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บอร์ ดบีโอไอคลอดมาตรการส่ งเสริมลงทุนชุ ดใหญ่
กระตุ้นโครงการใหญ่ – ส่ งเสริมเศรษฐกิจฐานราก – สนับสนุนตลาดทุน
บอร์ ดบีโอไอคลอดมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนทุกระดับ ทั้งโครงการขนาดใหญ่ ในอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย และเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้ง ออกมาตรการ “เมืองอัจฉริ ยะ” และเปิ ดประเภทกิจการใหม่ หวัง
ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้ อมดึงบริษัทเข้ าตลาดหลักทรัพย์
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) เปิ ดเผยภายหลัง
การประชุ ม คณะกรรมการส่ ง เสริ มการลงทุ น (บอร์ ด บี โ อไอ) ซึ่ งมี พล.อ.ประยุ ท ธ์ จัน ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ว่า เพื่อเร่ งรัดให้เกิ ดการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเป้ าหมายที่
ประเทศต้องการ ที่ประชุ มได้เห็นชอบมาตรการพิเศษเพื่อกระตุน้ การลงทุน ที่ ขอรับการส่ งเสริ มภายในปี
2562โดยมุ่ง เน้นส่ ง เสริ มโครงการขนาดใหญ่ ที่มี ผลกระทบสู งต่ อระบบเศรษฐกิ จของประเทศ และเป็ น
กิจการในอุตสาหกรรมที่ใช้ระดับเทคโนโลยีข้ นั สู ง หรื ออยู่ในอุตสาหกรรมฐานความรู ้ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสู ง
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
มาตรการดังกล่ าวจะมีผลบังคับใช้กบั คาขอที่ ยี่นตั้งแต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ไปจนถึ งสิ้ นปี
2562 โดยจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์เพิ่มเติมคือการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้ อยละ 50 เป็ นเวลา 3 ปี
ทั้ง นี้ จะต้อ งเป็ นโครงการที่ มี เ งิ น ลงทุ นไม่ รวมค่ า ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นไม่ น้อ ยกว่า 1,000 ล้า นบาท
ในทุกประเภทกิ จการ (ยกเว้นกิ จการที่ไม่มีที่ต้ งั สถานประกอบการ เช่ น กิ จการขนส่ งทางอากาศ กิ จการ
ขนส่ งทางเรื อ เป็ นต้น) ซึ่ งได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ขึ้นไปตามเกณฑ์สิทธิ ปกติ
แต่ไม่เกิน 8 ปี ตั้งสถานประกอบการได้ในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดยกเว้นกรุ งเทพมหานคร และดาเนิ นการตาม
กาหนดเวลาทุกขั้นตอน
บีโอไอสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่ งเป็ นมาตรการที่
ปรับปรุ งมาจากมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนสาหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่ นที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั โดย
มาตรการที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี จะเริ่ มมีผลบังคับใช้กบั คาขอที่ยนื่ ตั้งแต่วนั ที่ 2 มกราคม 2562 ถึงสิ้ นปี 2563
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มาตรการส่ งเสริ มการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากนี้ จะมุ่งเน้นการส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการที่มีศกั ยภาพ
สู งกว่าเข้าไปสนับสนุ นการยกระดับขีดความสามารถขององค์กรท้องถิ่ น เช่น องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ น
สหกรณ์ และวิสาหกิจชุ มชน โดยผูป้ ระกอบการที่เข้าไปสนับสนุ นจะต้องดาเนิ นงานตามแผนความร่ วมมือ
กับท้องถิ่ นอย่างชัดเจนมีเงิ นลงทุนขั้นต่าในการสนับสนุ นแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท และหาก
สนับสนุ นหลายรายในโครงการเดี ย วกัน จะต้องสนับสนุ นไม่ น้อยกว่า 2 แสนบาทต่อราย ตัวอย่า งการ
