
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่  4/๒๕๖3 

เรื่อง  มาตรการสง่เสรมิการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) 
 
 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ   
ขนาดย่อม  (SMEs)  ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๖  วรรคสอง  
มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๓๑  มาตรา  31/1  และมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  
พ.ศ.  ๒๕๒๐  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  จึงออกประกาศก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ก าหนดประเภทกิจการในกลุ่ม  A  และ  B1  ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน  ที่  2/2557  ลงวันที่  3  ธันวาคม  2557  เป็นกิจการที่ให้การส่งเสริม 
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  ยกเว้นประเภท   
7.23.1  กิจการโรงแรม  โดยก าหนดเงื่อนไขต้องมีจ านวนห้องพักไม่น้อยกว่า  50  ห้อง  แต่ไม่เกิน   
99  ห้อง  และต้องมีเงินลงทุน  (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)  ไม่น้อยกว่า  1  ล้านบาทต่อห้อง   

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

ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
  (๒) ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๑  ของทุน 

จดทะเบียน 
  (๓) ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน  4  ต่อ  ๑ 
  (๔) อนุญาตให้น าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้  

มีมูลค่าไม่เกิน  ๑๐  ล้านบาท  โดยจะค านวณราคาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ  โดยใช้มูลค่าตามบัญชี  
และต้องลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ 
ในโครงการ 

  (๕) เมื่อรวมกิจการทั้งหมดทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมแล้ว   
ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีรายได้ของกิจการรวมกันแล้วไม่เกิน  500  ล้านบาทต่อปี  ในช่วง  3  ปีแรก  
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

  สิทธิและประโยชน์ 
  (๑) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
  (๒) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินไดน้ิตบิุคคลส าหรับประเภทกิจการในกลุ่ม  A  เป็นสัดสว่น  

ร้อยละ  ๒๐๐  ของเงินลงทุน  (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)   

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



  (๓) สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน  ที่  ๒/๒๕๕๗  ลงวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 

ข้อ ๒ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ  (Merit-based  Incentives)   
  เพ่ือจูงใจและกระตุ้นให้มีการลงทุนหรือการใช้จ่ายในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ 

ต่อประเทศหรืออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้น  คณะกรรมการจึงก าหนดสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม  
ตามคุณค่าของโครงการ  ดังนี้   

  ๒.๑ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน   
   (๑) การวิจัยและพัฒนา  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ทั้งการด าเนินการเองหรือ

การว่าจ้างผู้อื่นในประเทศหรือการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ  ให้ค านวณเป็นสัดส่วน
ร้อยละ  ๓๐๐  ของการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย 

   (๒) การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร  สถาบันการศึกษา  
ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง  สถาบันวิจัยและหน่วยงานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่
คณะกรรมการเห็นชอบ  ให้ค านวณเป็นสัดส่วนร้อยละ  ๑๐๐  ของการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย   

   (๓) ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ เทคโนโลยีที่ พัฒนาจากแหล่งในประเทศ   
ให้ค านวณเป็นสัดส่วนเป็นร้อยละ  ๒๐๐  ของการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย 

   (๔) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง  ให้ค านวณเป็นสัดส่วนร้อยละ  ๒๐๐  
ของการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย   

   (๕) การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  ทั้งการด าเนินการเองหรือ 
การว่าจ้างผู้อื่นในประเทศตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ  ให้ ค านวณเป็นสัดส่วนร้อยละ  ๒๐๐   
ของการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย 

   ทั้งนี้  รายละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 
   สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติม  ดังนี้ 
   (๑) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  0.5   

ของยอดขายรวมใน  ๓  ปีแรก  ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก  ๑  ปี  แต่รวมแล้ว 
ไม่เกิน  13  ปี 

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

   (๓) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  1.5   
ของยอดขายรวมใน  ๓  ปีแรก  ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม  อีก  ๓  ปี  แต่รวมแล้ว
ไม่เกิน  13  ปี 
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่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



  2.๒ สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
   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  ให้ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม  อีก  ๓  ปี  แต่รวมกันแล้วไม่เกิน  8  ปี  ทั้งนี้  หากเป็นประเภทกิจการ 
ในกลุ่ม  A1  หรือ  A2  ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ  ๕๐  เพ่ิมเติมอีก  ๕  ปี   
นับจากวันที่สิ้นสุดสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  2.3 สิทธิและประโยชน์เพื่อพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
   หากตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับ 

การส่งเสริม  ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก  1  ปี  แต่รวมกันแล้วไม่เกิน  8  ปี   
ยกเว้นประเภทกิจการที่มีเงื่อนไขบังคับว่า  จะต้องตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม 
ที่ได้รับการส่งเสริม 

  2.4 สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พิเศษ  (SEZ)   

   หากตั้งสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  (SEZ)  ให้ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นสัดส่วนร้อยละ  200  ของเงินลงทุน  (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)  
เพิ่มเติมจากสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  2.5 การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ   
   (๑) ส าหรับประเภทกิจการในกลุ่ม  A  สามารถขอรับสิทธแิละประโยชน์เพ่ิมเตมิ

ตามคุณค่าของโครงการพร้อมกับการยื่นค าขอรับการส่งเสริม  หรือภายหลังจากที่ได้รับการส่งเสริม  
แล้วก็ได้ 

    ในกรณีที่ยื่นเรื่องภายหลังจากที่ได้รับการส่งเสริมแล้ว  ผู้ได้รับการส่งเสริม
สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมไม่ว่าจะมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้นแล้วหรือไม่   
โดยในวันที่ยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม  ต้องมีสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ตามมาตรา  ๓๑  เหลืออยู่  ทั้งระยะเวลาและวงเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

   (๒) ส าหรับประเภทกิจการในกลุ่ม  B๑  สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์
เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ  พร้อมกับการยื่นค าขอรับการส่งเสริมเท่านั้น  เว้นแต่เป็นกิจการ  
ที่มีเงื่อนไขระบุไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนว่าไม่ให้รับสิทธิและ
ประโยชน์เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์นี้ 

ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรการส่งเสริม 
การลงทุนส าหรับ  SMEs  ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ที่  4/25๕7  ลงวันที่   
18  ธันวาคม  2557  เรื่อง  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ประกาศ
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ที่  9/2560  ลงวันที่  28  ตุลาคม  2560  เรื่อง  มาตรการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  และประกาศอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ 4 มาตรการนี้มีผลใช้บังคับกับค าขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันที่  2  มีนาคม  2563  
จนถึงวันท าการสุดท้ายของปี  2564 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  11  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
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