
ร
ู้ท
ัน
 
A
E
C

21TPA news

รู้ทัน AEC

August 2016 ●  No. 236

SME

หลัง
จากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็น

ทางการมากว่า 6 เดอืน จะเหน็ได้ว่าการค้าชายแดนไทย

มีความคึกคักเป็นอย่างมาก จากสภาพภูมิประเทศของไทยเป็น

จุดศูนย์กลางของกลุ ่มประเทศอาเซียน และมีอาณาเขตติดกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย จึง

ท�าให้ไทยมีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงทางกายภาพ

ดังกล่าว ผ่านการพัฒนาพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนเหล่านั้นให้

เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม อันจะก่อให ้

เกิดการจ้างงาน และการเติบโตของเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ตาม

นโยบายการพฒันา “เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน” (Border Special 

Economic Zones: Border SEZs)

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ Border SEZs มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยให้สามารถขับเคล่ือน

กิจกรรมการค้า และการลงทุนที่น่าจะเติบโตทวีขึ้นในระยะข้างหน้า 

ตลอดจนการเข้าไปใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ยังอุดม

สมบรูณ์ และก�าลงัแรงงานในท้องถิน่ และทีห่ลัง่ไหลมาจากประเทศ

เพื่อนบ้านซึ่งจะช่วยให้บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีอยู่ 

นอกจากนี้ การที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากส�านักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (The Board of Investment 

of Thailand: BOI) กจ็ะช่วยให้สามารถลดต้นทนุการผลติได้ในระดบั

หนึ่งอีกด้วย ทั้งนี้ กิจการเป้าหมายที่บีโอไอจะสนับสนุนให้ลงทุนใน 

Border SEZs มีจ�านวนทั้งหมด 23 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งกิจการ 

เหล่านี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบีโอไอใน Border SEZs 

มากกว่า กจิการทัว่ไปทีไ่ด้รบัส่งเสรมิลงทนุจากบโีอไออยูแ่ล้ว แต่หาก

กจิการใดทีไ่ม่ได้รบัส่งเสรมิลงทนุจากบโีอไอ กจ็ะได้รบัสทิธปิระโยชน์

ทางภาษีจากกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เขตเศรษฐกิจพิเศษโอกาสทองของ          ไทย

สร้างโอกาสการค้าการลงทุนสู่ภูมิภาค

สิทธิประโยชน์จากบีโอไอ สิทธิประโยชน์จากกระทรวงการคลัง

กิจการเป้าหมาย

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี

ส�าหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอสามารถลดอัตราภาษี

เงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิเป็นเวลา 10 ปี

กิจการทั่วไป

ยกเว้นภาษีเงินนิติบุคคลเพิ่มเติม 3 ปี จากเกณฑ์ปกติ

กิจการในกลุ่ม A1 และ A2 เดิมได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว 8 ปี ก็จะ

ได้รับลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีต่อกิจการที่ลงทุนใน Boder SEZs
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สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม หากมีการเร่งรัดลงทุน

สิทธิประโยชน์จากบีโอไอ สิทธิประโยชน์จากกระทรวงการคลัง

หากลงทุนภายใน มิ.ย. 59 

≥70% ยกเว้นภาษี เพิ่ม 4 ปี + ลดหย่อน 50% เพิ่ม 5 ปี

≥50% ยกเว้นภาษี เพิ่ม 3 ปี + ลดหย่อน 50% เพิ่ม 5 ปี

ส�าหรบักจิการทัว่ไปทีไ่ม่ได้ส่งเสรมิลงทนุจากบโีอไอ และลงทนุในโครงการใหม่แล้ว 

จะได้หักรายจ่าย 2 เท่า ของค่าลงทุนก่อนค�านวณภาษีฯ

หากลงทุนภายใน ธ.ค. 59

≥50% ยกเว้นภาษี เพิ่ม 2 ปี + ลดหย่อน 50% เพิ่ม 5 ปี

<50% ยกเว้นภาษี เพิ่ม 2 ปี

ส�าหรบักจิการท่ัวไปท่ีได้รบัส่งเสรมิลงทุนจากบโีอไออยูแ่ล้วให้เลอืกรบัสทิธปิระโยชน์

จากบีโอไอหรือกระทรวงการคลังอย่างใดอย่างหนึ่ง

นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีข้างต้น ทั้งกิจการเป้าหมาย และกิจการทั่วไปใน Border SEZs เฉพาะในกรณีที่ได้รับส่งเสริมลงทุน 

จากบีโอไอ จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ทางด้านภาษีอีก ได้แก่ การได้รับหักค่าขนส่งค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 2 ปี และ

การได้รับหักค่าติดตั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกร้อยละ 25 การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก และการได้รับอนุญาตให้ใช้

แรงงานต่างด้าวไร้ฝืมือถูกกฎหมาย

Border SEZs ความหวังของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค

Border SEZs มกีารก�าหนดพืน้ทีท่ีจ่�าเป็นต้องเร่งพฒันาออกเป็น 2 ระยะ คอื ระยะทีป่ระกอบด้วยตาก สระแก้ว สงขลา ตราด มกุดาหาร 

และหนองคาย และระยะที่ประกอบด้วย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม และนราธิวาส โดยในช่วงปี 2559-2560 ภาครัฐจะเร่งพัฒนา Border 

SEZs ในระยะท่ี 1 ก่อน เนือ่งจากเป็นกลุม่จงัหวดัทีม่คีวามได้เปรยีบทางด้านกจิกรรมการค้าชายแดน ซึง่มมีลูค่าสงูอยูแ่ล้ว เมือ่เทยีบกบัจงัหวดั

ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเดียวกัน

ปัจจุบัน กิจการที่จะเข้าไปลงทุนใน Border SEZs ระยะที่ 1 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากบีโอไอ ดังนี้

กิจการที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระห่างรอนุมัติส่งเสริมจากบีโอไอ

กิจการที่ได้อนุมัติแล้ว กิจการที่อยู่ระหว่างรออนุมัติส่งเสริมฯ

กิจการ
จำานวน 

(โครงการ)

มูลค่าการลงทุน 

(ล้านบาท)
กิจการ

จำานวน 

(โครงการ)

มูลค่าการลงทุน

(ล้านบาท)

กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ตาก 4 252 กิจการผลิตเครื่องกลึงอัตโนมัติ 

เครื่องจักรกลเกษตร รถยนต์สามล้อ 

บรรทุกและเหล็กหล่อ ตาก

1 450

กิจการผลิตขวดพลาสติก ตาก 1 49

กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์ หนองคาย

1 14 กิจการคัดคุณภาพข้าว มุกดาหาร 1 450

กิจการผลิตน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็น 

สงขลา

1 14 กิจการผลิตน�้ามันปาล์มดิบ 1 23
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ท้ังน้ี จากกิจการที่ขอรับส่งเสริมลงทุนจากบีโอไอข้างต้นมี

จ�านวนโครงการ และมูลค่าการลงทุนไม่สูงนักจึงสะท้อนให้เห็นว่า 

ผู้ประกอบการยังสนใจเข้าไปลงทุนใน Border SEZs ไม่มากนัก ซึ่ง

อาจมสีาเหตหุลกัมาจากใน Border SEZs บางแห่งยงัไม่สามารถขอ

คืนพื้นที่มาใช้ประโยชน์ เช่น ใน SEZs สงขลา และบางแห่งอาจอยู่

ระหว่างการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และกระบวนการออกโฉนดเพือ่

โอนให้แก่กรมธนารักษ์น�าไปบริหารจัดการ เช่น ใน SEZs ตราด 

อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจน่าจะทยอยตัดสินใจเข้าไปลงทุนใน Border 

SEZs มากขึ้น และอาจจะปรับตัวสูงยิ่งขึ้น หากภาครัฐสามารถขจัด

ปัญหาดังกล่าว และสามารถเร่งจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีความ

พร้อมให้เปิดใช้บรกิาร ภายในปี 2559 ซึง่น่าจะช่วยสร้างแรงจงูใจแก่

นักลงทุนได้อีกแนวทางหนึ่ง นอกจากนี้ การที่ภาครัฐมีนโยบายผ่อน

ปรนเง่ือนไขการลงทุนให้แก่กลุ่มธุรกิจ SME ก็น่าจะเป็นสัญญาณ 

ที่ดีที่จะดึงดูดให้กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง และย่อยตัดสินใจ 

เข้ามาลงทุน เช่น การปรับลดเงินลงทุนขั้นต�่าลงเหลือไม่น้อยกว่า 

500,000 บาท จากปกตต้ิองม ีเงนิลงทนุไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท 

และการอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรที่ใช้แล้วในประเทศได้ไม่เกิน 

10,000,000 บาทจากเดิมที่ต้องใช้เฉพาะเครื่องจักรใหม่

การที่กลุ่มผู้ประกอบการจะตัดสินใจเลือกลงทุนใน Border 

SEZs จังหวัดใด นอกจากผู้ประกอบการจะพิจารณาศักยภาพความ

สามารถของตน และความช�านาญในพืน้ทีท่ีจ่ะลงทนุแล้ว ผูป้ระกอบ

การควรจะศึกษาโอกาส และข้อจ�ากัดการลงทุนในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง 

บางแห่งอาจจะมีปัจจัยเอื้อหนุนที่มีต่อการลงทุนแตกต่างกัน โดยม ี

รายละเอียด ดังนี้

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษในตาก (ด่านแม่สอด)

ศักยภาพ

	SEZs แม่สอด จังหวัดตาก ตั้งอยู่ติดกับด่านเมียวดีของ

เมียนมาร์ ซึ่งจุดนี้การค้าชายแดนที่มีทิศทางเติบโตสูง

	มท่ีาอากาศยานแม่สอด และก�าลงัจะปรบัปรงุเพือ่รองรบั

การขยายตัวของจ�านวนนักท่องเที่ยวและนักลงทุน

	อยูต่ดิกบัสะพานข้ามแม่น�า้เมยแห่งที ่2 ซึง่จะช่วยให้การ

เดินทาง และการขนส่งสินค้าคล่องตัวมากขึ้น

ค่าเช่าที่ดิน (กรมธนารักษ์) ที่ดิน 2,183 ไร่ แบ่งให้ กนอ. 

837 ไร่

ค่าธรรมเนียม 250,000 บาท/ ไร่/ 50 ปี     ค่าเช่า 36,000 

บาท / ไร่ / ปี

ก�าลังแรงงาน

แรงงานต่างด้าวส่วนเพิ่มที่จะเข้ามาจากเมียวดี มีจ�านวน

ประมาณ 29,000 – 34,000 คน

กิจการเป้าหมาย

เกษตรและอาหารแปรรูป เซรามิก สิ่งทอ เครื่องนุ ่งห่ม 

เครื่องหนัง เครื่องเรือน อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องมือแพทย์ ยาน

ยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์

พลาสติก ยา โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม และท่องเที่ยว

โครงสร้างเศรษฐกิจ

บริการ 49% เกษตร 27% และ อุตสาหกรรม 24%

         


