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ความเป็นมา (1/2) 

 รฐับาลมนีโยบายที่ให้ความส าคญักบัการพฒันาเพื่อสร้างความเขม้แขง็
ให้กับทุ กภาค ส่วนของปร ะ เทศ  อย่ า งค รอบคลุ ม  สมดุ ล  แ ล ะยั ง่ ยืน                    
ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เศรษฐกิจฐานราก 

การขบัเคล่ือนนโยบายรฐับาล 

• การสร้างความเข้มแขง็และมัน่คงจาก
ภายในประเทศ ให้กบัทุกภาคส่วน 

• ก า ร เ ติ บ โ ตอ ย่ า งทั ่ว ถึ ง มี ค ว า ม
ครอบคลมุ สมดลุ และยัง่ยืน  

เป้าหมาย 

เอกชน 

ประชาชน 

รฐับาล 

กลไกประชารฐั  



ความเป็นมา (2/2) 

       กกท. ได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ิน (ส้ินสุดแล้ว ในปี 2559)                  
และมาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรบัภาคการเกษตรในระดบัท้องถ่ิน (จะส้ินสุด    
เดือนธนัวาคม 2561) เพื่อ 

  
o ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยลงทุนในกิจการแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร กิจการ

ศูนย์จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน และกิจการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน โดยผ่อนผนั
เงื่อนไขในการส่งเสริมให้ด าเนินการได้ง่ายขึน้ 

 
o ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมมือและ

ให้การสนับสนุนแก่วิสาหกิจชุมชน
ห รื อ ส ห ก ร ณ์ เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ขี ด
ความสามารถ 

 



การส่งเสริมการลงทนุส าหรบัภาคการเกษตรในระดบัท้องถ่ิน 

4 

 หมายถึงการลงทุนหรือการด าเนินกิจการด้านการเกษตรท่ี
ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี 5/2561 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรบัภาคการเกษตรในระดบั
ท้องถ่ิน โดยสนับสนุนหรือร่วมด าเนินการกบัองคก์รท้องถ่ิน เพ่ือ
เป็นการสนับสนุนให้น าผลผลิตทางการเกษตรในท้องถ่ินมาแปร
รปูให้มีมลูค่าเพ่ิมสงูขึน้ มีคณุภาพท่ีดีขึน้ และอ านวยความ
สะดวกให้แก่ภาคการเกษตร 



คณุสมบติัของผูข้อรบัการส่งเสริม 
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 กรณีผูป้ระกอบการท่ีลงทุนในกิจการด้านการเกษตร จะต้อง
ลงทุนใน 10 ประเภทกิจการเกษตรท่ีก าหนด 

 
 กรณีเป็นผูส้นับสนุนหรือร่วมด าเนินการในกิจการด้าน

การเกษตร จะต้องมีกิจการท่ีด าเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะได้รบัการ
ส่งเสริมหรือไม่กต็าม โดยจะต้องเป็นกิจการในประเภทท่ีให้การ
ส่งเสริมได้ในปัจจบุนั และหากได้รบัการส่งเสริมอยู่เดิม สิทธิและ
ประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบคุคลจะต้องส้ินสดุลงแล้ว 
 

*ไม่มีคา่ใชจ้่ายในการขอรบัการส่งเสรมิ* 



6 

ผู้มีสิทธิได้รับการส่งเสริม 

บริษัท 

สหกรณ์ 

มูลนิธิ 

***สามารถยืน่ขอรบัการสง่เสรมิในนามบุคคลธรรมดาและจดัตัง้บรษิทัจ ากดั มลูนิธ ิ
หรอื สหกรณ์ ในภายหลงั 



มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ิน  

7 

หมายเหต ุ  ต้องย่ืนขอรบัการส่งเสริมภายในปี 2561 

กิจการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรีย ์ 
ปุ๋ ยอินทรียเ์คมีนาโน และสาร
ป้องกนัก าจดัศตัรพืูชชีวภณัฑ ์ 

