
 

มาตรการของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙  

 
เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งมี นรม. เป็นประธาน ได้อนุมัติ 

มาตรการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับ                   
ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ และมาตรการผ่อนปรน 
เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. มาตรการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย ์
๑.๑ มาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ให้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได ้                  

นิติบุคคลเพิ่มเติมร้อยละ ๕๐ เป็นเวลา ๓ ปี ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ซึ่งปกตไิด้รับยกเว้นภาษีเงินได ้                
นิติบุคคล ๓ – ๘ ปี เช่น การผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผ้า Non – Woven 
Fabric ที่ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย ์ยาและ               
สารออกฤทธิ์สําคัญในยา โดยมาตรการฯ จะครอบคลุมโครงการที่ยื่นคําขอรับการส่งเสริม ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค.– ๓๐ มิ.ย. 
๒๕๖๓ และต้องเริ่มผลิตและมีรายได้ภายในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ โดยต้องจําหน่ายและ/หรือบริจาคภายในประเทศ    
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของปริมาณที่ผลิตได้ในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

๑.๒ มาตรการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสายการผลิตเดิมเพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน 
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ให้ไดร้ับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
โดยมีเงื่อนไขต้องนําเข้าภายในปี ๒๕๖๓ และยื่นขอแก้ไขโครงการภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๓  

๑.๓ การปรับสิทธิประโยชน์สําหรับกิจการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 
เพื่อให้ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมต้นนํ้าและกลางนํ้าในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
โดยเพิ่มเติมขอบข่ายประเภทกิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตรใหค้รอบคลุมการผลิตแอลกอฮอล์ทางการแ
พทย ์(Pharmaceutical Grade) ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๘ ปี 
และเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ใหก้ิจการผลิตผ้า Non – Woven Fabric 
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์การแพทย ์ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๕ ปี จากเดิม 
๓ ปี 

2. มาตรการผ่อนปรนเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประการ 
ผ่อนปรนเงื่อนไขและขยายเวลาการดําเนินการให้แกผู่้ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบ เช่น 
ขยายเวลานําเข้าเครื่องจักรและเปิดดําเนินการ ขยายเวลา                  
การดําเนินการให้ไดร้ับการรับรองมาตรฐานสากล 
และผ่อนผันการขออนุญาตหยุดดําเนินกิจการชั่วคราวเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๒ เดือน ซึ่ง BOI 
จะออกประกาศเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป  
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Thailand’s Board of Investment (BOI) Measures 
on COVID-19 Outbreak 

 
 On 13 April 2020, Thailand’s Board of Investment (BOI) approved a series of 
measures to encourage rapid investment in the manufacturing of medical equipment 
and supplies due to increased demand resulting from COVID-19 outbreak, and                       
to mitigate the impact of COVID – 19 outbreak on BOI promoted businesses.                             
The measures approved include the following:  

1. Measures to accelerate investments in the medical sector  
(1) Apart from 3 – 8 year tax holidays, 50% reduction of corporate 

income tax for an additional 3 years will be given to qualified investments in the 
medical sector. Examples include the production of medical devices and parts, non-
woven fabric used as raw materials in the production of medical supplies, diagnostic 
test kits, drugs, and active pharmaceutical ingredients. This measure covers projects 
applying for promotion between 1 January and 30 June 2020 and must start 
production and generate income by 31 December 2020. Distribution or donation 
domestically of at least 50% of the output must take place in 2020 – 2021.  

(2) A measure to support the adjustment of existing production lines to 
manufacture medical devices or parts by exempting import duties on machinery on 
the condition that the equipment is imported within 2020 and the application for 
production line adjustment is filed by September 2020.  

(3) Adjustments to the benefits granted for the production of raw materials 
used in the manufacture of medical products to encourage a more complete value 
chain in Thailand. For instance, pharmaceutical grade alcohol production can now 
be entitled to an 8-year corporate income tax exemption. Additional benefits will 
also be granted for the production of non- woven fabric used as raw materials for                           
the production of medical masks or medical devices, by expanding the corporate 
income tax exemption to 5 years, from 3 years.  

2. Measures to mitigate impact on BOI promoted businesses 
BOI agreed to grant temporary relaxation of investment conditions and 

extend deadlines in cases such as the duty-free importation of machinery and the full 
operation start-up, as well as waivers for applications for temporary cessations of 
operations for a period of more than two months. More details will soon be 
announced. 
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