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เพื่อพร้อมเข้าสู่ AECการแข่งขัน…มาตรการด้านภาษีของ BOI

คาด
กันว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 

แล้ว จะมีการเพิ่มขึ้นของการเข้ามาลงทุนในอาเซียน

จากกลุ่มประเทศนอกอาเซียนหรือมีการโยกย้ายซัพพลายเชนของ

กลุ่มธุรกิจต่างประเทศท่ีด�าเนินกิจการในเอเชียอยู่แล้ว เพื่อใช้สิทธิ

ประโยชน์ที่จะได้จาก AEC โดยเหตุที่ว่าการจัดเก็บภาษีในกลุ่มภาษี

เงินได้ยังคงเป็นไปตามกฎหมายภายใน ของแต่ละประเทศสมาชิก 

แต่ละประเทศในอาเซียนมีแนวโน้มที่จะน�ามาตรการทางด้านภาษี 

มาเป็นตัวจูงใจนักลงทุนต่างประเทศเพื่อให้เข้ามาลงทุนในประเทศ

ของตน

ดังนั้น การเข้าสู่ AEC นอกจากจะท�าให้ประเทศในกลุ่ม

อาเซียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นส่งเสริมให้ภูมิภาคนี้ 

มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีอ�านาจต่อรองกับประเทศคู่ค้าในย่าน

เศรษฐกิจอ่ืนมากขึ้นแล้ว ยังท�าให้เกิดการแข่งขันกันเองระหว่าง

ประเทศสมาชิก

ในปัจจบุนัประเทศสมาชกิอาเซยีนเกอืบทัง้หมด มกีารให้การ

ส่งเสรมิโดยให้สทิธพิเิศษทางด้านภาษไีม่ว่าจะเป็นการยกเว้นทัง้หมด

หรือลดอัตราภาษีส�าหรับมีการให้การส่งเสริม โดยให้สิทธิพิเศษทาง

ด้านภาษีไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นทั้งหมดหรือลดอัตราภาษีส�าหรับ 

นักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

การลงทนุในประเทศของตน หากเทยีบเคยีงกบัของประเทศไทยกค็อื

การให้การส่งเสริมการลงทุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(บีโอไอ)

ดังนั้น ต้ังแต่ปี 2558 บีโอไอจะบังคับใช้ยุทธศาสตร์การ 

ส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (2558-2564) โดยเน้นการให้สิทธิ

ประโยชน์ตามประเภทกิจการ กล่าวคือ ก�าหนดสิทธิประโยชน์ตาม 

ล�าดับความส�าคัญของประเภทกิจการเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศไทย เรือ่งหนึง่ทีเ่พิม่ขึน้มาคอื การให้สทิธิประโยชน์

ทางภาษีเพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-Base Incentive) 

กล่าวคือ การให้วงเงิน และระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติมตาม

สดัส่วนเงนิลงทนุหรอืค่าใช้จ่ายต่อยอดขายเพือ่จงูใจให้มกีารเพิม่การ

ลงทุนหรือใช้จ่ายในกิจการที่เป็นประโยชน์มากขึ้น

อีกเรื่องหนึ่งที่มีการส่งเสริม และแข่งขันกันมากก็คือ การส่ง

เสริมให้จัดต้ังส�านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ส�านักงานใหญ่

ข้ามประเทศ (IHQ) และการค้าระหว่างประเทศ (ITC) โดยมีการให้

สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษี และที่ไม่ใช่ภาษีซึ่งทั้งสิงคโปร์ เวียดนาม 

มาเลเซีย รวมทั้งไทยมีการส่งเสริมในเรื่องนี้

ทั้งนี้ สิงคโปร์มักจะถูกกล่าวถึงในฐานะทางเลือกล�าดับต้นๆ 

ส�าหรับการจัดตั้ง ROH หรือ IHQ รวมถึง ITC (ในสิงคโปร์เรียกว่า 

Global Trading Program) เนือ่งจากมกีารให้สิทธปิระโยชน์ทางภาษี

ที่มากกว่า อีกทั้ง ยังมีเงื่อนไขข้อจ�ากัดต่างๆ ที่ไม่มากเท่าประเทศอื่น 

นอกจากนีส้งิคโปร์ยงัให้สทิธปิระโยชน์กรณจีดัตัง้ศนูย์บรหิารทางการ

เงิน (TC) เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มเติมไทยเองก็

ตระหนักในเรื่องนี้
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ปัจจุบันไทยมี ROH กับศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อ 

การผลิตระหว่างประเทศ (IPC) อยู่แล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่เป็นที่นิยม

เท่าที่ควร บีโอไอจึงได้มีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดต้ัง 

