ฉบับที่ 2/2560

วันที่ 18 มกราคม 2560

มาตรการสนับสนุนให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์ กลางการค้ าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการสนับสนุ นให้ประเทศไทยเป็ น
ศู น ย์ก ลางการค้า อัญ มณี แ ละเครื่ องประดับ ของโลก รวมทั้ง มาตรการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของ
อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับ และมาตรการส่ งเสริ มด้านการตลาด เพื่อช่วยดึงดูดและกระตุน้ ให้มีการซื้ อขาย
สิ นค้าอัญมณี และเครื่ องประดับไทยเพิ่มมากขึ้น และผลักดันสิ นค้าอัญมณี และเครื่ องประดับของไทยให้เป็ นสิ นค้าที่มี
ศักยภาพ (Product Champion) รวมทั้งสนับสนุนให้นกั ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย อันจะเป็ นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจ ส่ งเสริ มให้มีการจ้างแรงงานฝี มือเพื่ออนุรักษ์การผลิตที่เป็ นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทย และ
แก้ไขข้อจํากัดที่ สําคัญนอกเหนื อจากอุ ปสรรคด้านภาษี อากร โดยมอบหมายหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องดําเนิ นการตาม
มาตรการดังกล่าว ซึ่งมีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1. มาตรการสนับสนุนให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์ กลางการค้ าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
ยกเว้นอากรขาเข้าสิ นค้าอัญมณี และเครื่ องประดับในตอนที่ 71 จํานวน 32 ประเภทย่อย เช่ น
เครื่ องเพชรพลอยและรู ปพรรณ เครื่ องทองหรื อเครื่ องเงิน เครื่ องประดับที่ทาํ ด้วยไข่มุก เป็ นต้น
2. มาตรการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
2.1 มาตรการทางภาษี ให้ผปู ้ ระกอบการสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าสําหรับรายจ่ายประเภทเงินเดือน
และค่าจ้างของแรงงานที่เป็ นช่างเครื่ องประดับ เป็ นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี โดยช่างเครื่ องประดับจะต้อง จดทะเบียนกับ
กรมพัฒนาฝี มื อแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่ งจะเป็ นการจูงใจให้ผูป้ ระกอบการจ้างแรงงานที่ มีทกั ษะฝี มือเพื่อเป็ นการ
อนุรักษ์การผลิตที่เป็ นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทย
2.2 มาตรการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้าอัญมณีและเครื่ องประดับ กระทรวงพาณิ ชย์ โดย
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครื่ องประดับแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม จะกําหนด
มาตรการเพื่อจัดทําและพัฒนามาตรฐานสิ นค้าให้เป็ นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งการกําหนดตราสัญลักษณ์กลางที่ใช้
รับประกันคุณภาพ (Hallmarking) และการจัดประกวดออกแบบเครื่ องประดับระดับนานาชาติ

-22.3 มาตรการยกระดับฝี มือแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่ องประดับ กระทรวงพาณิ ชย์ โดย
สถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณี และเครื่ องประดับแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน จะกําหนดมาตรการเพื่อพัฒนาและถ่ ายทอดองค์ความรู ้ ด้านกระบวนการผลิ ตและเทคโนโลยี การผลิ ตจาก
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่และผูเ้ ชี่ ยวชาญในต่างประเทศไปสู่ ผูผ้ ลิตรายย่อย การจัดตั้งโรงเรี ยนเฉพาะทางเพื่อส่ งเสริ มและ
พัฒนาช่างศิลป์ และการพัฒนาทายาทช่างฝี มือเพื่ออนุรักษ์การผลิตที่เป็ นเอกลักษณ์ของไทย
2.4 มาตรการทางการเงิ น ขยายระยะเวลาดําเนิ นมาตรการสิ นเชื่ อดอกเบี้ ยตํ่า เพื่ อปรั บเปลี่ ยน
เครื่ องจักรและเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสําหรับผูป้ ระกอบกิจการ SMEs ให้สามารถยืน่ ขอสิ นเชื่อภายในวันที่ 31 ตุลาคม
2560 หรื อจนกว่าวงเงินที่กาํ หนดไว้จะถูกจัดสรรหมด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน และธนาคารออมสิ นเบิกจ่ายสิ นเชื่อ
ให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 จากเดิ มผูป้ ระกอบกิ จการ SMEs สามารถยื่นขอสิ นเชื่ อภายในวันที่
31 ธันวาคม 2559 หรื อจนกว่าวงเงินที่กาํ หนดไว้จะถูกจัดสรรหมด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่ งถึงก่อน และธนาคารออมสิ น
เบิกจ่ายสิ นเชื่อให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งขณะนี้เหลือวงเงินอยู่ 17,323 ล้านบาท
3. มาตรการส่ งเสริมด้ านการตลาด
ให้กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬาจัดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าอัญมณี และเครื่ องประดับ
ที่มีคุณภาพ การประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยวในย่านการค้าที่ สําคัญ เช่ น แหล่งการค้าอัญมณี และเครื่ องประดับ
ย่านถนนสี ลม เจริ ญกรุ ง มเหสักข์ ในจังหวัดกรุ งเทพฯ ศูนย์กลางการค้าพลอยสี ย่านถนนศรี จนั ทร์ ในจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์กลางการค้าพลอยสี ที่ขา้ มแดนมาจากเมียนมาร์ ย่านถนนประสาทวิถี ในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็ นต้น การจัด
แสดงสิ นค้าในงาน Thailand Grand Sale รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีคุณภาพให้แก่นกั ท่องเที่ยวบนสื่ อต่าง ๆ
เช่น สื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสายการบิน เป็ นต้น เพื่อสนับสนุนให้อญั มณี และเครื่ องประดับไทยเป็ นที่รู้จกั และมี
การซื้อขายเพิ่มมากขึ้น

____________________________

สํานักนโยบายภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3511, 3514

มาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
(Thailand: The World’s Jewelry Hub)
มาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก
 ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสาเร็จรูป

มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
 มาตรการภาษี : ผู้ประกอบการสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าสาหรับรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างของ
แรงงานทีเ่ ป็นช่างเครื่องประดับที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี

 มาตรการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า :
 มาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
 ตราสัญลักษณ์รับประกันคุณภาพ
 จัดประกวดออกแบบ

มอบหมาย

กระทรวงพาณิชย์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 มาตรการยกระดับฝีมือแรงงาน :
 องค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
 โรงเรียนเฉพาะทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่างศิลป์
 การพัฒนาทายาทช่างฝีมือเพื่ออนุรักษ์

SoftSoftLoan
Loan

มอบหมาย

กระทรวงพาณิชย์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 มาตรการทางการเงิน : ขยายระยะเวลาดาเนินมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า

ให้สินเชื่อโดย

เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาหรับ SMEs
(ยื่นขอสินเชื่อถึง 31 ตค. 60 + ธ.ออมสิน เบิกจ่ายภายใน 30 ธ.ค. 60 วงเงินคงเหลือ 17,323 ลบ.)

มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด

ธ.พ.
+
SFIs
ยกเว้น EXIM

มอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 ประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยวในย่านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สาคัญ
 ประชาสัมพันธ์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวบนสื่อต่าง ๆ
 ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงสินค้าในงาน Thailand Grand Sale

