



สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในคลสัเตอร์

สิทธิประโยชน์ Super Cluster คลสัเตอรอ่ื์นๆ

Tax BOI
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 8 ปี  และ              

ลดหย่อน 50% เพ่ิมเติมอีก 5 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 3 – 8 ปี ตามเกณฑ์
ปกติ และลดหย่อน 50% 
เพ่ิมเติมอีก 5 ปี

• ยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจกัร

กระทรวงการคลงั (อยู่ระหว่างพิจารณาก าหนดรายละเอียด)

• ส าหรบักิจการเพ่ืออนาคตท่ีมีความส าคญัสงู              
จะพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 10-15 ปี

• ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ส าหรบั
ผูเ้ช่ียวชาญชัน้น าระดบันานาชาติท่ีท างานใน  
พืน้ท่ีท่ีก าหนด ทัง้คนไทยและต่างชาติ

Non-Tax • อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการท่ีได้รบัส่งเสริม
• อนุญาตให้น าเข้าช่างฝีมือและผูช้ านาญการ มาท างานในกิจการท่ีได้รบัส่งเสริม
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Super Cluster
คลสัเตอรส์ าหรบักิจการท่ีใช้เทคโนโลยีขัน้สงู และอตุสาหกรรมแห่งอนาคต 

ตวัอย่าง เช่น

 ยานยนตแ์ละช้ินส่วน
 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส ์และอปุกรณ์โทรคมนาคม
 ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
 ดิจิทลั
 อากาศยาน
 Food Innopolis
 Medical Hub

นโยบาย Super Cluster 



ห่วงโซคุ่ณคา่ (Value chain) ของอตุสาหกรรมอากาศยาน

วตัถดุบิ

• Titanium

• Plastic 

Composite

• Advanced 

Fiber/Fabric

Tier 3 Tier 2

• Gear, Screw, 

bolt 

• Structure

• Cable

• Electrical wire 

• Aviation part 

• Apparatus

• Electronic

• Propeller

• Engine

• Navigation 

system 

• Electronic

• Communicatio

n equipment in 
space

Tier 1

วตัถุดบิ/ชิน้ส่วน/ อุปกรณ์
ซอฟแวร ์

อปุกรณ์

เกีย่วกบัอวกำศ 

สนำมบนิ

อำกำศยำนไรค้นขบั 

(UAV)

ระบบปฏบิตักิำร

เกีย่วกบัอวกำศ

Explore/navigation

Geo-informatics

เคร ือ่งมอืและอปุกรณท์ีใ่ช ้

ในอำกำศยำน

ซอ่มบ ารุง 

(MRO)

อุตสาหกรรมสนบัสนุนอุตสาหกรรมสนบัสนุน บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง

เครือ่งจกัร/อุปกรณ/์เครือ่งมอืวดั/ทดสอบ

Electromagnetic 

interference

Gauge machine

Temperature durability 

tester 

• ขนสง่

• โลจสิตกิส ์

• กำรฝึกอบรม

เทคนิคกำร

บนิ









Chiang Rai

Phitsanulok

Nakhon

Ratchasima
Nakhon Sawan

Lopburi

Nakhon Pathom

Pathum Thani

Bangkok

Samut Prakan

Chachoengsao

Chonburi

Rayong

Surat Thani

Songkhla

ช้ินส่วนเป้าหมาย
การผลิตหรือซ่อม
- ชิน้สว่นล าตวัอากาศยาน
- ชิน้สว่นส าคญั เชน่ เครือ่งยนตแ์ละใบพดั
- บรภิณัฑ ์เชน่ Flight recorder, Radar 
- อุปกรณ์สือ่สารและอเิลก็ทรอนิกส์
- ซอฟแวร์

อปุกรณ์และระบบปฏิบติัการเก่ียวกบัอวกาศ 
- ชิน้สว่นยานอวกาศ ดาวเทยีม ระบบขบัเคลื่อน จรวดน าสง่   
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และอุปกรณ์สือ่สาร เครือ่งมอืคน้หา/
ตรวจวดั และน าทางเป็นตน้