IHQ กับ ITC ทั้งนี้กิจกรรม “มุ่งมั่นพัฒนา ครบวงจรการค้า เพื่อความ

อยู่ดีมีสุขของคนไทย” ที่ให้การส่งเสริมใน IHQ จะมีมากกว่า ROH 

เดมิสาระทีส่�าคญัจะมกีารเพิม่คอืเรือ่งกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ

ในกลุ่มเดียวกัน และกิจกรรมศูนย์บริหารการเงิน โดยกรมสรรพากร

จะมีการออกสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเงื่อนไขในต้นปี 2558 ซึ่ง

เป็นที่คาดหวังว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะเพิ่มมากขึ้น เช่น เดิมที 

ในการค้าระหว่างประเทศไม่ได้รับสิทธิภาษีพิเศษ ก็จะได้รับสิทธิเสีย

ภาษีในอัตรา 10% ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข อย่างไรก็ดียังต้องติดตาม

ความชัดเจนของเรื่องดังกล่าวต่อไป

ในความเป็นจรงิแล้ว ประเทศไทยถอืว่าได้เปรยีบกว่าประเทศ-

อื่นในอาเซียน ถ้าเทียบกันในเรื่องของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าแรง ค่าเช่า 

และค่าครองชีพ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีสิทธิประโยชน์ทางภาษียังคง

เป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่นักลงทุนต่างประเทศต่างคาดหวัง

ยุทธศาตร์การส่งเสริมการลงทุน

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนของกรมส่งเสริมการลงทุน

ท่ีส�าคัญ คือ 1.ยุทธศาตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ.

2558-64) 2.ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุที ่3/2557 เรือ่ง 

นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 3.ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุที ่4/2557 

เรือ่ง นโยบายส่งเสรมิการลงทนุในเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ โดยสรปุ

ประเด็นส�าคัญได้ดังนี้ 

● การปรับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ เหตุผล 

และความจ�าเป็น: เพือ่ส่งเสรมิการลงทุนท่ีมคีณุค่า ท้ังในประเทศ และ

ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และก้าวพ้นจาก

การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) 

และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

● ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ.

2558-2564) มีผลบังคับใช้กับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

ต้ังแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป โดยมีการปรับหลักเกณฑ์ และ

ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

1)  ส่งเสริมแบบมีเป้าหมายชัดเจน และจัดล�าดับความ

ส�าคัญมากขึ้น (Focused & Prioritized) มีแนวทางการด�าเนินการ 

ดังนี้

➢ ทบทวนประเภทกจิการทีจ่ะส่งเสรมิ โดยเน้นอตุสาหกรรม

ที่น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปสู่ประเทศ

ที่มีรายได้สูงขึ้น และเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาว - เน้นประเภท

กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีมูลค่าเพิ่มสูง มีการวิจัย และพัฒนา 

(R&D) หรือการออกแบบ รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังคง

กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะให้การส่งเสริมการลงทุน 7 กลุ่ม

➢ ก�าหนดสิทธิประโยชน์ที่ต่างกันระหว่างโครงการลงทุน

ใหม่ และโครงการขยายการลงทุน (Re-investment)

ส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ในภูมิภาค (New Regional 

Clusters) มีแนวทางการด�าเนินการดังนี้

➢ ยกเลิกระบบการส่งเสริมที่อิงกับเขตพื้นที่ (เขต 1-3 เดิม) 

เหลือเฉพาะพื้นที่ที่มีรายได้ต่อหัวต�่าใน 20 จังหวัดเท่านั้น ซึ่งจะได้รับ

สิทธิประโยชน์เพิ่มอีก 3 ปีจากสิทธิพื้นฐานตามประเภทอุตสาหกรรม 

➢ ส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ในแต่ละภาค

หรือพื้นที่ชายแดน เพื่อสร้างการรวมกลุ่มใหม่ของการลงทุน และ 

ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า

2) ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม โดยเน้นกิจการเป้าหมายที่ท�า

ประโยชน์ต่อประเทศ (Activity & Merit-based Incentives) มีแนวทาง

การด�าเนินการดังนี้

➢ ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อจูงใจให้เกิดกิจกรรมที่จะ

พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (เช่น R&D และสิ่งแวดล้อม 

เป็นต้น) กระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค และพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

3) ส่งเสริมการลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ (Inbound & 

Outbound Investments) มีแนวทางการด�าเนินการดังนี้

➢ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับภาคเอกชนไทย 

โดยเฉพาะ โอกาสจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) และเป็นการเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกโดยมี

ประเทศเป้าหมายได้แก่ ล�าดบั 1: อนิโดนเีซยี พม่า เวยีดนาม กมัพชูา 

และลาว ล�าดับ 2: จีน อินเดีย และอาเซียนอื่น และล�าดับ 3: ตะวัน-

ออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกา

ต่อฉบับหน้าอ่าน


