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บอร์ ดบีโอไอคลอดมาตรการส่ งเสริมเอสเอ็มอีเต็มรู ปแบบ
ครอบคลุมทุกกลุ่มทีใ่ ห้ ส่งเสริม - เพิม่ วงเงินยกเว้ นภาษี
บอร์ ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของเอสเอ็มอี โดยขยายเวลาขอรับส่ งเสริมไป
จนถึงสิ้ นปี 2562 ขยายขอบข่ ายให้ สามารถยื่นขอรั บส่ งเสริมได้ เกือบทุกประเภท และปรั บปรุ งสิ ทธิยกเว้ น
ภาษีเงินได้ ของประเภทกิจการทีก่ าหนด เพิม่ เพดานจากเดิมเท่าตัว เป็ นร้ อยละ 200
นางสาวดวงใจ อัศ วจิ น ตจิ ตร์ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เปิ ดเผยภายหลัง การ
ประชุมคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน หรื อ บอร์ ดบีโอไอ ซึ่ งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็ นประธาน ว่า ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จารณาและเห็ น ชอบมาตรการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของผู ป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อ เอสเอ็มอีโดยให้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 จากเดิม
ที่จะสิ้ นสุ ดลงในสิ้ นปี 2560 รวมทั้งได้เห็นชอบให้ปรับปรุ งเงื่อนไขในการขอรับส่ งเสริ ม ประกอบไปด้วย
1. การขยายขอบข่ายประเภทกิ จการที่ ให้ส่งเสริ มตามมาตรการนี้ ให้ครอบคลุ ม กว้างมากยิ่งขึ้ น
โดยเปิ ดให้ ส ามารถขอรั บ การส่ ง เสริ ม ได้ใ นเกื อ บทุ ก ประเภทกิ จ การรวมจานวนกว่า 100
ประเภท ซึ่ งจากเดิมกาหนดไว้เพียง 40 ประเภทกิจการ พร้อมทั้งให้มีการผ่อนปรนเงื่อนไขเป็ น
กรณี พิเศษให้แก่กิจการเอสเอ็มอีในบางประเภท
2. การให้ สิ ท ธิ และประโยชน์ ท างภาษี แก่ กิ จการเอสเอ็ม อี แบ่ งออกเป็ น2 ส่ วน คื อ (1)สิ ท ธิ และ
ประโยชน์พ้นื ฐาน และ (2) สิ ทธิ และประโยชน์เพิ่มเติม
(1) สิ ทธิและประโยชน์ พื้นฐานที่กาหนดตามประเภทกิจการให้ได้รับการเพิ่มเติมวงเงินภาษี
เงิ นได้นิติบุคคลจากเกณฑ์ปกติร้อยละ 100 เป็ นร้ อยละ 200 ในประเภทกิ จการที่ อยู่ใน
ข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
(2) สิ ทธิและประโยชน์ เพิ่มเติม ให้ได้รับ สิ ท ธิ ยกเว้นหรื อลดหย่อนอากรเพิ่ ม เติ ม จากสิ ท ธิ
ประโยชน์พ้นื ฐานใน 2 กรณี คือ
- กรณี มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเช่น การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีข้ นั สู ง การออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น ซึ่ งคณะกรรมการให้ผ่อนปรนเงื่ อนไขสัดส่ วนเงิ นลงทุ นและ
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ค่าใช้จ่ายให้ลดลงจากเกณฑ์ปกติครึ่ งหนึ่งเพื่อให้เอสเอ็มอีใช้ประโยชน์จากมาตรการ
นี้ได้ง่ายขึ้น หรื อ
- กรณี ที่ต้ งั กิจการใน 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่า
หากเป็ นประเภทกิจการในกลุ่มที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จะได้รับการลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี และหากเป็ นประเภทกิจการในกลุ่ม
อื่นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิม่ เติม 3 ปี จากสิ ทธิ และประโยชน์พ้นื ฐาน
นอกจากนี้ กิ จการเอสเอ็ ม อี ที่ ไ ด้รับ ส่ ง เสริ ม สามารถน าเครื่ อ งจัก รใช้แ ล้ว ในประเทศมาใช้ใ น
โครงการที่ขอรับการส่ งเสริ มได้บางส่ วน ในมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท อีกด้วย
คลอดกิจการเป้ าหมายในพืน้ ที่ EECi – EECd
นางสาวดวงใจกล่าวต่อไปว่า ที่ประชุ มยังได้เห็ นชอบให้กาหนดประเภทกิ จการเป้ าหมายใน “เขต
ส่ งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ”ตามมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนสาหรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(อี อี ซี ) ได้ แ ก่ เขตนวั ต กรรมระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor of
Innovation หรื อ EECi ) และเขตส่ งเสริ มอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand หรื อ
EECd)
โดยในส่ ว นของ EECi ได้ก าหนดประเภทกิ จ การเป้ า หมายให้ ส อดคล้อ งกับ 6 อุ ต สาหกรรม
