มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่ EEC

โชคดี แก้วแสง
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
29 มีนาคม 2561

Focus ของนโยบายส่งเสริมการลงทุนปัจจุบนั

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

• การวิจยั และพัฒนา
• อุตสาหกรรม/บริการเป้ าหมาย
• การสร้างมูลค่าเพิ่ม

การปรับปรุงประสิทธิภาพ
• ยกระดับกิจการเดิม
• พัฒนา SMEs

ทรัพยากรมนุษย์
• พัฒนาบุคลากรไทย
• ดึงดูดบุคลากรศักยภาพสูงจากต่าง ปท.

การพัฒนาพืน้ ที่เป้ าหมาย
• ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
• เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบนั
Product-based
• Bio & Medical Industries
• Advanced Industries
• Basic & Supporting Industries
• High Value Services
• Creative & Digital Industries

Technology-based

+

• Biotechnology
• Nanotechnology
• Advanced Material Technology
• Digital Technology

•
•
•
•

Merit-based
• R&D
• สนับสนุนสถาบันการศึกษา/วิจยั หรือกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร
• IP licensing fee
• ฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง
• พัฒนา Local supplier
• ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
•
•
•
•
•
•

EEC (3 จังหวัด)
Area-based
SEZ (10 จังหวัด)
ชายแดนภาคใต้ (4 จังหวัด 4 อาเภอ)
20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวตา่
นิ คม/เขตอุตสาหกรรม
เขตวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น Science Park, Food
Innopolis, SKP

มาตรการปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
มาตรการส่งเสริ มจดทะเบียนตลาด MAI
มาตรการส่งเสริ ม SMEs
มาตรการส่งเสริ มเกษตรท้องถิ่ น

Agenda-based
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Merit-Based Incentives ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย

1.

R&D ทัง้ ทาเอง ว่าจ้างผูอ้ ื่นในประเทศ หรือร่วม
วิ จยั กับองค์กรในต่างประเทศ

2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากร สถาบันการศึกษา/วิจยั หน่ วยงาน
รัฐด้าน S&T

3. ค่าธรรมเนี ยมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พฒั นา

จากแหล่งในประเทศ
4. การฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง รวมทัง้
การอบรมด้านระบบดิจิทลั
5. การพัฒนา Local Supplier ที่มีห้นุ ไทยไม่
น้ อยกว่า 51% ในการฝึ กอบรมเทคโนโลยี
ขัน้ สูง และการให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณั ฑ์
ทัง้ ทาเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ

Cap เพิ่มเติม
(% ของเงิ นลงทุน/ค่าใช้จ่าย)

300%
100%

200%
200%

200%
200%

ให้สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมตาม
สัดส่วนเงินลงทุน/ค่าใช้จา่ ยดังนี้
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวม
ใน 3 ปี แรก

1% หรือ
> 200 ลบ.
2% หรือ
> 400 ลบ.
3% หรือ
> 600 ลบ.

ยกเว้น CIT
เพิ่ มเติ ม/
Cap เพิ่ มขึ้น
ตามที่กาหนด

1 ปี
2 ปี
3 ปี

กลุ่ม A1, A2 ทา merit แล้วได้
ยกเว้น CIT เกิน 8 ปี ได้
(แต่รวมแล้วไม่เกิน 13 ปี )
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สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมตามที่ตงั ้ ของโครงการ (Area-based Incentives)
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เมียนมาร์

(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

ลาว

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย
นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี : 10 จังหวัด
23 อาเภอ 90 ตาบล)

พืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
กัมพูชา

(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4 อาเภอของ
สงขลา คือ จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย)

จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวตา่ 20 จังหวัด
(กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่ าน บึงกาฬ บุรีรมั ย์ แพร่
มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย สุรินทร์
หนองบัวลาภู อุบลราชธานี อานาจเจริญ)
5

การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่ EEC
เริ่มมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 61
 ต้องยื่นคาขอเพื่อรับสิทธิตามมาตรการนี้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
 ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/วิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหรือบุคลากร ดังนี้
พืน้ ที่

1.

เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ เช่น EECi,
EECd, เมืองการบินภาคตะวันออก

2.

เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
เช่น นิคมฯ ต่างๆ ที่จะรองรับอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย

3.

พืน้ ที่ในนิคม/เขตอุตสาหกรรมใน EEC

เงื่อนไขการฝึ กอบรมนักศึกษาด้าน S&T
> ร้อยละ 10 ของพนักงาน หรือ > 50 คน
แล้วแต่จานวนใดตา่ กว่า

> ร้อยละ 5 ของพนักงาน หรือ > 25 คน

แล้วแต่จานวนใดตา่ กว่า
หมายเหตุ: กิจการที่ได้รบั สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมตามมาตรการนี้ จะไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมตาม
คุณค่าของโครงการข้อ 3 กรณี การตัง้ ในนิคมฯ ได้อีก
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน EEC
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ใน EEC

S-Curve Industries
+
กิจการสนับสนุนด้าน S&T
+
กิจการด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐานและสาธารณูปโภค
รวม 116 ประเภทกิจการ

เขตส่งเสริม
เพื่อกิจการพิเศษ

กิจการเป้ าหมาย:
ยกเว้น CIT เพิ่ม 2 ปี (รวมแล้วเกิน 8 ปี
ได้) + ลดหย่อน CIT 50% เพิ่มอีก 5 ปี
กิจการอื่นๆ:
ลดหย่อน CIT 50% อีก 3 ปี จากเกณฑ์ปกติ

เขตส่งเสริมเพื่อ
กิจการอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย

กิจการเป้ าหมาย:
ลดหย่อน CIT 50% อีก 5 ปี จากเกณฑ์ปกติ

พืน้ ที่ในนิคม/เขต
อุตสาหกรรมใน EEC

กิจการเป้ าหมายใน EEC:
ลดหย่อน CIT 50% อีก 3 ปี จากเกณฑ์ปกติ

กิจการอื่นๆ:
ลดหย่อน CIT 50% อีก 3 ปี จากเกณฑ์ปกติ
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โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั ศูนย์ความเป็ นเลิศ

TM
WiL
DVT
CoE

Talent Mobility Program (TM) โครงการทีช่ ว่ ยเชือ่ มโยงระหว่างมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจยั ของภาครัฐกับภาคอุตสาหกรรม ในการจัดหาบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Work Integrated Learning (WiL) เป็ นการบูรณาการการทางานในสถาน
ประกอบการเพิม่ เติมจากการเรียนในสถานศึกษาในรูปแบบ “โรงเรียนในโรงงาน”

ทวิภาคี การจัดการศึกษาวิชาชีพทีส่ ถาบันอาชีวศึกษา ตกลงกับสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานรัฐ ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มปี ระสบการณ์ในภาคปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานรัฐ

สหกิ จ ศึ ก ษา ระบบการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีท่ีจ ัด ให้มีก ารเรีย นการสอนใน
สถานศึก ษา สลับ กับ การไปหาประสบการณ์ ต รงจากการปฏิบ ัติง านจริง ในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ
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Q&A
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