
มตคิณะรัฐมนตรี วนัที ่28 มกราคม 2563 

เร่ือง  มาตรการการเงินการคลงัเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
                   1. เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 พร้อมทั้งมอบหมาย
หน่วยงานตามที่ระบุ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                   2. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร                  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... จ านวน 1 ฉบับ 
                   3. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 
12 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที ่..) จ านวน 1 ฉบับ 
                   4. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และปีต่อ ๆ ไป จ านวน 350.67 ล้าน
บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับมาตรการสินเชื่อเพ่ือการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (มาตรการสินเชื่อฯ) ตาม
มาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ   
   ส าหรับภาระงบประมาณในการด าเนินการตามมาตรการสินเชื่อเ พ่ือการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต โดยธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) สนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ
และเงื่อนไขผ่อนปรน และรัฐบาลชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยให้แก่ ธสน. ภายในกรอบวงเงิน 350.67 ล้านบาท นั้น 
เห็นสมควรให้ ธสน. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามผลการด าเนินงานจริงต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
                   สาระส าคัญ 
                   เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยตลอดปี 2562 เผชิญกับความไม่แน่นอนจากภายนอกประเทศ 
ส่งผลให้เศรษฐกิจประสบสภาวะชะลอตัวและอาจส่งผลกระทบการลงทุนในปี  2563 กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควร
เสนอมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                   1. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 
                             1) วัตถุประสงค์ : ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มข้ึนในปี 2563 
                             2) กลุ่มเป้าหมาย : บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
                             3) ระยะเวลาด าเนินงาน : ส าหรับรายจ่ายที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 
                             4) วิธีด าเนินงาน : ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรได้
ร้อยละ 250 หรือ 2.5 เท่า ของรายจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นธุรกิจให้เช่าแบบลีสซิ่งและลงทุน
ในเครื่องจักรเพ่ือให้เช่าเครื่องจักรนั้นแบบลีสซิ่ง โดยให้หักรายจ่ายร้อยละ 100 แรก หรือ 1 เท่าแรกของรายจ่ายตาม
จ านวนที่จ่ายจริง เป็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรก าหนด และทยอยหักรายจ่ายส่วนเพ่ิม
เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 
                             ทั้งนี้ การใช้สิทธิประโยชน์สามารถด าเนินการได้โดยการตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน 1 ฉบับ 
                             5) สูญเสียรายได้ : คาดว่าจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 6,600 ล้านบาทต่อปี 
เป็นระยะเวลา 5 ปี 
                             อนึ่ง ในส่วนของการหักค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนในอาคาร กระทรวงการคลังอยู่ระหว่าง
พิจารณาความเหมาะสมในการให้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการนี้ 
                   2. มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
    1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือกระตุ้นการลงทุนในประเทศและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ 
                              2) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ 



                              3) ระยะเวลาด าเนินงาน : การน าเข้าเครื่องจักรตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงการคลังมีผล
บังคับใช้ – 31 ธันวาคม 2563 
                              4) วิธีด าเนินงาน : ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 146 ประเภทย่อย โดยการออกประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12  แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) จ านวน 1 ฉบับ 
                              5) สูญเสียรายได้ : คาดว่าจะสูญเสียรายได้อากรขาเข้าประมาณ 2,000 ล้านบาท 
                   3. มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (มาตรการสินเชื่อฯ) 
                              1) วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ในอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน โดยเฉพาะผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply 
Chain) รวมถึงผู้ประกอบการที่มีการน าเข้าเครื่องจักรเพ่ือการพัฒนาประเทศ เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตและเพ่ิม
ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Industry 4.0 และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 
                              2) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และผู้น าเข้าเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพ่ือพัฒนาประเทศ 
                              3) ระยะเวลาด าเนินงาน : ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ หรือตามที่ธนาคารเพ่ือการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ก าหนด และก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเมื่อ ธสน. 
ให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของมาตรการ ทั้งนี ้ไมเ่กินวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
     4) สิทธิประโยชน์ : อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)  
    -  ปีที่ 1-2 :  ร้อยละ 2 
    -  ปีที่ 3-5 :  Prime Rate – ร้อยละ 2 
    -  ปีที่ 6-7 :  Prime Rate  
    ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 Prime Rate = ร้อยละ 6 
    5) งบประมาณ : รัฐบาลชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยให้แก่ ธสน. เป็นจ านวนทั้งสิ้น 350.67 ล้าน
บาท ทั้งนี้ ให้ ธสน. ท าความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณกับส านักงบประมาณต่อไป   
 


