ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ๔ /๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการผลิตหรือการ
ให้ บริ การให้ มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นอุปสงค์ซึ่งจะนาไปสู่ การขยายตัวและการพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
ข้อ ๑ มาตรการนี้บังคับใช้กับกิจการที่ดาเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม
โดยต้องเป็นประเภทกิจการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติ บุคคลตามที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการลงทุนในขณะยื่นขอรับการส่งเสริม ยกเว้นประเภทกิจการที่มี
นโยบายเฉพาะทีไ่ ม่ให้สิทธิและประโยชน์ตามทีส่ านักงานกาหนด
ข้อ ๒ โครงการที่ได้รั บ การส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้
มาตรการนี้ได้ เมื่อสิทธิและประโยชน์การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นสิ้นสุดลงแล้ว
ข้ อ ๓ ต้ อ งมี ข นาดการลงทุ น ไม่ น้ อ ยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ ร วมค่ า ที่ ดิน และทุน
หมุนเวียน ยกเว้นโครงการลงทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีขนาดการ
ลงทุนไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
ข้อ ๔ ผู้ประกอบการที่จะเข้าข่ายเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามข้อ ๓
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๔.๑ เมื่ อรวมกิ จการทั้ งหมด ทั้ งที่ ได้ รั บการส่ งเสริ มและไม่ ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม แล้ ว
ผู้ขอรับการส่งเสริมต้องมีรายได้ของกิจการรวมกันแล้วไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต่อปี
ในช่วง ๓ ปีแรก นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
๔.๒ ต้ อ งมี บุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไ ทยถื อ หุ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๕๑ ของทุ น
จดทะเบียน

-๒ข้อ ๕ ต้องเสนอแผนการลงทุนการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับกระบวนการทางานตาม
เกณฑ์ที่กาหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการให้บริการ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๕.๑ การนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศมาใช้ในระดับที่มีการเชื่อมโยง
ภายในองค์ ก รอย่ า งเป็ น ระบบ (INTEGRATED) และเชื่ อ มโยงภายนอกองค์ ก ร
(CONNECTED) บางส่วน หรือมีการเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก โดยต้องมีการ
เชื่ อมโยงข้ อ มู ล อย่ า งน้ อ ย ๓ ฟั งก์ ชั่ น มาใช้ บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตหรือการให้บริการ
๕.๒ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE หรือ AI) MACHINE
LEARNING การนา BIG DATA มาใช้หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (DATA ANALYTICS)
๕.๓ การนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบของบริษัทกับระบบออนไลน์ของภาครัฐ เช่น เชื่อมโยงกับระบบ NATIONAL
E-PAYMENT เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๖ สาหรับกรณี ๕.๑ และ ๕.๓ จะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์
โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศที่พัฒนาหรือปรับปรุง โดยผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้ อ ๗ ให้ น ับ มูล ค่า เงิน ลงทุน ในการปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพด้ว ยการใช้เ ทคโนโลยีด ิจ ิท ลั
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๗.๑ ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจานวนสาหรับรายการ ดังนี้
๗.๑.๑ เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ
ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๓ เฉพาะส่วนที่พัฒนาหรือปรับปรุง โดยผู้ประกอบการ
ในประเทศไทยซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗.๑.๒ เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL
INTELLIGENCE หรือ AI) MACHINE LEARNING การนา BIG DATA มาใช้
หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (DATA ANALYTICS) ตามข้อ ๕.๒
๗.๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ CLOUD หรือ DATA CENTER ในประเทศไทย
๗.๒ ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่งสาหรับรายการ ดังนี้
๗.๒.๑ เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ
ตามข้อ ๕.๑ และ ๕.๓ ที่พัฒนาหรือปรับปรุง โดยผู้ประกอบการในประเทศ
ไทยที่ไม่ได้ รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งหรือผู้ ประกอบการใน
ต่างประเทศ
๗.๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ CLOUD หรือ DATA CENTER ในต่างประเทศ

-๓ข้อ ๘ สิทธิและประโยชน์ มีดังนี้
๘.๑ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๓ ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ ๕๐
ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง ทั้งนี้ ให้ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ของกิจการที่ดาเนินการอยู่เดิม
๘.๒ ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ นับจากวันที่มีรายได้ภ ายหลั งได้ รั บ
บัตรส่งเสริม
ข้อ ๙ ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมภายในวันทาการสุดท้ายของปี ๒๕๖๕ และต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

