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 มาตรการสง่เสรมิการลงทุนในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

 ประกาศกระทรวงการคลงัเกีย่วกบัธุรกจิระบบหรอืเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบั
ธุรกรรมสนิเชื่อระหว่างบุคคลกบับุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) 

 

มาตรการส่งเสริมการลงทนุในพืน้ท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

เมื่อวนัที ่3 สงิหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุไดอ้อกประกาศคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุน ที ่6/2561 เรือ่ง มาตรการสง่เสรมิการลงทุนในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวนัออก (EEC) (“ประกาศฯ”) มผีลยกเลกิประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที ่3/2561 
ลงวนัที ่31 มกราคม 2561 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กดิการลงทุนในกจิการเป้าหมายในเขต
พืน้ทีพ่ฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  โดยเฉพาะเขตสง่เสรมิการลงทุนใหม้ากขึน้ และกระตุน้ให้
ภาคเอกชนมสีว่นรว่มในการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์โดยมรีายละเอยีดส าคญั สรุปไดด้งันี้ 

 ก าหนดใหพ้ืน้ทีด่งัต่อไปนี้ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก เป็นเขตสง่เสรมิการลงทุน  

o เขตสง่เสรมิเพื่อกจิการพเิศษ ครอบคลุมเมอืงการบนิภาคตะวนัออก (EEC-A) เขต
นวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EECi) และเขตสง่เสรมิอุตสาหกรรม
และนวตักรรมดจิทิลั (EECd) 

o เขตสง่เสรมิเพื่อกจิการอตุสาหกรรมเป้าหมาย  

o นิคมอุตสาหกรรมหรอืเขตอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 



 เงื่อนไข ตอ้งมคีวามร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยั หรอืศนูยค์วามเป็นเลศิ ตาม
รปูแบบความร่วมมอืทีก่ าหนด เพื่อพฒันาบุคลากรไทยในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

 ก าหนดกจิการเป้าหมาย และกจิการทีไ่มใ่ช่กจิการเป้าหมาย ส าหรบัการลงทุนในแต่ละเขต
พืน้ทีใ่นเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ทีจ่ะไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ตามประกาศฯ  

 ก าหนดสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษเีพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนในกจิการเป้าหมาย และ
กจิการทีไ่ม่ใช่กจิการเป้าหมายในแต่ละเขตสง่เสรมิการลงทุน เชน่ ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติิ
บุคคลเพิม่เตมิอกี 2-4 ปี และจะไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล
ส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิเป็นระยะเวลา 3-5 ปี 
นบัแต่วนัทีก่ าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลสิน้สดุลง  

 กรณีไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ในการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลเกนิกว่า 8 ปี จะไม่ไดร้บั
สทิธใินการลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 
50 ของอตัราปกต ิ

มาตรการน้ีมผีลบงัคบัใชส้ าหรบัค าขอรบัการสง่เสรมิทีย่ื่นตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่
30 ธนัวาคม 2562 

 

ประกาศกระทรวงการคลงัเก่ียวกบัธรุกิจระบบหรือเครือข่าย
อิเลก็ทรอนิกสส์ าหรบัธรุกรรมสินเช่ือระหว่างบคุคลกบับคุคล 
(Peer-to-Peer Lending Platform) 
 
 

เมื่อวนัที ่20 กนัยายน พ.ศ. 2561 ไดม้กีารประกาศ ประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง “กจิการ
ทีต่อ้งขออนุญาตตามขอ้ 5 แห่งประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่58 (เรื่อง ธุรกจิระบบหรอื
เครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัธรุกรรมสนิเชื่อระหว่างบุคคลกบับุคคล)” ในราชกจิจา-
นุเบกษา มเีน้ือหาโดยสรุปดงัต่อไปนี้ 

 “ระบบหรอืเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัธุรกรรมสนิเชื่อระหว่างบุคคลกบับุคคล” 
หมายถงึ ระบบหรอืเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกส ์(“Platform”) ไม่ว่าจะเป็นเวบ็ไซต ์แอป
พลเิคชนั หรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นใดในท านองเดยีวกนั ซึง่ใหบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิาร
ระบบหรอืเครอืขา่ย เพื่อใชใ้นการรองรบัการใหส้นิเชื่อระหว่างบคุคลกบับุคคล (Peer-to-
Peer)  

 ผูใ้หกู้ใ้น Platform อาจเป็นบุคคลธรรมดา หรอืนิตบิุคคลกไ็ด ้ทัง้นี้ ไม่รวมถงึธนาคาร
พาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ 
และสถาบนัการเงนิอื่นทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ (“สถาบนัการเงนิ”) ในขณะทีผู่กู้้
จะตอ้งเป็นบุคคลธรรมดาเท่านัน้ ทัง้นี้ อตัราดอกเบีย้จะตอ้งไม่เกนิอตัราทีป่ระมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชยก์ าหนด 

 ผูใ้หบ้รกิารระบบ หรอืเครอืขา่ยจะตอ้งไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิจากกระทรวงการคลงั
โดยยื่นขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) โดยผูข้ออนุญาตจะตอ้งเป็น
นิตบิุคคลประเภทบรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย และมใิช่
สถาบนัการเงนิ นอกจากนี้ จะตอ้งมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้ไมต่ ่ากว่า 5,000,000 บาท 
ตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกจิ และมผีูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 75 ของ
จ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง และจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และหา้มเป็นผูใ้หกู้ห้รอืผูกู้ใ้น 
Platform 



 ธปท. อาจก าหนดใหผู้ย้ ื่นค าขออนุญาตเขา้ร่วมทดสอบ และพฒันานวตักรรมทีน่ า
เทคโนโลยใีหมม่าสนบัสนุนการใหบ้รกิารทางการเงนิ (Regulatory Sandbox) ตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีธ่ปท. ประกาศก าหนด 

ทัง้นี้ ธปท. อยู่ระหว่างการร่างประกาศ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ เพื่อการก ากบัดแูลที่
ครอบคลุมการใหส้นิเชื่อโดยผ่านระบบ หรอืเครอืขา่ยใหช้ดัเจน  
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