ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ ส. ๑ /๒๕๖๑
เรื่อง การเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗
อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึง ออกประกาศให้เพิ่ม ความ
ในหมวด ๗ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยกาหนดประเภท เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ ดังนี้
หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

7.29 กิจการศูนย์กลางการค้า กรณีตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เงื่อนไข
แบบครบวงจร
1. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุน
จดทะเบียน
2. ต้องมีพื้นที่ก่อสร้างส่วนจัดแสดงและซื้อขายสินค้า และศูนย์
กระจายสินค้าที่มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โดยมีพื้นทีร่ วมกันไม่น้อยกว่า 10,000
ตารางเมตร
3. ต้องจัดให้มีระบบการให้บริการซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์และ
ระบบออนไลน์อื่นๆ (e-Commerce Platform) และมีระบบ
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านเว็บไซต์
4. ต้องจัดให้มีบริการสนับสนุนการค้า เช่น บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านการเงิน บริการด้านการประกันภัย และบริการด้าน
งานเอกสาร เป็นต้น
5. ต้องมีศูนย์บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ประกอบการ
SMEs โดยต้องดาเนินการตามเงื่อนไข ดังนี้
5.1 จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คาปรึกษาการดาเนินธุรกิจ
5.2 จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค การออกแบบ หรือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

สิทธิและ
ประโยชน์
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เงื่อนไข

สิทธิและ
ประโยชน์

5.3 ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของศูนย์บริการและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อย
กว่า 10 ล้านบาท ภายในเวลา 3 ปีนับจากวันที่เริ่มมี
รายได้ครั้งแรก
5.4 ต้องเสนอแผนความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น
จังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ในการ
จัดซื้อและ/หรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนา
ผู้ประกอบการในพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
สิทธิและประโยชน์
1. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยจากัดวงเงินไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
2. ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กาหนด
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
3. สิทธิและประโยชน์อื่นๆ ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
4. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้รวมถึง
4.1 รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ของโครงการ
4.2 รายได้จากค่าจัดงานแสดงสินค้า
4.3 รายได้จากการบริหารจัดการกระจายสินค้า (ไม่รวมถึง
รายได้จากการขนส่งภายในประเทศ รายได้จากพิธีการ
ศุลกากร และรายได้จากการจองระวางเรือหรือเครื่องบิน)
4.4 รายได้จากค่าฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ
5. ต้ อ งยื่ น ค าขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ภายในวั น ที่ 30
ธันวาคม พ.ศ. 2561
กรณีตั้งนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เงื่อนไข
1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท
2. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียน
3. ต้องมีพื้นที่ก่อสร้างส่วนจัดแสดงและซื้อขายสินค้า และศูนย์
กระจายสินค้าที่มีสถานจัดที่เก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โดยมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า
100,000 ตารางเมตร
4. ต้องจัดให้มีระบบการให้บริการซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์และ
ระบบออนไลน์อื่นๆ (e-Commerce Platform) และมีระบบ
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านเว็บไซต์
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5. ต้องจัดให้มีบริการสนับสนุนการค้า เช่น บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านการเงิน บริการด้านการประกันภัยและบริการด้าน
งานเอกสาร เป็นต้น
6. ต้องมีศูนย์บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ประกอบการ
SMEs โดยต้องดาเนินการตามเงื่อนไข ดังนี้
6.1 จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คาปรึกษาการดาเนินธุรกิจ
6.2 จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านเทคนิค การออกแบบ หรือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
6.3 ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของศูนย์บริการและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สาหรับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า 15
ล้านบาท ภายในเวลา 3 ปีนับจากวันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก
6.4 ต้องเสนอแผนความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น จังหวัด
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ในการจัดซื้อและ/
หรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
7. กรณีตั้งสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด
สมุทรปราการ จะไม่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมการลงทุน
8. ต้องมีการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างน้อย
1 โครงการในประเภทกิจการ 1.20 กิจการศูนย์กลางการค้า
สินค้าเกษตร (ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า 10 ไร่) ประเภท 7.4.1
กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย (Distribution
Center: DC) หรือประเภท 7.29 กิจการศูนย์กลางการค้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร อย่างใดอย่างหนึ่งต่อ
การลงทุนนอกพื้นที่ 1 โครงการ
9. ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมทุกโครงการพร้อมกัน และจะ
ไม่ขยายเวลาดาเนินการในทุกขั้นตอนสาหรับโครงการที่ตั้ง
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สิทธิและประโยชน์
1. ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี โดยจากัดวงเงินไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนของ
โครงการที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ จะเริ่มใช้
สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เมื่อมี
การลงทุนในโครงการที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้ว
และการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว ต้องไม่เกิน
มูลค่าเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงของโครงการที่ตั้งในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

สิทธิและ
ประโยชน์
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เงื่อนไข
2. รายได้ที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้รวมถึง
2.1 รายได้จากค่าเช่าพื้นที่ของโครงการ
2.2 รายได้จากค่าจัดงานแสดงสินค้า
2.3 รายได้จากการบริหารจัดการกระจายสินค้า (ไม่รวมถึง รายได้
จากการขนส่งภายในประเทศ รายได้จากพิธีการศุลกากร และ
รายได้จากการจองระวางเรือหรือเครื่องบิน)
2.4 รายได้จากค่าฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ
3. ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
พลเอก (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สิทธิและ
ประโยชน์

