เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๔ ง

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ ส. ๗/๒๕๕๐
เรื่อง การสงเสริมกิจการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco-Car)
และกิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะสําหรับรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
เพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางฐานการผลิตรถยนตประเภทใหม ซึ่งจะเปนการชวยในการประหยัด
พลังงานเชื้อเพลิง และลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม การลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจึงออกประกาศ ดังตอไปนี้
๑. ให เ พิ่ ม ความในหมวด ๔ ประเภท ๔.๒๘ กิ จ การผลิ ต รถยนต ป ระหยั ด พลั ง งาน
มาตรฐานสากล (Eco-Car) และประเภท ๔.๒๙ กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะสําหรับรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล ของบัญชีประเภทกิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุนทายประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ ๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ประเภท ขนาดและเงื่อนไขของ
กิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุน โดยกําหนดประเภทและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
ประเภท
๔.๒๘ กิจการผลิตรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล (Eco-Car)

เงื่อนไข
๑. จะตองเสนอเปนแผนงานรวม (Package)
ประกอบดวย โครงการประกอบรถยนต การผลิต
เครื่องยนต และการผลิตหรือจัดหาชิ้นสวน
ยานพาหนะ
๒. จะตองมีปริมาณการผลิตจริง (Actual Production)
ไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ คันตอป ตั้งแตปที่ ๕
เปนตนไป
๓. รถยนตที่ผลิตเพื่อตลาดในประเทศจะตองเปน
รถยนตที่มีคุณสมบัติทางดานการประหยัดพลังงาน
เชื้อเพลิง ดานสิ่งแวดลอม ดานความปลอดภัย
ดังนี้
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ประเภท

เงื่อนไข
๓.๑ ดานการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
- สําหรับรถยนตที่ใชหรือสามารถใช
น้ํามันเชื้อเพลิงจะตองมีอัตราการใชน้ํามันเชือ้ เพลิง
ไมเกิน ๕.๐ ลิตรตอ ๑๐๐ กิโลเมตร ตาม Combine
Mode ที่ระบุไวในขอกําหนดทางเทคนิค
UNECE Reg.101 Rev.1
๓.๒ ดานสิ่งแวดลอม
- ตองเปนไปตามมาตรฐานมลพิษระดับ
Euro 4 ตามขอกําหนดทางเทคนิค UNECE
Reg.83 Rev.2 (2005) หรือระดับที่สูงกวา
- มีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด
ที่ปลอยออกจากทอไอเสียไมเกิน ๑๒๐ กรัม
ตอ ๑ กิโลเมตร ที่วัดตามหลักเกณฑที่ระบุ
ในขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101 Rev.1
๓.๓ ดานความปลอดภัย
- มีคุณสมบัติในการปองกันผูโดยสาร
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนดานหนาของตัวรถ
ตามมาตรฐาน UNECE Reg.94 Rev.0 หรือ
ระดับที่สูงกวา
- มีคุณสมบัติในการปองกันผูโดยสาร
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนดานขางของตัวรถ
ตามมาตรฐาน UNECE Reg.95 Rev.0 หรือ
ระดับที่สูงกวา
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เงื่อนไข

๔. จะตองมีขั้นตอนการผลิตชิ้นสวนหลักของ
เครื่องยนต อยางนอย ๔ ใน ๕ ชิน้ ไดแก
Cylinder Head, Cylinder Block, Crankshaft,
Camshaft และ Connecting Rod โดยตอง
มีขั้นตอนการ Machining Cylinder Head,
Cylinder Block และ Crankshaft เปนอยางนอย
๕. จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนของโครงการรวม (Package) ไดแก
การประกอบรถยนต การผลิตเครื่องยนตและ
การผลิตชิ้นสวน ทั้งของตนเองและผูผลิตชิ้นสวน
(Suppliers) รวมกันไมนอยกวา ๕,๐๐๐ ลานบาท
๖. จะตองมีคุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศ
ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
๗. ใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้
- ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรทุกเขต
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
- ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทุกเขต
เปนระยะเวลาไมเกิน ๘ ป ทั้งนี้ ใหไดรับยกเวน
ไมเกินมูลคาการลงทุนของโครงการ โดยไมรวม
คาที่ดินและทุนหมุนเวียน
- สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ ๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓
(ยกเวนสิทธิประโยชนตามมาตรา ๓๕ (๑)
การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ ๕๐)
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- กรณีที่ไมสามารถผลิตไดตามเงื่อนไข
ที่กําหนดใหตองมีปริมาณการผลิตจริง (Actual
Production) ไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ คันตอป
ตั้งแตปที่ ๕ เปนตนไป จะถูกเพิกถอน
สิทธิประโยชนยกเวนภาษเงินไดนิติบุคคล
ตามสัดสวนของปริมาณการผลิตที่ปฏิบัติไมได
ตามเงื่อนไข โดยคิดจากปริมาณการผลิตรวมตั้งแต
ปที่ ๕ ถึงปที่ ๘ ของการผลิตซึ่งปริมาณการผลิต
จะนับเฉพาะรถยนตที่มีโครงรถเชนเดียวกันเทานั้น
๔.๒๙ กิจการผลิตชิน้ สวนยานพาหนะ สําหรับ
- ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรทุกเขต
รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
- ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลทุกเขต
เปนระยะเวลาไมเกิน ๘ ป
- ลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบและชิ้นสวน
สําเร็จรูป ไมเกินรอยละ ๙๐ ตามความเหมาะสม
ของแตละประเภท และตามระยะเวลา
ที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
- สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตามเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ ๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓
๒. หลักเกณฑขางตนเปนหลักเกณฑทั่วไปที่คณะกรรมการจะถือเปนแนวทางในการพิจารณา
อนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน แตทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะพิจารณากําหนดใหสิทธิและประโยชน
ของแตละโครงการตามความเหมาะสม และสิทธิและประโยชนเพิ่มเติมอื่น ๆ ได
๓. โครงการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลจะตองยื่นคําขอรับการสงเสริม
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๔ ง

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
โฆสิต ปนเปยมรัษฎ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสงเสริมการลงทุน

