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บอร์ ดบีโอไอกระตุ้นลงทุนเมืองนวัตกรรมอาหาร
พร้ อมหนุนกิจการด้ านนวัตกรรมลงทุนก่อนอีอซี ีไอแล้วเสร็จ
บอร์ ดบีโอไอเห็นชอบให้ เพิ่ม“เมืองนวัตกรรมอาหาร” อีก 7 แห่ งเพื่อจูงใจให้ เกิดการลงทุนและสร้ าง
มูลค่ าเพิ่มจากวัตถุดิบด้ านการเกษตรด้ วยการวิจัยและพัฒนาในทุกภาคของประเทศ พร้ อมขยายพื้นที่ใน
การให้ สิทธิประโยชน์ แบบอีอีซีไอให้ ครอบคลุมถึงการลงทุนในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ต่างๆ ทั่วประเทศ
ระหว่างทีก่ ารพัฒนาพืน้ ที่ออี ซี ีไอยังไม่ แล้วเสร็จ
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยภายหลัง
การประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น หรื อ บอร์ ด บี โ อไอ ซึ่ งมี พล.อ.ประยุ ท ธ์ จัน ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ว่า ที่ประชุ มได้พิจารณาเห็ นชอบให้พ้ืนที่อีก 7 แห่ งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจะประกาศเป็ นเมืองนวัตกรรมอาหาร หรื อ Food Innopolis ให้เป็ นเขตส่ งเสริ มการลงทุ น
นอกเหนือจากโครงการ Food Innopolis ที่ต้ งั อยูใ่ นอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะทาให้กิจการที่เข้าไปลงทุนในพื้นที่ดงั กล่าวได้รับสิ ทธิ ประโยชน์พิเศษ
จากบีโอไอ เป็ นการส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก และสนับสนุนโครงการ
เมื องนวัตกรรมอาหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่ งปั จจุ บนั ดาเนิ นการโดยสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
“กิจการเป้ าหมาย เช่น การวิจยั พัฒนาด้านเกษตรอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุ งพันธุ์ และ
บริ การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ที่จะเข้าไปตั้งอยูใ่ นเมืองนวัตกรรมอาหารทั้ง 8 แห่ ง นอกจากจะได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างน้อย 5-10 ปี ตามหลักเกณฑ์พ้นื ฐานของแต่ละประเภทกิจการ
แล้ว ยังจะได้รับสิ ทธิ เพิม่ เติมเป็ นพิเศษ เช่น การลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็ นเวลา 5
ปี หรื อเพิ่มจานวนปี การยกเว้นภาษีเงินได้อีกด้วย เครื อข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหารจะกระจายอยูใ่ นหลาย
พื้ นที่ ทั้ง ในส่ วนกลาง เช่ น อุ ท ยานวิท ยาศาสตร์ ป ระเทศไทย จ.ปทุ มธานี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล เทคโนโลยี พ ระ จอมเกล้ า ธนบุ รี และภู มิ ภ าค เช่ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ”
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จูงใจเอกชนลงทุนด้ านนวัตกรรมใน อีอซี ีไอ
นางสาวดวงใจกล่ าวด้วยว่า ที่ประชุ มมีมติเห็ นชอบตามข้อเสนอของสานักงานวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) ซึ่ งเสนอให้ บี โ อไอขยายสิ ท ธิ ประโยชน์ ที่ ใ ห้ ก ับ โครงการลงทุ น ในเขต
นวัตกรรมระเบี ย งเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวันออก หรื อ อีอีซีไอ ให้ครอบคลุ มการลงทุ นในพื้นที่ อุท ยาน
วิทยาศาสตร์ ต่างๆ ทัว่ ประเทศ ระหว่างที่ การพัฒนาพื้นที่อีอีซีไอยังไม่แล้วเสร็ จ เพื่อเป็ นแรงจู งใจให้กบั
ภาคเอกชนในการย้ายเข้าไปตั้งในอีอีซีไอ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการดาเนิ นกิจการในเร็ วๆ นี้ และ
ช่วยเร่ งให้เกิดการลงทุนในอีอีซีไอโดยเร็ วเมื่อพัฒนาแล้วในปี 2565
ทั้ง นี้ ที่ ป ระชุ ม ได้กาหนดเงื่ อนไขว่า โครงการลงทุ นที่ จะยื่นขอสิ ทธิ ป ระโยชน์ ตามมาตรการนี้
จะต้อ งเป็ นการลงทุ น ในกิ จ การเป้ า หมายส าหรั บ อี อี ซี ไ อ เช่ น การวิ จ ัย และพัฒ นา บริ ก ารทดสอบ
วิทยาศาสตร์ การผลิตระบบอัตโนมัติ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ มูลค่าเพิ่มสู ง เป็ นต้น และจะต้องยื่นคาขอ
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม2562โดยจะต้องย้า ยที่ ต้ งั ไปอยู่ใ นเขตอี อีซี ไ อ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
นอกจากนี้ ยัง ต้อ งมี ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรไทยในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (S&T) ร่ วมกั บ
สถาบันการศึกษาหรื อสถาบันวิจยั ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวนโครงการขอส่ งเสริมครึ่งปี แรก เพิม่ ร้ อยละ 22
นางสาวดวงใจกล่ า วเพิ่ม เติ ม ว่า บี โอไอได้รายงานบอร์ ดบี โอไอถึ งภาวะการส่ ง เสริ มการลงทุ น
ในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2561 (มกราคม – มิถุนายน 2561) ซึ่ งมีการขอรับส่ งเสริ มการลงทุน 754 โครงการ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22 จากช่วงเดียวกันของปี 2560 และมีมูลค่าเงินลงทุน 284,600 ล้านบาท ซึ่ งใกล้เคียงกับช่ วง
เดียวกันของปี 2560 ทั้งนี้พบว่า การขอรับส่ งเสริ มทั้งหมด เป็ นโครงการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
จานวน 316 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 46 ของจานวนโครงการทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุนรวม 224,150 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 82 ของมูลค่าเงินลงทุนโดยรวม
สาหรับการขอรั บส่ ง เสริ ม การลงทุ นในพื้ นที่ อีอีซี มี จานวน 142 โครงการ มู ลค่าเงิ นลงทุ นรวม
183,230 ล้านบาท สู งกว่าช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 122 ซึ่ งบีโอไอมัน่ ใจว่า โครงการลงทุนขนาดใหญ่
อีกหลายรายจะยืน่ ขอรับส่ งเสริ มในช่วงครึ่ งหลังของปี 2561
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