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มาตรการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

พฤศจิกายน 2564
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ค่าเฉลี่ยความพร้อมของกลุ่มตัวอย่างอุตสาหกรรมไทย
อยู่ท่ีระดับ Industry 2.0

ภาคอุตสาหกรรมไทยกว่าร้อยละ 70 ยังอยู่ในระดับ
Industry 2.0 หรือต่ ากว่า

Industry 1.0
9%

Industry 2.0
61%

Industry 3.0
28%

Industry 4.0
2%

Industry 1.0 Industry 2.0

Industry 3.0 Industry 4.0

สัดส่วนของโรงงานในประเทศไทย แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 1.0-4.0

ท่ีมา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากผลส ารวจ 1,589 บริษัท ในปี 2561

การส ารวจของสภาอุตสาหกรรมในปี 2561 การประเมินความพร้อมอุตสาหกรรมไทยในปี 2563
โดย สวทช. ร่วมกับ EDB

สถานะอุตสาหกรรมในประเทศไทย
Confidential  for FMS Customer Day
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ด้านยุทธศาสตร์
o มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ
o มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
o มาตรการสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์

ด้านสิทธิและประโยชน์

ด้านทรัพยากรมนุษย์

ด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี

o ยกเว้นอากรส าหรับของท่ีน ามาใช้ใน
การผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

กลไกการขับเคลื่อนการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 

• หักค่าใช้การพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรม 4.0
ได้ 2.5 เท่า

• หักค่าใช้จ่ายเงินลงทุนระบบอัตโนมัติได้สองเท่า
• หักค่าใช้จ่ายการจ้างงานบุลากรทักษะสูงได้ 1.5 เท่า

• ก าหนดนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย
• ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

เช่น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

o โครงการส่งเสริมและพัฒนาก าลังคน
ให้มีทักษะช้ันสูงตามความต้องการของประเทศ 

o ก าหนดเป้าหมายการยกระดับไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยเทคโนโลยี 5G

• การพัฒนาทักษะบุคลากรตรงตามความต้องการ 
EEC Model

• พัฒนา Thailand i4.0 Index 
• ให้ค าปรึกษาในการยกระดับอุตสาหกรรม

o Certify SI
o Consultant/Technology Transfer

• ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาก าลังคนด้าน 
Automation เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิต
ในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0

• โครงการ Lean Automation System 
Integrators (LASI) ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC)
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สวทช. ได้พัฒนา “ดัชนีชี้วัดความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย (Thailand i4.0 Index)” ขึ้น 

เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการประเมินความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ท าให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุง
เพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเป็นระบบ 

โดยจะเน้นการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
(Operation Technology: OT) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology: IT)
เพ่ือพัฒนาไปสู่ Smart Factory

กลไกในการขับเคลื่อนการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (เพิ่มเติม)
Confidential  for FMS Customer Day
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ในช่วงปี 2562 - มิถุนายน 2564
ค าขอรับการส่งเสริมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
มีจ านวน 112 โครงการ 
เงินลงทุนรวมประมาณ 20,000 ล้านบาท

แม้ว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทยจะมีจ านวนน้อยมาก 
แต่บริษัทมีแนวโน้มที่จะใช้ระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

สถิติค าขอรับการส่งเสริมมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
Confidential  for FMS Customer Day
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การขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรงุประสิทธภิาพ

HIGH
PROFIT

Save
Tax

ยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักร

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ขยายการลงทุน

จ่ายเงินปันผล

จ่ายเงินโบนัส

Low 
Cost
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพ่ือความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรบัปรงุประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

7
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• เป็นมาตรการพิเศษเพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่   
โครงการท่ีมีอยู่เดิม ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับ      
การส่งเสริมการลงทุนมาก่อน

• ต้องเป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริม        
ในวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม

• กรณีโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม
สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคลต้องสิ้นสุด
หรือไม่เคยได้รับยกเว้น และต้องเปิดด าเนินการแล้ว

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
Confidential  for FMS Customer Day
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บัญชีประเภทกิจการทีใ่หก้ารส่งเสริมการลงทนุ

เกษตรกรรมและผลิตจากการเกษตร

หมวด 1

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

หมวด 2

อุตสาหกรรมเบา

หมวด 3

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

หมวด 4

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หมวด 5

เคมีภัณฑ์ พลาสติก แลกระดาษ

หมวด 6

กิจการบริการ และสาธารณูปโภค

หมวด 7

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หมวด 8

Confidential  for FMS Customer Day



10

สิทธิประโยชน์พื้นฐานส าหรับโครงการลงทุนใหม่/โครงการขยาย
A1: อุตสาหกรรมฐานความรู้ / กิจการท่ีลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่สูง เน้น R&D ซึ่งส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาขีด

