
 
 
 
 
 

ฉบบัท่ี 9/2563                                          วนัท่ี 28 มกราคม 2563 
 

คลงักระตุ้นการลงทุน 110,000 ล้านบาทผ่านมาตรการภาษแีละสินเช่ือดอกเบีย้พเิศษ 
_____________________________________  

 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง   
เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2563 เห็นชอบมาตรการการเงินการคลงัเพื่อสนับสนุน           
การลงทุนในประเทศ ปี 2563 ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

มาตรการการเงินการคลงัเพื่อสนบัสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 เป็นมาตรการพิเศษที่ช่วย
สนับสนุนเศรษฐกิจไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นยาแรงเพื่อกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศ โดยให้มากถึง 3 
ต่อ  ซ่ึงประกอบดว้ย ต่อท่ี 1 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ ต่อท่ี 2 มาตรการยกเวน้อากรขาเขา้
เคร่ืองจกัร และต่อท่ี 3 มาตรการสินเช่ือเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. มาตรการภาษีเพือ่ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 

ให้บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่ายเพื่อการลงทุนในเคร่ืองจกัรไดร้้อยละ 250 
หรือ 2.5 เท่า ของรายจ่ายตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นธุรกิจให้เช่าแบบลีสซ่ิงและลงทุนใน
เคร่ืองจกัรเพื่อให้เช่าเคร่ืองจกัรนั้นแบบลีสซ่ิง โดยให้หกัรายจ่ายร้อยละ 100 แรก หรือ 1 เท่าแรกของรายจ่ายตาม
จ านวนท่ีจ่ายจริง เป็นค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาตามเกณฑท่ี์ประมวลรัษฎากรก าหนด และทยอยหกัรายจ่ายส่วน
เพิ่มเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบญัชี ส าหรับรายจ่ายท่ีจ่ายไปตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 2. มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 

ปัจจุบนัเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้อยูแ่ลว้ มาตรการยกเวน้อากรขาเขา้
ในคร้ังน้ีจะยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัรส่วนท่ีเหลืออีก 146 รายการ โดยของท่ีได้รับยกเวน้อากรตอ้งเป็น 
ของท่ีไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และจะต้องน าไปใช้ในการประกอบกิจการของผู ้น าของเข้าเท่านั้ น  
ไม่ใช่เพื่อการจดัจ าหน่ายหรือใชใ้นบา้นเรือนระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วนัท่ีประกาศกระทรวงการคลงัมีผลบงัคบั
ใชถึ้งวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 3. มาตรการสินเช่ือเพือ่การลงทุนและเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ 
  สินเช่ือดอกเบ้ียพิเศษจากธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 
ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการปรับปรุงเคร่ืองจกัรใหม่ หรือซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต ในอตัราดอกเบ้ียพิเศษ คงท่ีปีท่ี 1 - 2 ร้อยละ 2 และปีท่ี 3 - 5 ร้อยละ 4 วงเงินกูสู้งสุดต่อราย 100 ลา้นบาท 
ภายใตว้งเงิน 5,000 ลา้นบาท ตั้งแต่วนัน้ีถึง 31 ธันวาคม 2563 พร้อมสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ จาก ธสน. เช่น ฟรี
ค่าธรรมเนียม Front-end Fee ฟรีค่าธรรมเนียมค ้าประกนั บสย. 4 ปี เป็นตน้ ทั้งน้ี หลกัเกณฑ์การขอสินเช่ือและ
การพิจารณาสินเช่ือเป็นไปตามท่ี ธสน. ก าหนด 
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นอกจากน้ีธนาคารเฉพาะกิจของรัฐยงัมีสินเช่ืออตัราพิเศษอีกมากกวา่ 100,000 ลา้นบาทเพื่อ
รองรับการลงทุนในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) กลุ่มธุรกิจ  
New S-Curve หรือธุรกิจท่ีเป็น Supply Chain ธุรกิจเกษตรแปรรูป และธุรกิจ Robotics   

 

กระทรวงการคลงัคาดว่า มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ  
ปี 2563 จะส่งผลก่อให้เกิดการลงทุนกว่า 110,000 ล้านบาท สนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 0.25  
ส่วนมาตรการสินเช่ือจะเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนผูป้ระกอบการไทยในการพฒันาและปรับปรุงการผลิต
สินคา้ ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน ดว้ยการน าเทคโนโลยี เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการ รวมทั้งจะเป็นการยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศให้กลบัมาแข็งแกร่ง ยกระดบั
กระบวนการผลิตและเพิ่มศกัยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Industry 4.0 และมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 
__________________________________________________ 

 
ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3512/3529/3527 
โทรสาร 0 2273 9088 
 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
โทร 0 2617 2111 



มาตรการเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ X3 

วัตถุประสงค ์  กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศ/เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ/ลดผลกระทบตอ่ค่าเงินบาท 

โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง 15,000 ล้านบาท 
เพ่ือลงทุนในกลุ่มธุรกิจ 10 S – Curve หรือธุรกิจที่เป็น Supply Chain ดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี รับค าขอกู้ถึง 18 ธ.ค. 63 

โครงการสินเชื่อเอ็กซิมเพ่ือโซนพิเศษ EEC 5,000 ล้านบาท 
ส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในพ้ืนที่ EEC ดอกเบี้ยเร่ิมต้น Prime Rate – 2% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี รับค าขอกู้ถึง 30 มิ.ย. 63 

โครงการสินเชื่อ กรุงไทย SME 60,000 ล้านบาท 
มีสินเชื่อส าหรับลงทุนในธรุกิจ 10 S – Curve ธุรกิจเกษตรแปรรูป และธุรกิจ Robotics ดอกเบี้ยเร่ิมต้น 4% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม บสย. สูงสุด 4 ปี รับค าขอกู้ถึง 31 ธ.ค. 63 

โครงการสินเชื่อ SMART SMEs 20,000 ล้านบาท 
เพ่ือใช้ลงทุนและ/หรือเป็นเงินทนุหมุนเวียนในกิจการ วงเงินสินเชือ่ต่อรายไม่เกนิ 15 ล้านบาท ดอกเบี้ยเร่ิมต้น MLR-1% รับค าขอกู้ถึง 30 มิ.ย. 63 

ต่อที่ 3 

ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 

ต่อที่ 1 ให้หักค่าใช้จ่าย 2.5 เท่า ส าหรับรายจ่ายเครื่องจักร 
ที่จ่ายไปตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 63 –31 ธ.ค. 63 

ต่อที่ 2 

มาตรการสินเชื่อพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ส่งออก 
วงเงิน 5,000 ล้านบาท 

มาตรการสินเชื่ออ่ืน ๆ  

โครงการสินเชื่อเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและหรือเพ่ือเป็นค่าลงทุนในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตเพ่ือน าไปสู่การผลิตรูปแบบใหม่ เช่น การลงทุนในเคร่ืองจักรใหม ่
ด้านการเกษตร เป็นต้น ดอกเบี้ยเร่ิมต้น MRR-1% ส าหรับเกษตรกรหรือบุคคล และ MLR -0.5% ส าหรับ องค์กร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร  
ในระยะ 1-3 ปีแรก ต้ังแต่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2564 

 

เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการส่งออก 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีท่ี 1-2 : 2%  

อัตราดอกเบี้ย ปีท่ี 3-5 : 4% / ปีท่ี 6-7 : 6%  
ห้าม Refinance 