สนับ สนุ น เพื่ อ ยกระดับ ขี ด ความสามารถขององค์ก รท้อ งถิ่ น เช่ น การสนับ สนุ น อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งจัก ร
การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่ เ หมาะสมกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ซ่ ึ งแสดงถึ ง อัต ลัก ษณ์ ข องท้อ งถิ่ น
การสนับสนุนเพื่อนาเทคโนโลยี IOT มาใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาระบบ Smart Tourism
มาช่วยบูรณาการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เป็ นต้น
ทั้งนี้ มาตรการใหม่น้ ีได้ขยายขอบข่ายของทั้งผูร้ ับและผูใ้ ห้การสนับสนุ นกิจการท้องถิ่นให้กว้างขึ้น
จากมาตรการเดิม คือ ในส่ วนของผูร้ ับการสนับสนุ น (กิ จการในท้องถิ่ น) จากเดิ มกาหนดไว้เฉพาะกิ จการ
ด้านการเกษตรเท่านั้น เพิ่มเป็ นให้ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมเบา กิจการท่องเที่ยวชุ มชนด้วย และในส่ วน
ของผูใ้ ห้การสนับสนุน (ผูป้ ระกอบการที่มีศกั ยภาพ) จากเดิมจากัดเฉพาะกิจการด้านเกษตรเท่านั้น ให้ขยาย
เป็ นครอบคลุ ม ทุ ก ประเภทกิ จการ และเป็ นโครงการที่ ไ ด้รับส่ ง เสริ ม การลงทุ นอยู่เดิ ม แต่ไ ม่ ไ ด้รับ สิ ท ธิ
ประโยชน์ดา้ นภาษีเงินได้ หรื อสิ ทธิประโยชน์ได้สิ้นสุ ดลงแล้ว
ผูท้ ี่ได้รับส่ งเสริ มตามมาตรการดังกล่าว จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ใน
ส่ วนกิ จการที่ดาเนิ นการอยู่เดิม ทั้งนี้ จะได้รับการยกเว้นภาษีในมูลค่าไม่เกิ นร้อยละ 120 ของเงินลงทุนหรื อ
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปจริ งในการสนับสนุ น เช่น ค่าก่อสร้างโรงงาน ค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึ กอบรม เป็ นต้น
ออกมาตรการส่ งเสริม “สมาร์ ท ซิตี”้
ที่ประชุ มได้พิจารณามาตรการส่ งเสริ มการลงทุนกิ จการพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะ (Smart City) เพื่อ
ส่ งเสริ มให้เกิดการลงทุนพัฒนาทั้งพื้นที่ ระบบ และนิ คมหรื อเขตอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริ ยะ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติ ให้สอดคล้องกับการเป็ นประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทกิจการ ได้แก่
1. กิ จการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริ ยะ กาหนดเงื่ อนไขสาคัญ คือจะต้องจัดให้มีบริ การระบบอัจฉริ ยะ
ด้านสิ่ งแวดล้อม (Smart Environment) และจะต้องลงทุนจัดให้มีบริ การระบบอัจฉริ ยะด้านอื่นๆ อีกอย่าง
น้อย 1 ด้าน จาก 6 ด้าน (Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy, Smart Governance, Smart
Energy) และจะต้องมีผมู ้ ีสัญชาติไทยถือหุน้ ข้างมาก
หากผูล้ งทุนสามารถจัดให้มีบริ การระบบอัจฉริ ยะครบทั้ง 7 ด้านข้างต้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี (จากัดวงเงิน) แต่หากดาเนิ นการไม่ครบทั้ง 7 ด้าน จะให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 5 ปี ในกรณี ที่ต้ งั โครงการอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะ
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ได้รับการลดหย่อนภาษีเงิ นได้นิติบุคคล ร้ อยละ 50 เป็ นระยะเวลา 5 ปี ภายหลังการยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติ
บุคคลสิ้ นสุ ดลง
2. กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริ ยะ กาหนดเงื่อนไขสาคัญ คือโครงการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริ ยะที่