ความสามารถของประเทศในระยะยาว
A2: โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาประเทศ กิจการท่ีใช้เทคโนโลยีสูง กิจการด้านสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานส าคัญ

ท่ีมีลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มี
A3: กิจการใช้เทคโนโลยีสูงท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีฐานผลิตอยู่บ้างแล้ว
A4: กิจการท่ีมีระดับเทคโนโลยีไม่เท่า A1-A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริมสร้าง Value Chain
B1-B2: อุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีใช้เทคโนโลยไีม่สูง แต่ยังส าคัญต่อ Value Chain

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากร
เครื่องจักร

ยกเว้นอากรวัตถุดิบ
ผลิตเพื่อส่งออก Non-tax

A1 8 ปี (ไม่จ ากัดวงเงิน) + Merit   

A2 8 ปี + Merit   

A3 5 ปี + Merit   

A4 3 ปี + Merit   

B1 0 ปี + Merit (บางกิจการ)   

B2 - - - 

Confidential  for FMS Customer Day



•ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร
•ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุน

ในการปรับปรุงเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

สิทธิและประโยชน์

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(Robot & Automation)

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digitalization)

การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด
(Smart Operation)สิทธิและประโยชน์

 ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร
 ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุน 

ในการปรับปรุง
 ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุน

ในการปรับปรุง (กรณีใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่มีการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ > 30%)

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(Robot & Automation)

มาตรการสนับสนุนการลงทุนระบบอัตโนมัติและการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
< INDUSTRY 4.0 INDUSTRY 4.0Confidential  for FMS Customer Day
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เงื่อนไข

สิทธิและประโยชน์
• ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร
• ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนในการปรับปรุงเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ให้

นับจากวันท่ีมีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

• ต้องเสนอแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และต้อง
ด าเนินการตามแผนท่ีได้รับอนุมัติ

• ต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในด้านต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติและการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ 
(Automation and Network Technology) การวิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการท่ีชาญฉลาด (Smart Operation) หรือ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหาร
จัดการในกระบวนการผลิต (Digital Technology in Production Process)  เป็นต้น ในสายการผลิตหรือการให้บริการท่ีมีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

• ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันท่ีออกบัตรส่งเสริม 
• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565 12

การลงทุนเพื่อยกระดับกิจการเดิมให้ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ)
“มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0”

(มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564)

• ใช้กับกิจการท่ีด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริม
- เป็นประเภทกิจการท่ีอยู่ในข่ายให้การส่งเสริมในวันท่ียื่นขอรับการส่งเสริม
- กรณีโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯต้องสิ้นสุดแล้ว หรือไม่เคยได้รับยกเว้น

• กรณีทั่วไป ลงทุน > 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)  /  กรณี SMEs ลงทุน > 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

ขอบข่าย

Confidential  for FMS Customer Day



13ยื่นขอรับการส่งเสริมเป็นภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

ขอบข่าย • โครงการลงทุนใหม่ที่มีการลงทุนเครื่องจักรเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ในสายการผลิต/บริการ 

• อยู่ในประเภทกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ (กลุ่ม B) ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบาย
เฉพาะที่จะไม่ให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ตามที่ส านักงานก าหนด

สิทธิและประโยชน์ • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุนโดยไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

• สิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

เงื่อนไข • ต้องเสนอแผนการลงทุนเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และต้องด าเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
• ต้องมีการลงทุนเครื่องจักรเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในด้านต่างๆ เช่น 

ระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Automation and Network Technology) การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด (Smart Operation) หรือการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
บริหารจัดการในกระบวนการผลิต (Digital Technology in Production Process)  เป็นต้น

13

โครงการลงทุนใหม่ในกลุ่ม B (ประเภทกิจการท่ีปกติไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ)
ที่เข้าข่ายอุตสาหกรรม 4.0

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564)
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 เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ ที่ต้องท างานร่วมกับเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ เพื่อการสั่งงานและควบคุมการท างาน ตลอดจนการสนับสนุนระบบการผลิตให้นับเงินลงทุน
หรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน

 เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร 
• กรณีพัฒนาหรือปรับปรุงโดยผู้ประกอบการในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองฯ 

ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน
• กรณีที่ไม่ได้รับการรับรองฯ หรือน าเข้าจากต่างประเทศ ให้นับเงินลงทุน/หรือค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่ง

 ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center
• กรณี Cloud หรือ Data Center ในประเทศไทย ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน 
• กรณี Cloud หรือ Data Center ในต่างประเทศ ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายกึ่งหนึ่ง

 เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) 
Machine Learning การน า Big Data มาใช้หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน

การนับมูลค่าเงินลงทุนด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
• ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เต็มจ านวน
• ให้นับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายส าหรับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือระบบ

สารสนเทศ และการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ดังต่อไปนี้

14
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ขอบข่ายการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล

Digitalization

Automation & Digitalization Digitalization
การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

Automation System 
Integration

• Data Analysis
• Optimization
• Connected 

Network

ตวัอย่าง
Enterprise Resource 

Planning (ERP)
API/Web Service
for Government 

E-Payment

* ไม่รวม คจ. อตัโนมติัแบบ Stand Alone AI/Machine Learning Data Analytics (Big Data)

15
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพ่ือความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรบัปรงุประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

16

Confidential  for FMS Customer Day



17
17

ขอบข่าย • ใช้กับกิจการท่ีด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริม
- เป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมในวันที่ย่ืนขอรับการส่งเสริม
- กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ต้องสิ้นสุดแล้ว หรือไม่เคยได้รับยกเว้น

• กรณีท่ัวไป ลงทุน > 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน)

• กรณี SMEs ลงทุน > 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน)

สิทธิและประโยชน์ • ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี (จากรายได้ของกิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม ) เป็นสัดส่วน 50% ของ

เงินลงทุนในการปรับปรุงโดยไม่รวมค่าท่ีดิน/ทุนหมุนเวียน (กรณีใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ
ในประเทศ > 30% จะให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ เป็นสัดส่วน 100%)

• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ให้นับจากวันท่ีมีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

เงื่อนไข • ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันท่ีออกบัตรส่งเสริม
• ต้องด าเนินการให้ได้ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด เช่น การลดลงของต้นทุนทางตรงต่อหน่วย การเพ่ิมขึ้นของ Yield เป็นต้น

• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

โครงการท่ีขอรับการส่งเสริมต้องอยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมตามประเภทกิจการท่ีบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน และไม่ได้อยู่ใน Negative List ตามประกาศ สกท. 

มีผลบังคับใช้นับแต่วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563

มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพดา้นการปรับเปลี่ยนเครือ่งจักร (1/3) 
Confidential  for FMS Customer Day
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มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพดา้นการปรับเปลี่ยนเครือ่งจักร (2/3) 
กลุ่มผู้ใช้ (Demand Side)

อยู่ในประเภทกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ* กลุ่ม A

ปรับปรุงในสายการผลิต/บริการเดิม

Automation: ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี ไม่ใช้ Automation : ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี 

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศ
(ซื้อจากกลุ่มผู้ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า 30% ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ)

ขยายวงเงินยกเว้นเป็น ไม่เกิน 100 % ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ

วงเงินยกเว้นไม่เกิน 50 % ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ

ตัวอย่าง: โรงงานผลิตอาหาร ชิ้นส่วนยานพาหนะ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ 

น ามาใช้ทั้งสายการผลติ/บริการ หรือบางข้ันตอน 
(ไม่รวมการน ามาใช้เปน็รายเครือ่ง)

วงเงินยกเว้นไม่เกิน 50 % ของเงินลงทุนในเคร่ืองจักร

* กรณีเป็นโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิม
สิทธิประโยชน์ยกเวน้หรือลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ต้องสิ้นสุดลงแล้ว
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มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพดา้นการปรับเปลี่ยนเครือ่งจักร (3/3)
กลุ่มผู้ใช้ (Demand Side)

อยู่ในประเภทกิจการท่ีไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ* กลุ่ม B

ปรับปรุงในสายการผลิต/บริการเดิม

Automation: ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี ไม่ใช้ Automation : ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

เช่ือมโยงอุตสาหกรรมในประเทศ
(ซื้อจากกลุ่มผู้ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่า 30% ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ)

ขยายวงเงินยกเว้นเป็น ไม่เกิน 100 % ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ

วงเงินยกเว้นไม่เกิน 50 % ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติฯ

ตัวอย่าง: โรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะ ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรม 

น ามาใช้ทั้งสายการผลติ/บริการ หรือบางข้ันตอน 
(ไม่รวมการน ามาใช้เปน็รายเครือ่ง) * กิจการท่ีไม่สามารถขอรับการส่งเสริมตามมาตรการนี้

