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บอร์ ดบีโอไอเสริมแกร่ งมาตรการอีอซี ี
พร้ อมเปิ ดส่ งเสริม “ศู นย์กลางการค้ า” ดันไทยสู่ ศูนย์ กลางการลงทุนในภูมภิ าค
บอร์ ดบีโอไอ ขยายเวลาและปรั บปรุ งมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนในพื้นที่อีอีซี และสนั บสนุ นให้
กิจการเอสเอ็มอีเข้ าสู่ ตลาด MAI เพื่อระดมทุน พร้ อมเปิ ดให้ ส่งเสริ มกิจการ “ศู นย์ กลางการค้ าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ แบบครบวงจร”ทีเ่ น้ นการลงทุนใน SEZ ชายแดน เพื่อดันไทยเป็ นศู นย์ กลางการค้ าและการลงทุน
ในภูมิภาค
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยภายหลัง
การประชุมคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็ นประธานว่า ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จารณานโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ นเพื่ อให้ส อดคล้องกับ สถานการณ์ ท าง
เศรษฐกิจและการดาเนิ นธุ รกิจของภาคเอกชนในอนาคต ซึ่ งที่ประชุ มได้มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อผลักดัน
ให้เกิ ดการลงทุนในกิ จการเป้ าหมายเพิ่มมากขึ้น โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบให้มาตรการสาหรับพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ 1 มกราคม 2561 ถึ ง 30 ธันวาคม 2562
และได้ป รับ ปรุ ง เงื่ อนไขในการส่ ง เสริ ม โดยให้โครงการที่ขอรั บ การส่ ง เสริ มจะต้องมี ความร่ วมมื อกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั หรื อศูนย์ความเป็ นเลิศ ตามรู ปแบบที่กาหนดเพื่อกระตุน้ ให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และปรับปรุ งสิ ทธิ ประโยชน์โดยให้ความสาคัญกับการลงทุนใน
กิจการเป้ าหมายในพื้นที่พิเศษของอีอีซีใน 3 ระดับ ได้แก่
1) กรณี ล งทุ น ในเขตส่ ง เสริ ม เพื่ อ กิ จ การพิ เ ศษ เช่ น (1) เมื อ งการบิ น ภาคตะวัน ออก
(สนามบินอู่ตะเภา) ซึ่งจะพัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางด้านการบิน อากาศยานและอวกาศใน
ภูมิภาค (2) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
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Corridor of Innovation หรื อ EECI) ซึ่ งจะพัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางด้านการวิจยั และ
พัฒ นา นวัต กรรมระดับ สากล (3) เขตส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมและนวัต กรรมดิ จิ ท ัล
(Digital Park Thailand หรื อ EECD) ซึ่ งจะพัฒนาให้เป็ นศูนย์กลางด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทลั เป็ นต้น โดยจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพิ่มเติม 2 ปี จากเกณฑ์ปกติ (รวมสิ ทธิ ประโยชน์เดิมเกิน 8 ปี ได้) และลดหย่อนอีกร้อย
ละ 50 เป็ นระยะเวลา 5 ปี
2) กรณี ล งทุ น ในเขตส่ ง เสริ มเพื่ อ กิ จ การอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายซึ่ งหมายถึ ง นิ ค ม
อุ ต สาหกรรมต่ า งๆที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น เพื่ อ รองรั บ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายเป็ นการเฉพาะ
จะได้รั บ การลดหย่อนภาษี เงิ นได้นิติ บุ ค คลร้ อ ยละ 50 เพิ่ ม เติ ม อี ก 5 ปี หลัง สิ้ น สุ ด
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเกณฑ์ปกติ
3) กรณี ลงทุนในนิ คมอุตสาหกรรมหรื อเขตอุตสาหกรรมทัว่ ไปที่ได้รับการส่ งเสริ มใน
พื้นที่ อีอีซีจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงิ นได้นิติบุคคลร้ อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 3 ปี หลัง
สิ้ นสุ ดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเกณฑ์ปกติ
จูงใจเอสเอ็มอีเข้ าระดมทุนในตลาด MAI
นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอีไทยพัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนเพื่อก้าวสู่ ระดับสากล บอร์ ดบีโอไอยังมีมาตรการส่ งเสริ มให้เอสเอ็มอีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยให้ได้รับวงเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นเพิ่มอีกร้อยละ 100 ทั้งนี้ มาตรการส่ งเสริ มเอสเอ็มอี
ดังกล่าวนี้จะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2563
เปิ ดส่ งเสริมกิจการ “ศูนย์ กลางการค้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบครบวงจร”
นางสาวดวงใจกล่ าวด้วยว่า เพื่อเสริ มให้มีการลงทุ นในพื้นที่ พฒั นาเศรษฐกิ จพิเศษชายแดนมาก
ยิง่ ขึ้น ที่ประชุมเห็นชอบให้เปิ ดการส่ งเสริ มกิจการศูนย์กลางการค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร เพื่อ
สนับสนุนให้ผปู ้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) พัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถเพิ่มช่องทางการ
จัดจาหน่ายสิ นค้า และต่อยอดโอกาสทางการตลาดโดยใช้ศกั ยภาพเชิ งที่ต้ งั ของพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พิเศษชายแดนทั้ง 10 แห่ ง ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และทาให้ประเทศไทยก้าว
เป็ นศูนย์กลางการค้าครบวงจรในภูมิภาคโดยกาหนดให้ยื่นขอรับส่ งเสริ มภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561เพื่อ
เร่ งรัดให้มีการลงทุนโดยเร็ ว
มาตรการนี้กาหนดรู ปแบบการลงทุนเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
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1) กรณี โครงการที่ต้ งั ในพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ (SEZ)ชายแดน 10 จังหวัดจะได้รับยกเว้น
ภาษีเงิ นได้นิติบุคคล 8 ปี (กาหนดวงเงิ นที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 100 ของเงิ น
ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล อีกร้อยละ 50
เป็ นเวลา 5 ปี หลังสิ้ นสุ ดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2) กรณี โครงการที่ ต้ งั ในพื้ นที่ นอกเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษ ซึ่ ง จะต้องลงทุ นในพื้ นที่ เ ขตพัฒนา
เศรษฐกิ จพิ เศษ (SEZ) อย่า งน้อย 1 แห่ ง ควบคู่ ก ันไป จะได้รับ ยกเว้น ภาษี เงิ นได้นิติบุ ค คล 5 ปี
(กาหนดวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนของโครงการที่ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)) เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ลงทุนของผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่มีศกั ยภาพมาช่วยพัฒนาผูป้ ระกอบการรายย่อยได้มากขึ้น

ให้ ส่งเสริมสายการบิน “นกสกู๊ต”
ที่ประชุ มได้เห็ นชอบให้การส่ งเสริ มกิ จการขนส่ งทางอากาศ แก่บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จากัด
ซึ่ งเป็ นสายการบินราคาประหยัด ให้บริ การขนส่ งเส้นทางระหว่างประเทศ เงินลงทุนทั้งสิ้ น 6,578 ล้านบาท
เพื่อเป็ นทางเลือกให้แก่นกั ท่องเที่ยว และการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ
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