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บอร์ดบีโอไอชู 3 มาตรการพิเศษกระตุ้นการลงทุน
ครอบคลุมนักลงทุนทุกกลุม่
บอร์ดบีโอไอไฟเขียว 3 มาตรการพิเศษ เร่งให้เกิดการลงทุน ทั้งโครงการขนาดใหญ่ เอสเอ็มอี (SMEs)
และการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมเปิดประเภทใหม่ ให้ส่งเสริม
รถรางไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวและบ้านผู้มีรายได้น้อย และอนุมัติให้การส่งเสริมกิจการผลิตยางล้อสาหรับ
ยานพาหนะ มูลค่าลงทุนกว่า 7,900 ล้านบาท
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการ
ประชุ มคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น หรื อ บอร์ดบีโอไอ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศโดยเร็ว คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้
เห็นชอบมาตรการพิเศษ 3 มาตรการ เพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ส่งเสริมการลงทุนของ
วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ กให้ เข้าถึงสิ ทธิประโยชน์ของบีโ อไอได้ ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันได้ปรั บปรุง
มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูงกว่าเข้าไปสนับสนุนกิจการของ
องค์กรในท้องถิ่นให้มากขึ้น
มาตรการกระตุ้นการลงทุน
สาหรับมาตรการแรก มาตรการกระตุ้นการลงทุนสาหรับโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมายที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจของประเทศ (กิจการกลุ่ม A1 A2 และ A3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 – 8 ปี แต่ไม่รวมกิจการที่ไม่มีที่ตั้งสถานประกอบการ เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการ
ขนส่ งทางเรื อ เป็ นต้ น) ซึ่ งผู้ ลงทุนสามารถลงทุ นได้ทุ กพื้ นที่ โดยจะได้ รั บสิ ทธิ ประโยชน์ลดหย่อนภาษี เงิ นได้
นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 5 ปี หากมีการลงทุนจริง (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย
กว่า 500 ล้านบาท ภายในปี 2563 หรือไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2564 ทั้งนี้ มาตรการนี้มีผลบังคับใช้
สาหรับคาขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่ 2 มกราคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2563
หากดาเนินการกระตุ้นการลงทุนตามมาตรการนี้แล้ว คาดว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นการลงทุนได้
มากกว่า 200,000 ล้านบาท ในระยะปี 2563 - 2564 นี้
มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ในด้ า นการส่ ง เสริ ม SMEs
นั้ น ปั จ จุ บั น มี ห ลายหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม
ทั้งในด้านการเงินและสินเชื่อ ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ รวมถึงด้านการตลาดและการอานวย
ความสะดวกต่างๆ โดยในช่วงปลายปี 2562 ถึงต้นปี 2563 รัฐบาลก็ได้เห็นชอบมาตรการการเงินและมาตรการ
สนับสนุนอื่นๆเพิ่มเติม
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ในส่วนมาตรการของบีโอไอนั้นเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งจะช่วยเสริมมาตรการสนับสนุน
ของหน่ ว ยงานอื่น ๆ ซึ่ง ในที่ป ระชุมครั้ งนี้ บอร์ดบีโ อไอเห็ นชอบให้ มีการปรับปรุงมาตรการส่งเสริม SMEs
เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิประโยชน์ของบีโอไอได้ง่ายขึ้น โดยกาหนดคาจากัด
ความของ SMEs ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคาจากัดความของ SMEs ของ สสว. ที่มีการปรับปรุงเมื่อต้นปี
2563
ที่ผ่านมา คือ เป็นกิจการที่ต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และ
จะต้องมีรายได้ของกิจการทั้งที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ใน 3 ปี
แรก
ในกรณีตั้งกิจการในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม จะได้รับ สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติ บุคล
เพิ่มเติมอีก 1 ปี ขณะที่หากตั้งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน จะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้รับวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในสัดส่วนร้อยละ 200 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ด้วย
ทั้งนี้ ต้องยื่นคาขอรับส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง วันทาการสุดท้ายของปี 2564
การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก
นางสาวดวงใจกล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขั น ให้ กับ เศรษฐกิจในระดับฐานรากมากยิ่งขึ้น บอร์ด บีโ อไอจึงเห็ น ชอบให้ มี
การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากที่บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2559 โดยการปรั บ ปรุ ง มาตรการในครั้ ง นี้ จะเป็ น การขยายระยะเวลาการยื่ น ขอรั บ
การส่งเสริ มออกไปอีก 1 ปี จนถึงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2564 และขยายขอบข่ายคุณสมบัติของผู้ขอรับการ
ส่งเสริมให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยให้รวมถึงผู้ประกอบการที่มีกิจการที่ดาเนินกิจการอยู่เดิมแต่ยังไม่เคยได้รับการ
ส่งเสริมมาก่อนด้วย ทั้งนี้ กิจการที่ดาเนินการอยู่เดิมจะต้องเป็นประเภทกิจการที่บีโอไอให้ส่งเสริมในปัจจุบัน