• ผลิต: รถยนต์ทั่วไป รถจักรยานยนต์
• บริการ: กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ    

กิจการ Co-Working Space กิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ 
(International Business Center: IBC) กิจการสนับสนุนการคา้และ
การลงทุน (TISO) กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และ
ส่วนประกอบระหว่างประเทศ (IPO)

19
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มผู้ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (กรณีลงทุนใหม่)

ขอบข่าย

สิทธิและประโยชน์

ยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุนระบบอัตโนมัติ 

(กรณีใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติในประเทศ > 30% จะให้ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ฯ เป็นสัดส่วน 100%) 

• โครงการลงทุนใหม่ในสายการผลิต/บริการ
• อยู่ในประเภทกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ (กลุ่ม B) ยกเว้น ประเภท

กิจการที่มีนโยบายเฉพาะที่จะไม่ให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ    
ตามที่ส านักงานก าหนด

• กรณีท่ัวไป ลงทุน > 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
• กรณี SMEs ลงทุน > 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

โครงการท่ีขอรับการส่งเสริมต้องไม่ได้อยู่ใน              
Negative List ตามประกาศ สกท. 

20
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(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรับปรุงสายการผลิตหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น 
การน าเคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์

มาใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพ่ือความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)

เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000 เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการท่ี 1 มาตรการท่ี 2 มาตรการท่ี 3

มาตรการท่ี 4

มาตรการส่งเสริมการปรบัปรงุประสิทธิภาพ

มาตรการท่ี 5 มาตรการท่ี 6

ด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (1/3)

สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เงื่อนไข • ใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริม
- เป็นประเภทกิจการท่ีอยู่ในข่ายได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (กิจการกลุ่ม A) ยกเว้น                 

บางประเภทกิจการ (เช่น กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ กิจการ Cloud Service และ กิจการ Data Center 
เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจการท่ีต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่แล้วโดยสภาพ)

- กรณีโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ต้องสิ้นสุดแล้ว 
• ลงทุนขั้นต่ า 
 กรณีทั่วไป ลงทุน ≥ 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
 กรณี SMEs ลงทุน ≥ 5 แสนบาท (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน)
คุณสมบัติ SMEs: รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี และมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น > 51%

กิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิมท่ีมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรโดยไม่มีการลงทุนด้านเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ดังนี้

22
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1. การน าซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ มาเชื่อมโยงภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ 
(Integrated) และเชื่อมโยงภายนอกองค์กร (Connected) บางส่วน หรือ มีการเชื่อมโยง
ทั้งภายในและภายนอก โดยต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย 3 ฟังก์ชั่น มาใช้บริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการให้บริการ 

2. การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) Machine Learning 
การน า Big Data มาใช้หรือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 

ต้องเสนอแผนการลงทุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับการท างานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

3. การน าซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ
ของบริษัทกับระบบออนไลน์ของภาครัฐ เช่น เชื่อมโยงกับระบบ National e-Payment เป็นต้น

เงื่อนไข (ต่อ)

กรณี 1. และ 3. ต้องเป็นซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาหรือปรับปรุงโดย
ผู้ประกอบการในไทยซ่ึงได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะนับเงินลงทุน                 
ส่วนที่มาจากต่างประเทศเป็นเงินลงทุนเพียงก่ึงหนึ่ง

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (2/3)
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เงื่อนไข (ต่อ)

• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

• ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

• ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใชบ้ริการ Cloud หรือ Data Center ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้นับรวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย แต่หากเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเชา่/ใชบ้ริการ Cloud หรือ Data Center ในต่างประเทศใหน้ับเงินลงทุนกึ่งหนึ่ง

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (3/3)

24

กรณีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรพร้อมกับการลงทุนด้านเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร ให้ใช้หลักการเดียวกันกับ
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการนับค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ 
Cloud หรือ Data Center ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นมูลค่าเงินลงทุนในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย

มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563
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หลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรณีปรับปรุง
ในสายการผลิต/บริการเดิม

• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ นับจากวันท่ีมีรายได้ภายหลังได้รับบัตรสง่เสริม

• ต้องลงทุนปรับปรุงเคร่ืองจักรก่อนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

• กรณีได้ขยายเวลาเปิดด าเนินการ เป็นการขยายเวลาให้ด าเนินการได้ตามตัวชี้วัด 

แตไ่ม่เป็นการขยายเวลานับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

กรณีลงทุนใหม่

ในสายการผลิต/บริการ

• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ นับจากวันที่มีรายได้

• ต้องลงทุนตามโครงการก่อนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

• นับ CAP วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมถึงวันที่ครบก าหนด 3 ปี นับแต่วันท่ีออกบัตรส่งเสริม