เป้ าหมายที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กาหนดไว้ ประกอบด้วย 1) เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ2) แบตเตอรี่ ประสิ ทธิ ภาพสู งและยานยนต์สมัยใหม่ 3) การบินและอวกาศ 4) เชื้ อเพลิ งชี วภาพและเคมีชีวภาพ5) ระบบ
อัตโนมัติ หุ่ นยนต์ และอิเล็กทรอนิ กส์ อจั ฉริ ยะ 6) เครื่ องมือแพทย์โดยแบ่งประเภทกิจการเป้ าหมายออกเป็ น
2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มกิจการด้ านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงกิจการทีส่ นับสนุนการวิจัยและพัฒนา ทีเ่ กีย่ วข้ องกับ
6 อุ ต สาหกรรมเป้ าหมายข้ างต้ น เช่ น กิ จการบริ ก ารออกแบบทางวิศวกรรม กิ จการบริ ก ารทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ กิ จการพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษย์ (เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) และกิ จการพัฒนา
เทคโนโลยีเป้าหมายเป็ นต้น
2) กลุ่ มกิจการผลิตหรื อบริ การที่ เกี่ยวข้ อ งกับ 6 อุ ต สาหกรรมเป้ าหมายในเขต EECi เช่ น กิ จการ
ประกอบหุ่ น ยนต์ หรื อ อุ ป กรณ์ อตั โนมัติ การผลิ ตหรื อให้ บ ริ ก ารระบบเกษตรสมัยใหม่ กิ จการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสู ง (High Value-added Software) กิจการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์หรื อพอลิเมอร์ ที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อม หรื อผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
สาหรับกิ จการเป้ าหมายในเขตส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรมและนวัตกรรมดิ จิทลั (Digital Park Thailand
หรื อ EECd) ที่ประชุมได้เห็นชอบให้กาหนดกิจการเป้ าหมายเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มกิจการด้ านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงกิจการที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมดิจิทลั เช่น กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิ กส์ กิจการบริ การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ กิจการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) และกิจการพัฒนา Digital Technology เป็ น
ต้น
2) กลุ่มกิจการด้ านอุตสาหกรรมดิจิทัลเช่นกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสู ง (High Valueadded Software) กิจการ Cloud Service กิจการ Data Center และกิจการให้บริ การเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital
Services) เป็ นต้น
ทั้งนี้ ตามมติ คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โครงการลงทุนใน
กิจการเป้ าหมายที่ต้ งั ในพื้นที่ EECi และ EECd จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 2 ปี จากเกณฑ์
ปกติ (รวมสิ ทธิ ประโยชน์เดิมเกิน 8 ปี ได้) และลดหย่อนอีกร้อยละ 50 เป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยต้องดาเนินการ
ตามเงื่อนไขความร่ วมมือในการพัฒนาบุคลากรตามที่กาหนด
เพิม่ รู ปแบบความร่ วมมือในการพัฒนาบุคลากรในพืน้ ที่ EEC
ตามที่มาตรการส่ งเสริ มการลงทุนสาหรับพื้นที่อีอีซีกาหนดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจะต้องมีความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั หรื อศูนย์ความเป็ นเลิ ศ
ตามรู ป แบบที่ ก าหนดนั้น คณะกรรมการให้ ค วามเห็ น ชอบกับ รู ป แบบความร่ ว มมื อ ฯ เพิ่ ม เติ ม ได้แ ก่
โครงการอาชี วะพิเศษในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่ งจะเน้นการพัฒนาบุคลากรตามความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการ เพื่อให้สามารถทางานในอุตสาหกรรมเป้ าหมายที่สร้างมูลค่าเพิ่มสู งได้หลังจบ
การศึกษา
ตามโครงการนี้ บริ ษทั จะร่ วมงานโดยตรงกับสถาบันการศึ กษา ในการร่ วมกันรับนักศึกษา และ
ร่ วมกันกาหนดหลักสู ตร โดยจะให้การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายแก่นกั ศึกษา เช่น ค่าเล่าเรี ยน เงินเดือนนักศึกษา
เป็ นต้น รวมถึ ง การรั บ นัก ศึ ก ษาไปฝึ กงานและการรั บ นัก ศึ ก ษาเข้า ท างานหลังสอบผ่านหลัก สู ต รของ
โครงการด้วย
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