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บอร์ดบีโอไอคลอดมาตรการส่งเสริมเอสเอม็อเีต็มรูปแบบ 
ครอบคลมุทุกกลุ่มทีใ่ห้ส่งเสริม - เพิม่วงเงินยกเว้นภาษ ี

 

 บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของเอสเอ็มอี โดยขยายเวลาขอรับส่งเสริมไป
จนถึงส้ินปี 2562 ขยายขอบข่ายให้สามารถย่ืนขอรับส่งเสริมได้เกือบทุกประเภท และปรับปรุงสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้ของประเภทกจิการทีก่ าหนด เพิม่เพดานจากเดิมเท่าตัว เป็นร้อยละ 200  
 

นางสาวดวงใจ อศัวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ซ่ึงมี พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ว่า ท่ีประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือ เอสเอ็มอีโดยให้ขยายเวลาไปจนถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 จากเดิม
ท่ีจะส้ินสุดลงในส้ินปี 2560 รวมทั้งไดเ้ห็นชอบใหป้รับปรุงเง่ือนไขในการขอรับส่งเสริม ประกอบไปดว้ย 

1. การขยายขอบข่ายประเภทกิจการท่ีให้ส่งเสริมตามมาตรการน้ี ให้ครอบคลุมกวา้งมากยิ่งข้ึน 
โดยเปิดให้สามารถขอรับการส่งเสริมได้ในเกือบทุกประเภทกิจการรวมจ านวนกว่า 100 
ประเภท ซ่ึงจากเดิมก าหนดไวเ้พียง 40 ประเภทกิจการ พร้อมทั้งใหมี้การผอ่นปรนเง่ือนไขเป็น
กรณีพิเศษใหแ้ก่กิจการเอสเอม็อีในบางประเภท  

2. การให้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการเอสเอ็มอี แบ่งออกเป็น2 ส่วน คือ (1)สิทธิและ
ประโยชน์พื้นฐาน และ (2) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม  

(1) สิทธิและประโยชน์พื้นฐานที่ก าหนดตามประเภทกิจการให้ไดรั้บการเพิ่มเติมวงเงินภาษี
เงินได้นิติบุคคลจากเกณฑ์ปกติร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 200 ในประเภทกิจการท่ีอยู่ใน
ข่ายไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้

(2) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมให้ได้รับสิทธิยกเวน้หรือลดหย่อนอากรเพิ่มเติมจากสิทธิ
ประโยชน์พื้นฐานใน 2 กรณี คือ 
- กรณีมีการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัเช่น การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี

และนวตักรรม การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การออกแบบผลิตภณัฑ์และ
บรรจุภณัฑ์ เป็นตน้ ซ่ึงคณะกรรมการให้ผ่อนปรนเง่ือนไขสัดส่วนเงินลงทุนและ
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ค่าใชจ่้ายใหล้ดลงจากเกณฑ์ปกติคร่ึงหน่ึงเพื่อใหเ้อสเอม็อีใชป้ระโยชน์จากมาตรการ
น้ีไดง่้ายข้ึน หรือ 

- กรณีท่ีตั้งกิจการใน 20 จงัหวดัท่ีมีรายไดต่้อหวัต ่า 
หากเป็นประเภทกิจการในกลุ่มท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้8 ปี จะไดรั้บการลดหยอ่น
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี และหากเป็นประเภทกิจการในกลุ่ม
อ่ืนจะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพิ่มเติม 3 ปีจากสิทธิและประโยชน์พื้นฐาน 

นอกจากน้ีกิจการเอสเอ็มอีท่ีได้รับส่งเสริม สามารถน าเคร่ืองจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ใน
โครงการท่ีขอรับการส่งเสริมไดบ้างส่วน ในมูลค่าไม่เกิน 10 ลา้นบาท อีกดว้ย 