• กรณีได้ขยายเวลาเปิดด าเนินการ เป็นการขยายเวลาให้ด าเนินการ รวมถึงการนับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ

• นับ CAP วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ตั้งแต่วันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมถึงวันที่ครบก าหนด 3 ปี นับแต่วันท่ีออกบัตรส่งเสริม
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ตัวอย่างโครงการทีม่ีการปรบัปรงุประสิทธิภาพ
ด้วยระบบ Automation (1/2)

26

เช่น 
• การลงทุนใหม่ในเครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่องชั่งอัตโนมัติ 

เครื่องบรรจุอัตโนมัติ เครื่องเย็บอัตโนมัติ เป็นต้น 
• การลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมโยงแบบ

ไ ร้ ส า ย ห รื อ ผ่ า น ส า ย สั ญ ญ า ณ  เ ช่ น  เ ค รื่ อ ง 
Spectrophotometer ที่ เชื่อมการท างานกับเครื่องเชื่อม
เลเซอร์ เป็นต้น 

• การติดตั้งแขนกล และ/หรือ Loader ร่วมกับเครื่องจักร (ที่มี
อ ยู่ เ ดิ ม  ห รื อ ล ง ทุ น ใ ห ม่ )  ใ น ส า ย ก า ร ผ ลิ ต  โ ด ย มี 
Programmable Logic Control : PLC และ/หรือโปรแกรม
ในการควบคุมการท างาน

• การติดตั้งระบบแขนกลอัตโนมัติ และ/หรือ Automatic
Loader ร่วมกับเครื่องจักร (ที่มีอยู่เดิม หรือลงทุนใหม่)

เคร่ืองชั่งอัตโนมัติ

26
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ตัวอย่างโครงการทีม่ีการปรบัปรงุประสิทธิภาพ
ด้วยระบบ Automation (2/2)เช่น

• การติดตั้งระบบขนส่งอัตโนมติั Automatic Guided Vehicle 
(AGV) ที่มีโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการควบคุมการท างานรว่มกับ
ระบบอัตโนมัติอื่นๆ

• การติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ที่มีการเชือ่มโยงแบบไร้สายหรือผ่าน
สายสัญญาณ โดยมีการท างานรว่มกับเครื่องจกัร (ที่มีอยู่เดิม หรือ
ลงทุนใหม่) เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑห์รือบันทึกข้อมลูเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ผลการผลิต

• การติดตั้งระบบ Internet of Things : IoT เพื่อช่วยในการ
ท างาน
โดยจะต้องมีท างานร่วมกันระหว่าง Sensor และ Software 
รวมทั้งเช่ือมโยงกบัการท างานของระบบอัตโนมัติ เช่น การน า
Data Visualization มาใช้ร่วมกับระบบอัตโนมตัิ เป็นต้น

27
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งานวิเคราะห์โครงการ
การขอรับการส่งเสริม

งานสิทธิและประโยชน์
ด้านเคร่ืองจักร

งานติดตามและประเมินผลการลงทุน
(การขอใช้สิทธิภาษี/ตรวจเปิดด าเนินการ)

อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์                    
(เช่น ยา เครื่องมือแพทยแ์ละบริการทางการแพทย์)

กองส่งเสริมการลงทุน 1

อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อากาศยาน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์             
ระบบอัตโนมตัิและหุน่ยนต์

กองส่งเสริมการลงทุน 2

กองส่งเสริมการลงทุน 4
อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมลูคา่สูง

อุตสาหกรรมพื้นฐานและอตุสาหกรรมสนับสนุน
เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

กองส่งเสริมการลงทุน 3

รับผิดชอบงานตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการลงทุนทีอ่ยู่ในความ
ดูแลของกองส่งเสริมการลงทุน 1
และ 2

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1

รับผิดชอบงานตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการลงทุนทีอ่ยู่ในความ
ดูแลของกองส่งเสริมการลงทุน 3
และ 4

กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2

งานของกองส่งเสริมการลงทุน 1-4 และกองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1-2
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
www.boi.go.th
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บริการออนไลน์
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การติดต่อ : 

BOI-News

ศูนย์บริการลงทุน

0 2553 8111 กด 1

head@boi.go.th
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ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555  ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2553-8111 โทรสาร  0-2553-8222
Website :  www.boi.go.th
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