กิจการปรบัปรงุพนัธุพื์ช 
หรือสตัว ์ 

ห้องเยน็และขนส่งห้องเยน็  

ต้นน ้า 

กิจการผลิตเช้ือเพลิงจาก
ผลผลิตการเกษตร  

กิจการแปรรปูยางขัน้ต้น  

ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า 

กิจการผลิตผลิตภณัฑ์
จากยางธรรมชาติ  

กิจการคดัคณุภาพ 
บรรจแุละ 

เกบ็รกัษาพืชผกั 
 ผลไม้ ดอกไม้ 

กิจการผลิต
ผลิตภณัฑจ์าก
ผลพลอยได้
ทางเกษตร  

กิจการผลิต
อาหารและ
เคร่ืองด่ืม  

กิจการผลิตสารสกดัหรือผลิตภณัฑ์
จากสารสกดัจากวตัถดิุบทาง

ธรรมชาติ  

ศนูยก์ลางการค้าสินค้าเกษตร 

สนับสนุน 



มาตรการส่งเสริมการลงทนุการเกษตรในระดบัท้องถ่ิน 

กรณีท่ี 1  
ผูป้ระกอบการรายเลก็ลงทนุเอง 

เง่ือนไข 
- ลดเงนิลงทุนขัน้ต ่าเหลอื 5 แสนบาท 
- ตอ้งมบีุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยถอืหุน้ > 51%ของทุนจดทะเบยีน  
- ตอ้งมสีนิทรพัยถ์าวรสทุธหิรอืเงนิลงทุนไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีนไมเ่กนิ 50 
ลา้นบาท 

- ผอ่นปรนใหน้ าเครือ่งจกัรใชแ้ลว้ในประเทศมาใชไ้ดบ้างสว่น ไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท และ
จะตอ้งลงทุนใหมใ่นเครือ่งจกัรหลกัไมน้่อยกวา่ 50% ของมลูคา่เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้น
โครงการ 
สิทธิประโยชน์ 
- ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 5 - 8 ปี เป็นสดัสว่น 200% ของเงนิลงทุน   
- ยกเวน้อากรขาเขา้เครือ่งจกัร 
 



มาตรการส่งเสริมการลงทนุการเกษตรในระดบัท้องถ่ิน 

กรณีท่ี 2  
ผูป้ระกอบการสนับสนุน/ร่วมด าเนินการกบัท้องถ่ิน 

เง่ือนไข 
- เงนิสนบัสนุน/รว่มด าเนินการขัน้ต ่า 1 ลา้นบาท (ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน)  
- ตอ้งมคีวามรว่มมอืกบั อปท./สหกรณ์/วสิาหกจิชุมชน 
- ธุรกจิเดมิตอ้งอยูใ่นประเภทกจิการทีข่อสง่เสรมิไดแ้ละไมไ่ดอ้ยูร่ะหวา่งการไดร้บั
สทิธยิกเวน้ภาษเีงนิได ้

สิทธิประโยชน์ 
- ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลส าหรบัรายไดจ้ากกจิการทีด่ าเนินการอยูเ่ดมิ 3 ปี เป็น
สดัสว่น 100% ของเงนิลงทุนทีจ่า่ยจรงิในการสนบัสนุนหรอืรว่มด าเนินการ เชน่ คา่
ก่อสรา้งโรงงานและคา่เครือ่งจกัร เป็นตน้ 



ตวัอย่างผลิตภณัฑจ์ากโรงงานแปรรปูผลิตผลทางการเกษตร 
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ตวัอย่างโครงการท่ีมีการร่วมมือระหว่างบริษทักบัชมุชน 

11 

โครงการสินค้าชมุชน ของบางจาก 



มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกจิฐานราก 



ความเป็นมา 

• มาตรการสง่เสรมิการลงทุนทอ้งถิน่ขา้งตน้ มขีอ้จ ากดัดงัน้ี 
1) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจจะไม่ตรงกบัความต้องการของ

ผู้ประกอบการรายย่อย เน่ืองจากมกัจะไม่อยู่ในข่ายต้องเสยีภาษีหรือ 
เสยีภาษใีนอตัราต ่าเป็นพเิศษ 

2) ขอบข่ายของผูร้บัการสนับสนุน จ ากดัเฉพาะกิจการด้านการเกษตร 

3) กรณีการสนับสนุนเครื่องจกัรและอุปกรณ์ให้แก่สหกรณ์หรอืวสิาหกจิชุมชน 
ผู้ให้การสนับสนุนอาจจะต้องรบัภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแทนสหกรณ์หรือ
วสิาหกจิชุมชน ท าใหไ้ม่ได้รบัประโยชน์จากมาตรการได้อย่างเตม็ท่ี 



เพื่อกระตุน้การลงทุนในทอ้งถิน่ใหม้เีพิม่มากขึน้ จงึเกดิมาตรการส่งเสริม
การลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการปรบัปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ทอ้งถิน่เดมิใน 4 ประเดน็ ดงัน้ี 
1) มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่ีมีศกัยภาพสูงกว่า เข้าไปสนับสนุนกิจการ