 
คลอดกจิการเป้าหมายในพืน้ที ่EECi – EECd 

นางสาวดวงใจกล่าวต่อไปว่า ท่ีประชุมยงัไดเ้ห็นชอบให้ก าหนดประเภทกิจการเป้าหมายใน “เขต
ส่งเสริมเพ่ือกจิการพเิศษ”ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรับพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
(อีอีซี) ได้แก่ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of 
Innovation หรือ EECi ) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand หรือ 
EECd) 

โดยในส่วนของ EECi ได้ก าหนดประเภทกิจการเป้าหมายให้สอดคล้องกับ 6 อุตสาหกรรม
เป้าหมายท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์ก าหนดไว ้ประกอบด้วย 1) เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ2) แบตเตอร่ี-
ประสิทธิภาพสูงและยานยนต์สมยัใหม่ 3) การบินและอวกาศ 4) เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ5) ระบบ
อตัโนมติั หุ่นยนต ์และอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ 6) เคร่ืองมือแพทยโ์ดยแบ่งประเภทกิจการเป้าหมายออกเป็น 
2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มกิจการด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงกิจการทีส่นับสนุนการวจัิยและพัฒนา ทีเ่กีย่วข้องกับ 
6 อุตสาหกรรมเป้าหมายข้างต้น เช่น กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม กิจการบริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ กิจการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และกิจการพฒันา
เทคโนโลยเีป้าหมายเป็นตน้ 

2) กลุ่มกิจการผลิตหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ 6 อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขต EECi เช่น กิจการ
ประกอบหุ่นยนต์ หรือ อุปกรณ์อตัโนมัติ การผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ กิจการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-added Software) กิจการผลิตเคมีภณัฑ์หรือพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือผลิตภณัฑจ์ากพอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ส าหรับกิจการเป้าหมายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวตักรรมดิจิทลั (Digital Park Thailand 
หรือ EECd) ท่ีประชุมไดเ้ห็นชอบใหก้ าหนดกิจการเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1) กลุ่มกิจการด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงกจิการที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมดิจิทลั เช่น กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กิจการ
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พฒันาทรัพยากรมนุษย ์(เฉพาะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี และกิจการพฒันา Digital Technology เป็น
ตน้ 

2) กลุ่มกิจการด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลเช่นกิจการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-
added Software) กิจการ Cloud Service กิจการ Data Center และกิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Services) เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 โครงการลงทุนใน
กิจการเป้าหมายท่ีตั้งในพื้นท่ี EECi และ EECd จะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพิ่มเติม 2 ปี จากเกณฑ์
ปกติ (รวมสิทธิประโยชน์เดิมเกิน 8 ปีได)้ และลดหยอ่นอีกร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยตอ้งด าเนินการ
ตามเง่ือนไขความร่วมมือในการพฒันาบุคลากรตามท่ีก าหนด 

เพิม่รูปแบบความร่วมมือในการพฒันาบุคลากรในพืน้ที ่EEC 
 ตามท่ีมาตรการส่งเสริมการลงทุนส าหรับพื้นท่ีอีอีซีก าหนดให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยจะตอ้งมีความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจยั หรือศูนยค์วามเป็นเลิศ 
ตามรูปแบบท่ีก าหนดนั้น  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบกับรูปแบบความร่วมมือฯ เพิ่มเติม ได้แก่  
โครงการอาชีวะพิเศษในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซ่ึงจะเน้นการพฒันาบุคลากรตามความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการ เพื่อให้สามารถท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูงไดห้ลงัจบ
การศึกษา 

ตามโครงการน้ี บริษทัจะร่วมงานโดยตรงกบัสถาบนัการศึกษา ในการร่วมกนัรับนกัศึกษา  และ
ร่วมกนัก าหนดหลกัสูตร โดยจะให้การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายแก่นกัศึกษา เช่น ค่าเล่าเรียน เงินเดือนนกัศึกษา  
เป็นต้น รวมถึงการรับนักศึกษาไปฝึกงานและการรับนักศึกษาเข้าท างานหลังสอบผ่านหลักสูตรของ
โครงการดว้ย 
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