จะขอรั บ การส่ งเสริ ม จะต้องเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการพัฒนาเมื องอัจฉริ ย ะที่ ได้รับ ความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะโดยจะให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเป็ นระยะเวลา 5 ปี (จากัดวงเงิน) ในกรณี ที่เป็ นการพัฒนาระบบให้กบั เมืองอัจฉริ ยะหรื อนิ คมหรื อเขต
อุตสาหกรรมที่ได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ผูพ้ ฒั นาระบบดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
8 ปี เช่นกัน และหากตั้งโครงการอยูใ่ นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะได้รับการลดหย่อนภาษี
เงิ นได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ร้ อยละ 50 เป็ นระยะเวลา 5 ปี ภายหลังการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สิ้ นสุ ดลง
3. กิ จการพัฒนานิ คมหรื อเขตอุ ตสาหกรรมอัจฉริ ยะ กาหนดเงื่ อนไขสาคัญ คื อต้องจัดให้มีบริ การ
ระบบอัจฉริ ยะภายในพื้นที่ครบทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart
Economy, Smart Governance, Smart Energy และ Smart Environmentโดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี (จากัดวงเงิน)และจะต้องมีผมู ้ ีสัญชาติไทยถือหุ ้นข้างมาก
เพื่ อ ให้ ก ารพัฒ นาเมื อ งอัจ ฉริ ย ะเป็ นไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล้อ งกับ แนวทางคณะกรรมการหรื อ
หน่ วยงานที่ รับ ผิดชอบการพัฒนาเมื องอัจฉริ ย ะก าหนด ที่ ประชุ ม จึ ง ได้ก าหนดเงื่ อนไขให้ผูท้ ี่ จะขอรั บ
ส่ งเสริ มทั้งกิ จการพัฒนาพื้นที่เมื องอัจฉริ ยะ และกิ จการพัฒนานิ คมหรื อเขตอุ ตสาหกรรมอัจฉริ ยะ จะต้อง
ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการหรื อหน่ วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอัจฉริ ยะก่อนยื่นขอรับ
การส่ งเสริ มการลงทุน
สนับสนุนสร้ างระบบนิเวศด้ านนวัตกรรมและดิจิทลั
นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการส่ งเสริ มการลงทุนเพื่อสร้างระบบนิ เวศด้านนวัตกรรมและ
ดิจิทลั โดยปรับปรุ งเงื่อนไขประเภทกิจการศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) ใน
หลายประเด็น เช่น เพิ่มพื้นที่ข้ นั ต่าจากเดิม 300 ตารางเมตร เป็ น 1,000ตารางเมตร เพื่อความเหมาะสม และ
ต้องมีแผนการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมตามที่คณะกรรมการให้ความเห็ นชอบ ซึ่ งจะช่ วยให้มีการ
พัฒนาและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
รวมทั้งเห็ นชอบให้บีโอไอเปิ ดให้การส่ งเสริ มประเภทกิ จการ Maker Space หรื อ Fabrication
Laboratory เพื่อให้บริ การเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์
และลดต้นทุ นให้กบั ผูป้ ระกอบการที่ ตอ้ งการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบของตนเอง โดยต้องจัดให้มีพ้ืนที่
สาหรับเป็ นห้องปฏิบตั ิการเพื่อใช้ในงานสร้างนวัตกรรมหรื อผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ และมีระบบสาธารณู ปโภค
พื้นฐาน เช่ น ระบบสื่ อสารหลักแบบใยแก้วความเร็ วสู ง ระบบไฟฟ้ าสารองจ่ายแบบต่อเนื่ องด้วย โดยจะ
ได้รับสิ ทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี และยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักร
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เพื่อดึงดูดบริ ษทั ระดับโลกที่มีชุมชนนักพัฒนาที่เข้มแข็งให้มาลงทุนในไทย ที่ประชุมได้อนุมตั ิให้
เปิ ดให้การส่ งเสริ มประเภทกิ จการ Co-Working Space เพื่อเสริ มภาวะแวดล้อมให้เกิ ดการเชื่ อมโยงกับ