ขององค์กรท้องถ่ิน ได้แก่ องค์การบรหิารส่วนทอ้งถิน่ สหกรณ์ และวสิาหกจิ
ชุมชนในทอ้งถิน่ 

2) ขยายขอบข่ายของผู้ให้การสนับสนุนให้กว้างขึ้น เพิม่เตมิใหค้รอบคลุมทุก
ประเภทกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนในปจัจุบนั 

3) ขยายขอบข่ายของผู้รบัการสนับสนุนให้กว้างขึน้ จากเดมิเฉพาะกจิการดา้น
การเกษตร เพิม่เตมิใหค้รอบคลุมอุตสาหกรรมเบา และกจิการทอ่งเทีย่วชุมชน 

4) เพ่ิมวงเงินการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล จากเดมิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน
ในการสนับสนุน เป็นร้อยละ 120 ของเงินลงทุนในการสนับสนุน เพื่อเพิ่ม
แรงจงูใจ 

มาตรการส่งเสริมการลงทนุเศรษฐกิจฐานราก 



A 
ผู้สนับสนุน หรือ 
ร่วมด าเนินการ 

B 
ผู้รับ 

การสนับสนุน 

ยกเว้นภาษีเงินได้ในวงเงิน 

120% 
ของเงินสนับสนุน 

• วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์     
ท่ีขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง/
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

1. การยกระดับวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ 
2. เป็นกลไกสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีสว่นร่วมในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
3. เป็นช่องทางให้มีการน าผลงานวิจัยในประเทศไปขยายผลในวงกว้างขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะไดร้บั 

• เงินลงทุน > 1 ลบ.เพื่อสนับสนุน 
- เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

• มีความร่วมมือกับท้องถ่ิน 

เกษตรและเกษตรแปรรูป 

อุตสาหกรรมเบา 

• เป็นโครงการท่ีอยู่ใน
ประเภทกิจการท่ี
ขอรับการส่งเสริมได้
ในปัจจุบัน 

• เป็นโครงการท่ีเคย
ได้รับการส่งเสริมแต่
ไม่เคยได้รบัสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี
เงินได้นติบิุคคลหรือ
สิทธิฯได้สิ้นสุดลงแล้ว 

ท่องเท่ียวชุมชน 

(สนับสนุนไม่น้อยกว่า 2 แสนบาทต่อราย) 

ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมต้ังแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

ข้อเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก 



เงื่อนไขเก่ียวกบัผูข้อรบัการส่งเสริม  (A) 
คณุสมบติั 
1) เป็นโครงการท่ีอยู่ในประเภทกิจการท่ีขอรบัการส่งเสริมได้ในปัจจบุนั 
2) เป็นโครงการท่ีเคยได้รบัการส่งเสริมแต่ไม่เคยได้รบัสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงิน

ได้นิติบคุคลหรือสิทธิฯ ได้ส้ินสดุลงแล้ว 

ขอบข่ายการด าเนินงาน 

1) จะต้องด าเนินการตามแผนความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ
สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนในท้องถ่ิน ในการสนับสนุนกิจการด้านการเกษตร
และเกษตรแปรรปู อตุสาหกรรมเบา และกิจการท่องเท่ียวชุมชนตามทีก่ าหนด
เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถของทอ้งถิน่ 

2) ต้องมเีงินลงทุนขัน้ต า่ของแต่ละโครงการในการสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 
(ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน) โดยหากสนับสนุนหลายราย จะตอ้งไม่น้อยกว่า 
2 แสนบาทต่อราย 

3) จะต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 ปี นับตัง้แต่วนัท่ีออกบตัรส่งเสริม 



คณุสมบติัของผูร้บัการสนับสนุน (B) 

-   ต้องเป็นสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนในท้องถ่ินท่ีขึ้นทะเบียนกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือเป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-   ต้องด าเนินกิจการอย่างน้อยด้านใดด้านหน่ึงตามขอบข่าย ดงัน้ี 
(1)  กิจการด้านการเกษตรและเกษตรแปรรปู หมายถงึ กิจการท่ี

มีความเช่ือมโยงและช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิตทาง
การเกษตรในท้องถ่ิน 

