ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ๒๕ /๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐
-----------------------------------------เพื่อสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการที่ด าเนินการอยู่ เดิมปรั บปรุงประสิ ทธิภ าพโดยการยกระดั บ
ไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มาตรการนี้บังคับใช้กับ กิจการที่ดาเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับ การส่งเสริมหรือไม่
ก็ตาม โดยต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุ นประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน อยู่ใน
ขณะที่ยื่ น ขอรั บ การส่ งเสริ ม ตามมาตรการนี้ ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะที่จะไม่ให้ สิ ทธิและ
ประโยชน์ตามทีส่ านักงานกาหนด
ข้อ ๒ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้ม าตรการนี้ได้
เมื่อสิทธิและประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลงแล้ว หรือเป็นโครงการที่ไม่ได้รับ
สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ข้อ ๓ ต้องมีขนาดการลงทุน ไม่น้ อยกว่ า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมค่า ที่ดิ นและทุ น
หมุนเวียน ยกเว้นโครงการลงทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีขนาดการ
ลงทุนไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
ข้อ ๔ ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามข้อ ๓
ต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๔.๑ เมื่ อ รวมกิ จ การทั้ ง หมดทั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และไม่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม แล้ ว
ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีรายได้ของกิจการรวมกันแล้วไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาทต่อปี ในช่วง ๓ ปีแรก นับแต่วันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
๔.๒ ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุนจดทะเบียน
ข้อ ๕ ต้องเสนอแผนการปรั บปรุงประสิทธิภาพเพื่อยกระดับไปสู่ อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และต้องดาเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ

-๒ข้ อ ๖ ต้ องมี การลงทุ นปรับเปลี่ ยนเครื่องจั กรเพื่ อยกระดั บ ไปสู่ อุ ตสาหกรรม ๔.๐ ตามเกณฑ์
ที่ ก าหนดในด้ านต่ างๆ เช่ น ระบบอั ตโนมั ติ และการเชื่ อมต่ อระหว่ างอุ ปกรณ์ (Automation and Network
Technology) การวิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด (Smart Operation) หรือการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ บ ริ ห ารจั ด การในกระบวนการผลิ ต และการบริ ห ารองค์ ก ร (Digital Technology in Production and
Enterprise Processes) เป็นต้น ในสายการผลิตหรือการให้บริการที่มีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ข้อ ๗ ให้นับมูลค่าเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐
เฉพาะมูลค่าเงินลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์ (Automation and Network Technology) ด้านการวิเคราะห์ ข้อมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด
(Smart Operation) และด้านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการในกระบวนการผลิ ตและการบริหาร
องค์กร (Digital Technology in Production and Enterprise Processes) เท่านั้น
๗.๑ ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายสาหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เต็มจานวน
๗.๒ ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายสาหรับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์
โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ และการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ดังต่อไปนี้
๗.๒.๑ ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจานวนสาหรับรายการดังนี้
(๑) เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์ แวร์ โปรแกรมหรือระบบ
สารสนเทศ ที่ต้องทางานร่ว มกับเครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ เพื่อการ
สั่งงานและควบคุมการทางาน ตลอดจน การสนับสนุนระบบการผลิต
(๒) เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
Intelligence หรือ AI) Machine Learning การนา Big Data มาใช้หรือ
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
(๓) เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์ แวร์ โปรแกรมหรือระบบ
สารสนเทศ ในการบริหารจัดการองค์กร เฉพาะส่วนที่พัฒนาหรื อ
ปรับปรุง โดยผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในประเทศไทย
๗.๒.๒ ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่งสาหรับรายการ ดังนี้
(๑) เงิ นลงทุ นหรื อค่ าใช้ จ่ ายในการใช้ ซอฟต์ แวร์ โปรแกรมหรื อระบบ
สารสนเทศ ในการบริ หารจั ดการองค์ กร เฉพาะส่ วนที่ พั ฒนาหรื อ
ปรับปรุงโดยผู้ ประกอบการในประเทศไทยที่ ไม่ ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโดยผู้ประกอบการในต่างประเทศ
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในต่างประเทศ

-๓ข้อ ๘ สิทธิและประโยชน์
๘.๑ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
๘.๒ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐
ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง สาหรับรายได้จากกิจการที่ดาเนินการอยู่เดิม
๘.๓ ระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลัง
ได้รับบัตรส่งเสริม
ข้อ ๙ ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันทาการสุดท้ายของปี ๒๕๖๕ และต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

