ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ๒๖ /๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการให้ได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสาหรับกิจการในกลุ่ม B
ที่ลงทุนใหม่ในการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
-----------------------------------------เพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนใหม่ในการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ สาหรับกิจการในกลุ่ม B
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น
พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การ
ส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
ข้อ ๑ มาตรการนี้ใช้บังคับกับกิจการในกลุ่ม B ที่ลงทุนใหม่ในการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม
๔.๐ ยกเว้นประเภทกิจ การที่มีนโยบายเฉพาะที่ไม่ให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่
สานักงานกาหนด
ข้อ ๒ ต้องเสนอแผนการลงทุนเพื่อยกระดับ ไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และต้องดาเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
ข้อ ๓ ต้องมีการลงทุนเครื่องจักรเพื่อยกระดับ ไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ในด้านต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Automation and Network Technology)
การวิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด (Smart Operation) หรือการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหาร
จั ดการในกระบวนการผลิ ตและการบริ หารองค์กร (Digital Technology in Production and Enterprise
Processes) เป็นต้น
ข้อ ๔ ให้นับมูลค่าเงินลงทุนด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ เฉพาะมูลค่าเงินลงทุน
เครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Automation
and Network Technology) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด (Smart Operation)
และด้ า นการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาบริ ห ารจั ด การในกระบวนการผลิ ต และการบริ ห ารองค์ ก ร ( Digital
Technology in Production and Enterprise Processes) เท่านั้น
๔.๑ ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายสาหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เต็มจานวน
๔.๒ ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายสาหรับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์
โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ และการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ดังต่อไปนี้

-๒๔.๒.๑ ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจานวนสาหรับรายการ ดังนี้
(๑) เงิ นลงทุ นหรื อค่ าใช้ จ่ ายในการใช้ ซอฟต์ แวร์ โปรแกรมหรื อระบบ
สารสนเทศ ที่ต้องทางานร่วมกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เพื่อการสั่งงาน
และควบคุมการทางาน ตลอดจนการสนับสนุนระบบการผลิต
(๒) เงิ น ลงทุ น หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
(Artificial Intelligence หรือ AI) Machine Learning การนา Big Data
มาใช้หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
(๓) เงิ นลงทุ นหรื อค่ าใช้ จ่ ายในการใช้ ซอฟต์ แวร์ โปรแกรมหรื อระบบ
สารสนเทศ ในการบริ หารจั ดการองค์ กร เฉพาะส่ วนที่ พั ฒนาหรื อ
ปรับปรุง โดยผู้ ประกอบการในประเทศไทยซึ่งได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในประเทศไทย
๔.๒.๒ ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่งสาหรับรายการ ดังนี้
(๑) เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์ แวร์ โปรแกรมหรือระบบ
สารสนเทศ ในการบริหารจัดการองค์กร เฉพาะส่วนที่พัฒนาหรื อ
ปรับปรุงโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ไม่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโดยผู้ประกอบการในต่างประเทศ
(๒) ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในต่างประเทศ
ข้อ ๕ สิทธิและประโยชน์
๕.๑ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๐๐
ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม ๔.๐
๕.๒ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ อื่ น ๆ ให้ ไ ด้ รั บ ตามหลั ก เกณฑ์ ป ระกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ข้อ ๖ ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันทาการสุดท้ายของปี ๒๕๖๕
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

