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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก



ประกาศกระทรวงการคลังเกีย่ วกับธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform)

มาตรการส่งเสริ มการลงทุนในพืน้ ที่เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2561 เรือ่ ง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) (“ประกาศฯ”) มีผลยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2561
ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการลงทุนในกิจการเป้ าหมายในเขต
พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาพิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะเขตส่งเสริมการลงทุนให้มากขึน้ และกระตุน้ ให้
ภาคเอกชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีรายละเอียดสาคัญ สรุปได้ดงั นี้


กาหนดให้พน้ื ทีด่ งั ต่อไปนี้ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็ นเขตส่งเสริมการลงทุน
o

เขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ ครอบคลุมเมืองการบินภาคตะวันออก (EEC-A) เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจทิ ลั (EECd)

o

เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้ าหมาย

o

นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม



เงื่อนไข ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั หรือศูนย์ความเป็ นเลิศ ตาม
รูปแบบความร่วมมือทีก่ าหนด เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



กาหนดกิจการเป้ าหมาย และกิจการทีไ่ ม่ใช่กจิ การเป้ าหมาย สาหรับการลงทุนในแต่ละเขต
พืน้ ทีใ่ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทีจ่ ะได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามประกาศฯ



กาหนดสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเพิม่ เติมสาหรับการลงทุนในกิจการเป้ าหมาย และ
กิจการทีไ่ ม่ใช่กจิ การเป้ าหมายในแต่ละเขตส่งเสริมการลงทุน เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นติ ิ
บุคคลเพิม่ เติมอีก 2-4 ปี และจะได้รบั สิทธิและประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
สาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็ นระยะเวลา 3-5 ปี
นับแต่วนั ทีก่ าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลสิน้ สุดลง



กรณีได้รบั สิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลเกินกว่า 8 ปี จะไม่ได้รบั
สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ
50 ของอัตราปกติ

มาตรการนี้มผี ลบังคับใช้สาหรับคาขอรับการส่งเสริมทีย่ ่นื ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่
30 ธันวาคม 2562

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับธุรกิ จระบบหรือเครือข่าย
อิ เล็กทรอนิ กส์สาหรับธุรกรรมสิ นเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
(Peer-to-Peer Lending Platform)
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้มกี ารประกาศ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง “กิจการ
ทีต่ อ้ งขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล)” ในราชกิจจานุเบกษา มีเนื้อหาโดยสรุปดังต่อไปนี้


“ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล”
หมายถึง ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (“Platform”) ไม่ว่าจะเป็ นเว็บไซต์ แอป
พลิเคชัน หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ใดในทานองเดียวกัน ซึง่ ให้บริการโดยผูใ้ ห้บริการ
ระบบหรือเครือข่าย เพื่อใช้ในการรองรับการให้สนิ เชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-toPeer)



ผูใ้ ห้กใู้ น Platform อาจเป็ นบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคลก็ได้ ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงธนาคาร
พาณิชย์ บริษทั เงินทุน บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธรุกจิ สถาบันการเงิน
และสถาบันการเงินอื่นทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ (“สถาบันการเงิน”) ในขณะทีผ่ กู้ ู้
จะต้องเป็ นบุคคลธรรมดาเท่านัน้ ทัง้ นี้ อัตราดอกเบีย้ จะต้องไม่เกินอัตราทีป่ ระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนด



ผูใ้ ห้บริการระบบ หรือเครือข่ายจะต้องได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลัง
โดยยื่นขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) โดยผูข้ ออนุญาตจะต้องเป็ น
นิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย และมิใช่
สถาบันการเงิน นอกจากนี้ จะต้องมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วไม่ต่ากว่า 5,000,000 บาท
ตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ และมีผถู้ อื หุน้ สัญชาติไทยไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของ
จานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง และจาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด และห้ามเป็ นผูใ้ ห้กหู้ รือผูก้ ใู้ น
Platform



ธปท. อาจกาหนดให้ผยู้ ่นื คาขออนุญาตเข้าร่วมทดสอบ และพัฒนานวัตกรรมทีน่ า
เทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory Sandbox) ตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีธ่ ปท. ประกาศกาหนด

ทัง้ นี้ ธปท. อยู่ระหว่างการร่างประกาศ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ เพื่อการกากับดูแลที่
ครอบคลุมการให้สนิ เชื่อโดยผ่านระบบ หรือเครือข่ายให้ชดั เจน
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