(2) กิจการในอุตสาหกรรมเบา หมายถึง กิจการผลิตใน
อุตสาหกรรมเบา ท่ี มีความเ ช่ือมโยงและช่วยสร้าง
มลูค่าเพ่ิมให้กบัวตัถดิุบในท้องถ่ิน 

(3) กิจการท่องเท่ียวชุมชน หมายถงึ กิจการท่องเท่ียวชุมชนท่ี
มีความเช่ือมโยงและช่วยสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ
สงัคมจากการใช้ศกัยภาพ อตัลกัษณ์ด้านวฒันธรรม และ
ทรพัยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน 

เกษตรและเกษตรแปรรูป 

อุตสาหกรรมเบา 

ท่องเที่ยวชุมชน 



ตวัอย่างแนวทางในการสนับสนุนกิจการด้านการเกษตรและอตุสาหกรรมเบา 

- การน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ เช่น เครื่องจักร
เทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่ยกระดบัการผลติ 

- การฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัเทคโนโลยีหรือมาตรฐานผลิต 
เช่น การผลติและใชปุ้๋ ยชวีภาพ มาตรฐานความปลอดภยัอาหาร 
การอบรมการออกแบบผลติภณัฑ ์

- การพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพดี แสดงอตัลกัษณ์
ของท้องถ่ิน เช่น การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ หรือ
ผลติภณัฑ ์



- การสร้างการเติบโตและดึงดูดการท่องเท่ียวชุมชน เช่น 
สรา้งสิง่อ านวยความสะดวก 

- การสนับสนุนเพื่อยกระดบัมาตรฐานและความปลอดภยั 
เช่น สนับสนุนอุปกรณ์ความปลอดภยัส าหรบัการท่องเที่ยว
ทางทะเลหรอืการเดนิปา่ ฝึกอบรมเจา้หน้าทีห่น่วยกูภ้ยั  

- การสนับสนุนเพ่ือยกระดบัการท่องเท่ียวชุมชนให้ยัง่ยืน 
เช่น อบรมสร้างความรู้ด้านอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุน        
การใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังานหรอืรถไฟฟ้าลดมลพษิ 

- การสนับสนุนการน าเทคโนโลยี IoT หรือ Big Data มาใช้
พฒันาแหล่งท่องเทีย่วใหร้องรบันักท่องเทีย่วทีม่คีุณภาพและ
เชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวเมอืงรอง เช่น สร้างระบบ Smart 
Tourism เพื่อช่วยบูรณาการขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น
ระบบยิง่ขึน้ 

ตวัอย่างแนวทางในการสนับสนุนกิจการท่องเท่ียวชมุชน 



มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก 

สิทธิและประโยชน์ 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ให้กบักิจการท่ีด าเนินการอยู่เดิม

ของผูใ้ห้การสนับสนุน   
มลูค่ายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่เกินร้อยละ 120 ของเงินลงทุน

หรือค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปจริงในการสนับสนุนตามท่ีส านักงานก าหนด เช่น     
ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 
 
 
 

           ทัง้น้ี ต้องย่ืนขอรบัการส่งเสริมตัง้แต่วนัท่ี 2 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 
30 ธนัวาคม 2563  



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การยกระดับวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ เป็นกลไกสนับสนุนให้ภาคเอกชน 
มีส่วนร่วมในการยกระดับ 

เศรษฐกิจฐานราก 

เป็นช่องทางให้มีการน าผลงานวิจัย 
ในประเทศไปขยายผลในวงกว้างขึ้น 

 ในวงเงิน 120% 
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

ของเงินสนับสนุน 



การพิจารณาเงินลงทุน 
ตามมาตรการส่งเสริมส าหรับ 
ภาคการเกษตรในระดบัทอ้งถ่ิน 

* ใหน้บัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงตั้งแต่วนัยืน่ค  าขอรับการส่งเสริมจนถึงวนัครบเปิดด าเนินการ 
เท่านั้น ถึงแมจ้ะไดรั้บใหข้ยายระยะเวลาเปิดด าเนินการ 



ความหมายรายการเงินลงทุน (1) 

    1.  คา่ก่อสร้าง 
–กรณีก่อสร้างเอง 

–กรณีซือ้อาคารหรือใช้อาคารท่ีมีอยูแ่ล้ว 

–กรณีเช่าอาคารหรือโรงงานต้องมากกวา่  3  ปี 



ความหมายรายการเงินลงทุน (2) 

