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ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน
เร่งรัดการลงทุน

ครม.เศรษฐกิจ เคาะแพคเกจ Thailand Plus ตามที่บีโอไอเสนอ กระตุ้นและเร่งรัดการลงทุน
7 ด้ า น ระดมปรั บ สภาพแวดล้ อมทางธุ ร กิจ ผ่ า นหน่ วยงานที่เ กี่ย วข้ อ ง ทั้ง มาตรการภาษี การพัฒ นา
บุคลากร ปรับปรุงกฎระเบียบด้านการลงทุน และเร่งรัดให้ได้ข้อสรุปเรื่องการเจรจาเอฟทีเอ พร้อมทาตลาด
เชิงรุก
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการและเลขานุการ ครม.เศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) วันนี้ (6 ก.ย.62) เห็นชอบแพคเกจเร่งรัดการลงทุนและรองรับการ
ย้ายฐานการผลิตสืบเนื่องจากผลกระทบของสงครามการค้า หรือ Thailand Plus Package 7 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสิ ทธิป ระโยชน์ ให้ บี โอไอกาหนดมาตรการสิ ทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการลงทุน
โดยลดหย่ อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้ อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ ส าหรับโครงการที่มี
เงินลงทุนจริงอย่างน้อย 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2564 โดยต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี 2563
2. ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินการของหน่วยงาน ให้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและ
ประสานงานการลงทุน ในลักษณะ One Stop Service โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่ออานวย
ความสะดวกและช่ว ยแก้ไ ขปั ญหาและอุ ป สรรคแก่นั กลงทุน รวมทั้ง ให้ ส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุน (บีโอไอ) สามารถอนุมัติโครงการในกลุ่มกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ทุกขนาดการลงทุนเพื่อตอบสนองนักลงทุนที่ต้องการย้ายฐานโดยเร็ว
3. ด้านบุคลากร ให้กาหนดมาตรการการคลังเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมแรงงาน โดยให้ผู้ประกอบการ
น าเงิ นลงทุ นหรื อค่ าใช้ จ่ ายในการฝึ กอบรมที่ เข้ าข่ าย Advanced Technology ไปหั กลดหย่ อนเพิ่ มขึ้ น
ระหว่างปี 2562 – 2563 รวมทั้งให้มีมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงในสาขา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมขั้นสูง โดยสามารถนาค่าจ้างไปหักค่าใช้จ่ายได้ ระหว่างปี 2562 – 2563
นอกจากนี้ ในกรณีของโครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมและยังมีสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้อยู่
บีโอไอจะอนุญาตให้นาค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมที่เข้าข่ายเป็น Advanced Technology ไปคานวณรวมเป็น
วงเงิ น ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ คคลได้ เป็ น ร้ อยละ 200 รวมทั้ งให้ บี โ อไอและกระทรวงการอุ ดมศึ ก ษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (อว.) ร่ ว มกั น น าเสนอแนวทางและรู ป แบบการน าเงิ น กองทุ น เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันฯ มาใช้สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาศักยภาพสูง
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4. ด้านความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) มอบหมายให้กระทรวง
พาณิ ช ย์ เ ร่ ง ปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี แ นบท้ า ยตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2542
และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากนี้ยังขอให้บีโอไอ
และหน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้องเร่ งรั ด เชื่ อมโยงข้อมูล เพื่ ออานวยความสะดวกแก่นักลงทุน เช่น กรมศุล กากร
กรมสรรพากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมที่ดิน เป็นต้น รวมทั้ง ให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบเรื่องวีซ่า
และใบอนุญาตทางาน เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญสูง
5. มอบหมายให้ การนิคมอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมจัดหาและพัฒ นาพื้นที่ที่เหมาะสม
เพื่อรองรับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติแต่ละประเทศเป็นการเฉพาะ เช่น เกาหลี จีน ไต้หวัน เป็นต้น
6. ขอให้ กระทรวงพาณิช ย์ เร่ ง สรุ ปผลการศึกษาและกระบวนการต่างๆให้ ได้ข้อสรุ ป เรื่องการฟื้ น
การเจรจาความตกลงการค้าไทย–อียู และการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (CPTPP)
ภายในปี 2562 รวมทั้งมอบให้สานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณแก่กระทรวงพาณิชย์ สาหรับ
กองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าด้วย
และ 7. ให้กระทรวงการคลั งกาหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยให้หั กเงินลงทุนด้านระบบอัตโนมัติ ได้
เพิ่มขึ้น ระหว่างปี 2562 – 2563 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบ
อัตโนมัติ อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทย
นางสาวดวงใจ อั ศ วจิ น ตจิ ตร์ เลขาธิการบีโ อไอ กล่ าวว่า ในด้านการชักจูงการลงทุนนั้ น บีโ อไอ
จะร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อจัดทีมบูรณาการโรดโชว์และทาการตลาดเชิงรุก โดยเน้นชักจูงนักลงทุน
ในประเทศเป้าหมาย ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลี เป็นต้น
“ประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย New Southern Policy ของเกาหลีใต้
Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน ยุ ทธศาสตร์ อินโด-แปซิ ฟิก ของญี่ ปุ่นและสหรัฐ อเมริก า
และนโยบายมุ่งตะวันออก (Look East Policy) ของอินเดีย นอกจากนั้น ยังมีจุดเด่นในการเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงไปยังกลุ่ม ACMECS หรือ CLMVT การออกมาตรการ Thailand Plus ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสครั้งสาคัญ
ในการดึ ง ดู ด การลงทุ น ส าหรั บ นั ก ลงทุ น ที่ ต้ อ งการย้ า ยฐานการผลิ ต มายั ง ประเทศไทยมากขึ้ น ”
นางสาวดวงใจ กล่าว
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