
 

 
 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่  2  /๒๕๖1 

เรื่อง  มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
--------------------------------------------------- 

  อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557     
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน  
 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ     
ขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑ 
มาตรา 31/1 และ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริม           
การลงทุน  จึงออกประกาศก าหนดมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ก าหนดประเภทกิจการในกลุ่ม A และ B1 ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เป็นกิจการที่ให้การส่งเสริมตามมาตรการ             
เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ยกเว้นประเภทกิจการ 
1.2 และ 7.23.1  ให้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกิจการ ดังนี้  
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
1.2 กิจการปรับปรุงพันธุ์พืช  
      หรือสัตว์ (ที่ไม่เข้าข่าย 
      กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ) 

1.  รายได้จากการขยายพันธุ์พืช อันเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์พืชใน
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริม ทั้งนี้ 
ไม่รวมถึงการขยายพันธุ์มันส าปะหลัง 

2.  หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริม
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ได้รับการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษี 
เงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง 

 
7.23.1 กิจการโรงแรม 1. ต้องมีจ านวนห้องพักไม่น้อยกว่า 20 ห้อง และต้องมีเงินลงทุน  

(ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทต่อห้อง 
2. ต้องตั้งสถานประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทุน เฉพาะ  
    พ้ืนที่ 20 จังหวัด 
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  ข้อ ๒ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) 

     เพ่ือจูงใจและกระตุ้นให้มีการลงทุนหรือการใช้จ่ายในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้น  คณะกรรมการจึงก าหนดสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของ
โครงการ ดังนี้    

       ๒.๑ สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน    
(๑) การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งการด าเนินการเอง หรือการว่าจ้าง

ผู้อ่ืนในประเทศ หรือการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ ให้ค านวณ
เป็นสัดส่วนร้อยละ ๓๐๐ ของการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย 

(๒) การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม
เฉพาะทาง  สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ ให้ค านวณเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของการลงทุน
หรือค่าใช้จ่าย  

(๓) ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ ให้ค านวณเป็น
สัดส่วนเป็นร้อยละ ๒๐๐ ของการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย 

(๔) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ให้ค านวณเป็นสัดส่วนเป็นร้อยละ ๒๐๐          
ของการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย   

(๕) การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งการด าเนินการเอง หรือการว่าจ้างผู้อื่น
ในประเทศ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ  ให้ค านวณเป็นสัดส่วนเป็นร้อยละ 
๒๐๐ ของการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย 

ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด  
    
สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติม ดังนี้ 
(๑) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขาย

รวมใน ๓ ปีแรก ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก ๑ ปี แต่รวมแล้ว
ไม่เกิน 13 ปี 

(๒) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขาย
รวมใน ๓ ปีแรก ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก ๒ ปี แต่รวมแล้ว
ไม่เกิน 13 ปี 

(๓) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของยอดขาย
รวมใน ๓ ปีแรก ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก ๓ ปี แต่รวมแล้ว
ไมเ่กิน 13 ปี 
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  ๒.๒ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมการกระจายสู่ภูมิภาค 
   หากตั้งสถานประกอบการในพ้ืนที่ ๒๐ จังหวัด  ได้แก่ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม 
น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว 
สุโขทัย สุรินทร์ หนองบัวล าภู อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม                
อีก ๓ ปี   ทั้งนี้ หากเป็นกิจการกลุ่ม A1 หรือ A2  ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ ๕๐ เพ่ิมเติม
อีก ๕ ป ีนับจากวันที่ก าหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง 

2.3 การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ    

(๑)  ส าหรับกิจการกลุ่ม A สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของ
โครงการพร้อมกับการยื่นค าขอรับการส่งเสริม หรือภายหลังจากที่ได้รับการ
ส่งเสริมแล้วก็ได้ 

ในกรณีที่ยื่นเรื่องภายหลังจากที่ได้รับการส่งเสริมแล้ว  ผู้ได้รับการ
ส่งเสริมสามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม ไม่ว่าจะมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้นแล้วหรือไม่  โดยในวันที่ยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม 
ต้องมีสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา ๓๑ เหลืออยู่ 
ทั้งระยะเวลาและวงเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(๒)  ส าหรับกิจการกลุ่ม B๑ สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของ
โครงการ โดยจะต้องขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมพร้อมกับการยื่นค าขอรับ
การส่งเสริมเท่านั้น  เว้นแต่เป็นกิจการที่มีเงื่อนไขระบุไว้เป็นการเฉพาะในบัญชี
ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนว่าไม่ให้รับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม
ตามหลักเกณฑ์นี ้

 ข้อ ๓ เงื่อนไข 

(๑) ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ าของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท  (ไม่รวม     
ค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) 

(๒) ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนจดทะเบียน 
(๓) ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน ๓ ต่อ ๑ 

  (๔)  อนุญาตให้น าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้ม ี
  มูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท โดยจะค านวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ         

โดยใช้มูลค่าตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ 

(๕) เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว             
ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียนไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท 
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  ข้อ ๔ สิทธิและประโยชน์ 
           (๑) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 

  (๒)  ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับประเภทกิจการในกลุ่ม A เป็นสัดส่วน  
ร้อยละ ๒๐๐ ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าดินและทุนหมุนเวียน)  

   (๓) สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 
    การลงทุนที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 ข้อ ๕ มาตรการนี้มีผลใช้บังคับกับค าขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 
จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม  2562 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       ประกาศ  ณ  วันที่   31  มกราคม  พ.ศ. 2561 

  

พลเอก      ประยุทธ์ จันทร์โอชา                      
           ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 