ด้วย
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้โครงการที่ยังมีสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่หรือ
โครงการลงทุนใหม่ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ตามมาตรการนี้ได้ หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก โดยจะได้รับวงเงินยกเว้น
ภาษีเงิน ได้นิ ติบุ คคลเพิ่มเติม ในสั ดส่ ว นร้ อยละ 120 ของเงินสนับ สนุน และเพื่อ เป็นการกระตุ้นให้
ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น บอร์ดบีโอไอยังได้เปิดโอกาสให้โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม
มาตรการเศรษฐกิจฐานราก สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการอื่นได้ด้วย
การปรับปรุงประเภทกิจการด้านการท่องเที่ยว
กิจ การที่เกี่ย วข้องและสนั บ สนุน การท่องเที่ยว เป็นกิจการที่บีโ อไอให้ การส่ งเสริม ในหลากหลาย
ประเภท เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการสร้างสิ่งอานวยความสะดวกที่
ทันสมัย
บอร์ ด บี โ อไอเห็ น ว่ า เพื่ อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
การยกระดับมาตรฐานกิจการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติม จึงเห็นชอบให้ปรับปรุงประเภทกิจการกระเช้า
ไฟฟ้า และกิจ การโรงแรม โดยประเภทกิจการกระเช้าไฟฟ้า ได้ขยายขอบข่ายให้ ครอบคลุ มรถรางไฟฟ้า
เพื่อการท่องเที่ยวด้วย และกาหนดเงื่อนไขต้องมีการลงทุนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและ
เงินทุนหมุนเวียน) เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนโครงการที่มีคุณภาพ
สาหรับกิจการโรงแรม ได้มีการปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ต้องการกระตุ้น
ให้เกิดการกระจายรายได้ และการท่องเที่ยวไปสู่เมืองรอง โดยเน้นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานของโรงแรม
เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพานักนานขึ้น และมีการใช้จ่ายในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยปรับขอบข่ายพื้นที่ที่

3
จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 3 ปี จากเดิมซึ่งให้เฉพาะกรณีลงทุนในพื้นที่
20 จั ง หวั ด ที่ มี ร ายได้ ต่ อ หั ว ต่ า ขยายเป็ น กรณี ล งทุ น ในพื้ น ที่ เ มื อ งรอง 55 จั ง หวั ด ตามยุ ท ธศาสตร์
การท่องเที่ยว ทั้งนี้ สาหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 22 จังหวัดที่ไม่ได้ประกาศเป็นเมืองรอง จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรเท่านั้น
นอกจากนั้น ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริม กิจการโรงแรมในทุกจังหวัด โดยจะต้อง
มีจานวนห้องตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไป และต้องมีเงินลงทุนต่อห้องไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุ น หมุ น เวี ย น) แต่ ห ากเป็ น โรงแรมที่ มี จ านวนห้ อ งไม่ ถึ ง 100 ห้ อ ง จะต้ อ งมี เ งิ น ลงทุ น รวมไม่ น้ อ ยกว่ า
500 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาห้องพักที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่ดี
สาหรับผู้ประกอบการ SMEs ได้มีการผ่อนปรนเงื่อนไข โดยกาหนดจานวนห้องพักและเงินลงทุนต่อ
ห้องน้อยกว่าเดิม คือ ต้องมีจานวนห้องพัก 50 - 99 ห้อง และมีเงินลงทุนต่อห้องไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
การเปิดประเภทกิจการที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่พักอาศัย
ที่มีมาตรฐานเป็นของตนเอง การเพิ่มทางเลือกในด้านทาเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของชุมชน และมีระดับราคาที่
เหมาะสม และสนับสนุนโครงการ “บ้านล้านหลัง” ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ บอร์ดบีโอไอจึงมีมติ ให้เปิด
ให้การส่งเสริม “กิจการที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย” โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี
ทั้งนี้ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ เช่น กรณีอาคารชุดต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร
กรณีบ้านแถวหรือบ้านเดี่ยว ต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร โดยมีราคาขายต่อหน่วย
ไม่เกิน 1.2 ล้ านบาท (รวมค่าที่ดิน) กรณีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และไม่เกิน 1 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน) ในกรณีตั้งในจังหวัดอื่นๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ โครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริม
ซึ่งกาหนดให้ยื่นคาขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้
อนุมัติให้ส่งเสริมกิจการผลิตยางล้อสาหรับยานพาหนะ
บอร์ ด บี โ อไอ เห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม แก่ กิ จ การผลิ ต ยางล้ อ ส าหรั บ ยานพาหนะ
จานวน 1 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 7,915 ล้านบาท ตั้งโครงการในนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัด
ระยอง วัตถุดิบหลักในการผลิต ได้แก่ ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ โดยจะใช้ยางธรรมชาติในประเทศ
ประมาณ 40,200 ตัน/ปี
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