นักพัฒนาของไทย และยัง ช่ วยส่ งเสริ มชักจู ง สตาร์ ทอัพและ VC จากทัว่ โลกให้เข้ามาลงทุ นในไทยด้วย
เงื่อนไขสาคัญ คือต้องจัดให้มีพ้ืนที่ให้บริ การไม่นอ้ ยกว่า 2,000ตารางเมตร และมีเงิ นลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน
และทุ นหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท โดยจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักรและ
สิ ทธิ ประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอาการ
สนับสนุนบริษัทเข้ าตลาดหลักทรัพย์ฯ
นางสาวดวงใจกล่ า วด้ว ยว่า ที่ ป ระชุ ม ยัง ได้พิ จ ารณามาตรการสนับ สนุ น ให้บ ริ ษ ัทที่ ไ ด้รับ การ
ส่ งเสริ มการลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการเสริ มสร้ างความเข้มแข็ง
ของตลาดทุนโดยบริ ษทั ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับสิ ทธิ และ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลเพิ่มเติ มอี กร้ อยละ 100 ของเงิ นลงทุน (โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุ น
หมุนเวียน) โดยมาตรการนี้จะเริ่ มมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ผ่อนผันเกณฑ์ การใช้ แรงงานต่ างด้ าว
ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ทบทวนหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้โครงการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนต้อง
ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ ฝีมือแบบ MOU เท่านั้น นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป โดยผ่อนผันให้ใช้
แรงงานต่ า งด้า วที่ ถู ก กฎหมายได้ทุ ก ประเภทไม่ จ ากัด เพี ย งแรงงานต่ า งด้า วแบบ MOU เท่ า นั้นเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับแนวทางการบริ หารจัดการแรงงานต่างด้าวของกระทรวงแรงงาน
คาขอลงทุน 9 เดือน ขยายตัวทั้งอุตฯเป้ าหมาย และในอีอซี ี
นางสาวดวงใจ กล่าวถึงภาพรวมการส่ งเสริ มการลงทุนในช่วง 9 เดือน (มกราคม-กันยายน 2561)
ว่า มีโครงการยื่นขอรับส่ งเสริ มการลงทุ นรวม 1,125 โครงการ เงิ นลงทุ นทั้งสิ้ น 377,054 ล้านบาทโดย
จานวนโครงการเพิ่มขึ้ นจากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อนร้ อยละ 10 (มกราคม-กันยายน 2560 จานวน 1,021
โครงการ) ขณะที่เงินลงทุนใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีมูลค่า 373,908 ล้านบาท
ทั้งนี้ การขอรับส่ งเสริ มการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้ าหมายขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าปี ที่ผา่ นมาร้อยละ
69 โดยมี ก ารยื่ น ขอรั บ ส่ ง เสริ มการลงทุ น ทั้ง สิ้ น 525 โครงการ เงิ น ลงทุ น รวม 290,482 ล้า นบาท
(อุตสาหกรรมเป้ าหมายในช่ วง 9 เดือนของปี 2560 มีมูลค่า 171,584 ล้านบาท) อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงิ น
ลงทุนสู งสุ ด ได้แก่ ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม รองมาคือ ยานยนต์และชิ้นส่ วน การ
ท่องเที่ยว การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และดิจิทลั เป็ นต้น
สาหรับการยืน่ ขอรับส่ งเสริ มการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ขยายตัวเพิ่มขึ้น
ทั้งจานวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุน โดยมีจานวน 288 โครงการ ขยายตัวร้อยละ 13 (ช่วง 9 เดือนของปี
2560 มีจานวน 255 โครงการ) และมีมูลค่าเงินลงทุน 230,554 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 117 (ช่วง 9
เดือนของปี 2560 มีมูลค่าเงินลงทุน 106,126 ล้านบาท)
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