- ระบบคน้หา ระบบสถานีภาคพืน้ ระบบตรวจวดั             
ระบบประเมนิผล และระบบน าทางในอวกาศ เป็นตน้

การฝึกอบรมทางเทคนิค (Training Center for pilot and 
technician)

คลสัเตอรอ์ากาศยาน



สิทธิประโยชน์ส าหรบัการลงทุนในคลสัเตอร์ (อากาศยาน)

สิทธิประโยชน์ Super Cluster

Tax BOI
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 8 ปี  และ              
ลดหย่อน 50% เพ่ิมเติมอีก 5 ปี

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจกัร

กระทรวงการคลงั (อยู่ระหว่างพิจารณาก าหนดรายละเอียด)

• ส าหรบักิจการเพ่ืออนาคตท่ีมีความส าคญัสงู              
จะพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 10-15 ปี

• ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญชัน้น าระดบันานาชาติท่ี
ท างานใน  พืน้ท่ีท่ีก าหนด ทัง้คนไทยและต่างชาติ

Non-Tax • ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการท่ีได้รบัส่งเสริม
• น าเข้าช่างฝีมือและผูช้ านาญการ มาท างานในกิจการท่ีได้รบัส่งเสริม



เง่ือนไข ของโครงการท่ีขอรบัสิทธิประโยชน์คลสัเตอร์

 ต้องมีความรว่มมือกบัสถาบนัการศึกษา / สถาบนัวิจยั / Center of Excellence

ท่ีอยู่ในคลสัเตอร ์ เพ่ือพฒันาบคุลากรและยกระดบัเทคโนโลยี เช่น

• ความรว่มมือในโครงการทวิภาคี หรอืสหกิจศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ)

• ความรว่มมือในโครงการ STI Work-integrated Learning (STI WiL) หรอื

Talent Mobility (กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี)

• ความรว่มมือเพ่ือพฒันาบคุลากรหรอืเทคโนโลยี ตามท่ีได้รบัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ

 ต้องย่ืนขอรบัการส่งเสริมภายในปี 2559 และมีรายได้ครัง้แรกภายในปี 2560

เพ่ือเรง่รดัให้ลงทนุโดยเรว็  แต่กรณีท่ีมีความจ าเป็น  BOI จะพิจารณาผอ่นปรน 

ตามความเหมาะสม





การย่ืนขอรบัการส่งเสริม
(ภายในปี 2559)

การตรวจสอบในขัน้เปิดด าเนินการ

การตรวจสอบการมีรายได้
(ส้ินปี 2560)

- ค าขอรบัการส่งเสริม
- แผนความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา / สถาบนัวิจยั

- Invoice ใบแรกจากการผลิตหรือบริการ
- MOU หรือสญัญาความร่วมมือกบัสถาบนั
การศึกษา / สถาบนัวิจยั

- หลกัฐานแสดงผลการด าเนินการตาม MOU หรือ
สญัญา เช่น หนังสือรบัรองการด าเนินงาน, 
รายงานผลการปฏิบติังานของนักวิจยั เป็นต้น

นโยบายคลสัเตอร์

ขัน้ตอน เอกสารท่ีต้องใช้

วิธีการขอรบัการส่งเสริม
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ความไดเ้ปรยีบของประเทศไทยในอตุสาหกรรมอากาศยาน

 อตุสำหกรรมสนับสนุน  คำ่แรงต ่ำกวำ่ประเทศเพือ่นบำ้นใน

อตุสำหกรรมนี ้เชน่ สงิคโปรแืละ

มำเลเซยี

 คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรบนิ 

(Landing/Take off/Parking)