   2.  คา่เคร่ืองจกัร  คา่ติดตัง้  คา่ทดลองเคร่ือง 

–กรณีซือ้เคร่ืองจกัร 

–กรณีเช่าซือ้หรือเช่าแบบลสิซิ่ง 

– กรณีเช่าเคร่ืองจกัรต้องมากกวา่  1  ปี 

–กรณีจ านองเคร่ืองจกัร 



ความหมายรายการเงินลงทุนฯ (3) 

    3.  คา่ใช้จ่ายก่อนเปิดด าเนินการ 
–คา่ใช้จ่ายในการจดัตัง้บริษัทใหม่ (เฉพาะบริษัทจดัตัง้ใหม่) 

4.  มลูคา่สนิทรัพย์อ่ืนๆ 
–คา่อปุกรณ์ส านกังานและคา่ยานพาหนะ (เฉพาะบริษัทจดัตัง้
ใหม)่ 



ความหมายรายการเงินลงทุนฯ (4) 

    5.  คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงเพื่อพฒันากิจการของท้องถ่ิน (ส าหรับผู้สนบัสนนุ
หรือร่วมด าเนินการ) 

– คา่ใช้จ่ายเพื่อยกระดบัมาตรฐานการผลิตให้แก่องค์กรท้องถ่ินคา่ใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม คา่จดัจ้างที่ปรึกษา คา่ธรรมเนียมในการขึน้ทะเบียนสินค้า 
คา่ออกแบบผลิตภณัฑ์/บรรจภุณัฑ์ 

– คา่ก่อสร้างหรือพฒันาปรับปรุงอาหารให้มีมาตรฐานยิ่งขึน้ เช่น ปรับปรุง
อาคารให้เป็นระบบปิดในการผลติ 

– ลงทนุเคร่ืองจกัรท่ีมีระบบทนัสมยัเพ่ือยกระดบัการผลิตจากเดิม เช่น 
ระบบบรรจอุตัโนมตัิ ระบบบรรจสุญุญากาศ ระบบบรรจแุบบปลอดเชือ้ 



ค าขอรบัการส่งเสริมส าหรบัผูด้ าเนินกิจการด้านการเกษตร 
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ค าขอ F PA PP 40 



ค าขอรบัการส่งเสริมส าหรบัผูส้นับสนุนหรือร่วมด าเนินการด้านการเกษตร 

28 

ค าขอ F PA PP 39 
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มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

3
3 



 ประเภทกจิการในกลุม่ A และ B1 เป็นกจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิตามมาตรการเพิม่ขดี
ความสามารถของผูป้ระกอบการ SMEs 

 เงือ่นไข 
1) เงนิลงทุนไมน้่อยกวา่ 500,000 บาท ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน  
2)  อนุญาตใหน้ าเครือ่งจกัรใชแ้ลว้ในประเทศไมเ่กนิ 10  ลา้นบาท และตอ้งลงทุนใหม่

ในเครือ่งจกัรหลกัไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ของมลูคา่เครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นโครงการ   
3)  อตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนไมเ่กนิ 3 : 1 
4) คุณสมบตัขิองผูท้ีเ่ป็น SMEs มดีงัน้ี 

• ถอืหุน้โดยบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน 
• เมื่อรวมกจิการทัง้หมดทัง้ที่ไดร้บัและไม่ไดร้บัการส่งเสรมิแล้ว มสีนิทรพัยถ์าวรสุทธิ

หรอืขนาดลงทุนไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีนไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท 
 

มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของ SMEs (1/2) 
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 สทิธแิละประโยชน์  

 - ยกเวน้อากรขาเขา้เครือ่งจกัร 

 - ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลส าหรบัประเภทกจิการในกลุ่ม A เป็นสดัสว่น 

   รอ้ยละ 200 ของเงนิลงทุน (ไมร่วมคา่ทีด่นิและทุนหมนุเวยีน) 

 - สทิธแิละประโยชน์อื่นตามหลกัเกณฑป์ระกาศ กกท. ที ่2/2557 

 สทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิตามคุณคา่ของโครงการ (Merit-based Incentives) ผอ่น
ปรนสดัสว่น % ลงครึง่หน่ึงของเกณฑป์กต ิ 

 

** ตอ้งยืน่ค าขอรบัการสง่เสรมิภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2562 **  
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มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของ SMEs (2/2) 



สถาปนา พรหมบุญ 
กองบริหารการลงทุน 1 

Tel 0 2553 8335 
E-mail: sathapana@boi.go.th 

THANK YOU 


