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มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
(ปรับปรุงโครงการเดิมหรือปรบัปรุงสายการผลติหรือให้บริการที่มีอยู่เดิม)

ด้านการประหยัดพลังงาน 
การใช้พลังงานทดแทน 

หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น การ
น าเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์
มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เป็นต้น

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรม

ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐาน
เพื่อความย่ังยืนในระดับสากล 
(Sustainability Certification) 
เช่น GAP, FSC, PEFCs, ISO 22000, 
ISO 14061 (SFM) เป็นต้น

ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

มาตรการที่ 1 มาตรการที่ 2

มาตรการที่ 3 มาตรการที่ 4

มาตรการที่ 5
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เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของมาตรการที่ 1-4 (กิจการเดิม)
ขอบข่าย • ใช้กับกิจการที่ด าเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการส่งเสริม

- เป็นประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมในวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริม
- กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม สิทธิยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ ต้องสิ้นสุดแล้ว หรือไม่เคยได้รับยกเว้น

• ลงทุน > 1 ล้านบาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
• ส าหรับ SMEs มีเงินลงทุน(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนเหมุนเวียน) > 5 แสนบาท 

สิทธิและประโยชน์ • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี (จากรายได้ของกิจการที่ด าเนินการอยู่เดิม) เป็นสัดส่วน 50% ของ

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

• ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

เงื่อนไข • ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

• ต้องด าเนินการให้ได้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด เช่น การลดลงของต้นทุนทางตรงต่อหน่วย การเพ่ิมขึ้นของ Yield 
การลดของเสียจากกระบวนการผลิต เป็นต้น

• ต้องย่ืนขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

โครงการที่ขอรับการส่งเสริมตอ้งอยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริมตามประเภทกจิการทีบ่ังคับใช้ในปัจจุบัน 
และไม่ได้อยู่ใน Negative List ตามประกาศ สกท. 

มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
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มาตรการที่ 5 ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (1/4)

สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 3 ปี เป็นสัดส่วน 50% ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

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

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

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

กิจการที่ด าเนินการอยู่เดิมท่ีมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรโดยไม่มีการลงทุนด้านเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
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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 าเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ยกระดบัการท างานตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

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

เงื่อนไข (ต่อ)

กรณี 1. และ 3. ต้องเป็นซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาหรือปรับปรุงโดย
ผู้ประกอบการในไทยซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะนับเงินลงทุน                 
ส่วนที่มาจากต่างประเทศเป็นเงินลงทุนเพียงกึ่งหนึ่ง

มาตรการที่ 5 ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (2/4)
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• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันท าการสุดท้ายของปี 2565

• ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

• ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้นับรวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย แต่หากเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ Cloud หรือ Data Center ในต่างประเทศให้นับเงินลงทุนกึ่งหนึ่ง

เงื่อนไข (ต่อ)
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มาตรการที่ 5 ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (3/4)
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กรณีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรพร้อมกับการลงทุนด้านเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเครื่องจักร ให้ใช้หลักการเดียวกันกับมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการนับค่าใช้จ่ายในการเช่า/ใช้บริการ 
Cloud หรือ Data Center ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นมูลค่าเงินลงทุน               
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563
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มาตรการที่ 5 ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (4/4)