ต ่ำกวำ่ประเทศเพือ่บำ้น เชน่ สงิคโปร ์

 สทิธปิระโยชนด์ำ้นกำรลงทนุจำกบโีอไอ

ชว่ยใหแ้ขง่ขนัได ้

 ท ำเลทีต่ ัง้ทีม่ศีกัยภำพใจกลำง AEC  กำรสนับสนุนจำกรฐับำลทัง้ในแงข่อง

กำรผลติและซอ่มบ ำรงุอำกำศยำนและ

ชิน้สว่น

ความไดเ้ปรยีบของประเทศไทยในอตุสาหกรรมอากาศยาน



Companies in the aircraft industry tend to look for lower cost parts 

for their manufacturing and repair plants. Thailand can offer this 

price advantage when compared with neighboring countries. 

Other regional locations, such as Singapore, may have a 

limitation regarding the ability to facilitate the expansion of 
aircraft part manufacturing investment.

ผูผ้ลติอากาศยานและชิน้สว่นรายใหญ่ของโลกทีม่กีารลงทุน

ในประเทศไทยแลว้

 23 บรษิทัไดร้บัสง่เสรมิในกจิการ

ผลติชิน้สว่นอากาศยาน

 10 บรษิทัไดร้บัสง่เสรมิในกจิการ
ซอ่มอากาศยานและชิน้สว่น

บรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัส่งเสรมิ

ตวัอย่างความส าเรจ็ของประเทศไทยในอตุสาหกรรมกาศยาน



สิทธิประโยชน์พืน้ฐานตามประเภทกิจการ 
(Activity-based Incentives)

สรุปมาตรการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม

A1 A2 A3 A4
B1 B2

มาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต   (ส้ินสดุปี 2560)
• ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัร เพือ่ประหยดัพลงังาน ใชพ้ลงังานทดแทน และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
• ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ เช่น Automation
• ลงทุนดา้น R&D หรอืออกแบบทางวศิวกรรม เพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพ  

1

8

มาตรการส่งเสริมการลงทนุท้องถ่ิน  (ส้ินสดุปี 2559)7
• กจิการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร / กจิการศนูยจ์ าหน่ายผลติภณัฑช์ุมชน / กจิการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วชุมชน  

Merit-based R&D, บรจิาคกองทุน, IP Licensing Fee, ฝึกอบรมเทคโนโลย,ี พฒันา Local Supplier, ออกแบบ

Area-based • นิคม/เขตอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัสง่เสรมิ
• เขตวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
• จงัหวดัทีม่รีายไดต้่อหวัต ่า 20 จงัหวดั

• จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (ส้ินสดุปี 2560)
• เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  (ส้ินสดุปี 2560 และ
บางกิจการส้ินสดุ มิ.ย. 2559)

Cluster-based • Super Cluster : ยานยนต ์อเิลก็ทรอนิกส ์ปิโตรเคม ีดจิทิลั อากาศยาน อุปกรณ์อตัโนมตัแิละ
หุน่ยนต ์และนวตักรรมดา้นอาหาร

• คลสัเตอรเ์ป้าหมายอื่นๆ : เกษตรแปรรปู สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่         (ส้ินสดุปี 2559)

SMEs ผอ่นปรนเงือ่นไข และเพิม่สทิธปิระโยชน์ 38 กจิการที ่SMEs มศีกัยภาพ  (ส้ินสดุปี 2560)

เร่งรดัการลงทุน เพิม่สทิธปิระโยชน์ หากมกีารลงทุนจรงิภายในปี 2559  (ส าหรบัค าขอ ม.ค. 2557 – มิ.ย. 2559)

2
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5
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THAILAND OF INVESTMENT

Where success stories begin

THAILAND OF INVESTMENT

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ

555 ถนนวิภาวดีรงัสิต  เขตจตจุกัร  กรงุเทพฯ 10900

โทรศพัท ์ 0-2553-8111    โทรสาร  0-2553-8222

e-mail :  head@boi.go.th

Website :  www.boi.go.th
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