มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในพืน้ ที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นฤตม์ เทอดสถีรศักด์ ิ
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
25 เมษายน 2561

Focus ของนโยบายส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบนั

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• การวิจยั และพัฒนา
• อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
• การสร้างมูลค่าเพิ่ม

การปรับปรุงประสิทธิภาพ
• ยกระดับกิจการเดิม
• พัฒนา SMEs

ทรัพยากรมนุษย์
• พัฒนาบุคลากรไทย
• ดึงดูดบุคลากรศักยภาพสูงจาก
ต่างประเทศ

การพัฒนาพืน้ ที่เป้ าหมาย
• ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)
• เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบนั
Product-based
• Bio & Medical Industries
• Advanced Industries
• Basic & Supporting Industries
• High Value Services
• Creative & Digital Industries

Technology-based

+

• Biotechnology
• Nanotechnology
• Advanced Material Technology
• Digital Technology

• R&D
• สนับสนุนสถาบันการศึกษา/วิจยั หรือ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร
• IP licensing fee
• ฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง
• พัฒนา Local supplier
• ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์

Merit-based

•
•
•
•
•

Area-based

EEC (3 จังหวัด)
SEZ (10 จังหวัด)
ชายแดนภาคใต้ (4 จังหวัด 4 อาเภอ)
20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวตา่
นิคม/เขตอุตสาหกรรม

• เขตวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี เช่น Science Park, Food Innopolis, SKP

•
•
•
•

Agenda-based

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
มาตรการส่งเสริม SMEs
มาตรการส่งเสริมให้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
มาตรการส่งเสริมเกษตรท้องถิ่น

3
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Product-based
Incentives

Product-based Incentives
A1
A

A2

A3
A4

B1
B2

A1: อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้น R&D / Design ซึง่ สาคัญมากต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถของประเทศ
A2: โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ พัฒนาประเทศ กิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั ้ สูงเพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิม่ และกิจการด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ ยังมีการลงทุนน้อยหรือยังไม่ม ี
A3: กิจการใช้เทคโนโลยีสงู ทีส่ าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีฐานผลิตอยูบ่ า้ งแล้ว
A4: กิจการทีม่ รี ะดับเทคโนโลยีไม่เท่า A1-A3 แต่ชว่ ยสร้างมูลค่าเพิม่ แก่วตั ถุดบิ ใน
ประเทศ และเสริม Value Chain
B1-B2: อุตสาหกรรมสนับสนุ นทีใ่ ช้เทคโนโลยีไม่สงู แต่ยงั สาคัญต่อ Value Chain
ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล

A1
A2
A3
A4
B1
B2

8 ปี (ไม่จากัดวงเงิน)
8 ปี
5 ปี
3 ปี
-

ยกเว้นอากร
เครื่องจักร

ยกเว้นอากรวัตถุดิบ
ผลิตเพื่อส่งออก






-








Non-tax
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ตัวอย่างประเภทกิจการในกลุ่ม A
A1

A2

A3

A4

• R&D / HRD
• Engineering Design
• Electronics Design
• Creative Product
Design and
Development Center
• Scientific Lab
• Calibration Services
• Science &
Technology Park
• Data Center
• Innovation Incubation
Center
• Cloud Service
• Energy Service
Company (ESCO)

• ผลิตสารออกฤทธ์ ิ
(Active Ingredient)
จากวัตถุดิบธรรมชาติ
• ผลิตเชื้อเพลิงจาก
ผลผลิตการเกษตร
• ผลิตเส้นใยที่มี
คุณสมบัติพิเศษ
• ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ที่ใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง
• ผลิตชิ้นส่วนในกลุ่ม
Organics and Printed
Electronics (OPE)
• ผลิตพลังงานไฟฟ้ าจาก
พลังงานหมุนเวียน
• ขนส่งทางราง
• ขนส่งทางเรือ

• ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยอินทรียเ์ คมี
นาโน สารป้ องกัน
กาจัดศัตรูพืชชีวภัณฑ์
• ผลิตอาหาร เครื่องดืม่
Food Additive, Food
Ingredient
• ผลิตเครื่องยนต์สาหรับ
รถยนต์
• นิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม

• ผลิตภัณฑ์จาก
ผลพลอยได้หรือเศษ
วัสดุทางการเกษตร
• ขยายพันธุ/์ เลี้ยงสัตว์
• ผลิตเส้นใยรีไซเคิล
• กิจการอบ-ชุบโลหะ
(Heat Treatment)
• การประกอบ
เครื่องจักร / อุปกรณ์
เครื่องจักร
• ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
ปลอดเชื้อ
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ตัวอย่างประเภทกิจการในกลุ่ม B
B1

B2

• กิจการอบพืชและไซโล
• กิจการตัดโลหะ
• ผลิตภัณฑ์แก้ว
• กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
• ผลิตเส้นใยทัวไปที
่
่มิใช่ Technical • กิจการสนับสนุนการค้าและการ
Fiber / Recycled Fiber
ลงทุน
• กิจการชุบ เคลือบผิว การปรับ
หรือเปลี่ยนสภาพผิว
• ผลิตรถยนต์ทวไป
ั่
• ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะทัวไป
่
• ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ าทัวไป
่
• ผลิตสิ่งพิมพ์ทวไป
ั่
• โรงกลันน
่ ้ามัน
• IHQ / ITC
7
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Technology-based
Incentives

Technology-based Incentives
ให้สิทธิประโยชน์ พิเศษกับการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป้ าหมายที่ไทยมีศกั ยภาพ โดยมีเงื่อนไข
การถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษา/วิจยั ตามรูปแบบที่คณะกรรมการเห็นชอบ

ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล
Targeted Core Technologies

Biotechnology

Nanotechnology

Advanced Material
Technology

Digital Technology

10 ปี

กิจการบริการที่สนับสนุนการ
พัฒนา Core Technologies
1. การวิจยั และพัฒนา
2. สถานฝึ กฝนวิชาชีพด้าน S&T
3. การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
4. บริการออกแบบทางวิศวกรรม
5. บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
6. บริการสอบเทียบมาตรฐาน
9

Technology-based Incentives
ให้สิทธิประโยชน์ “ยกเว้นอากรของที่นาเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจยั และพัฒนา รวมทัง้ การ
ทดสอบที่เกี่ยวข้อง” สาหรับกิจการวิจยั และพัฒนา และกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ
(เฉพาะที่มีขนั ้ ตอน R&D) โดยมีแนวทางดังนี้
 ของสาหรับใช้ทา R&D หรือการทดสอบที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุต้นแบบ
สารเคมี ชิ้นส่วนต่างๆ เป็ นต้น
 กาหนดให้ยกเว้นอากรคราวละ 1 ปี และให้ขยายเวลาได้อีกครัง้ ละ 1 ปี
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Merit-based
Incentives

Merit-based Incentives
ประเภทเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
1. R&D ทัง้ ทาเอง ว่าจ้างผูอ้ ื่นในประเทศ หรือ
ร่วมวิจยั กับองค์กรในต่างประเทศ
2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากร สถาบันการศึกษา/วิจยั หน่ วยงานรัฐ
ด้าน S&T
3. ค่าธรรมเนี ยมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พฒ
ั นา
จากแหล่งในประเทศ
4. การฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง
5. การพัฒนา Local Supplier ที่มีห้นุ ไทยไม่น้อย
กว่า 51% ในการฝึ กอบรมเทคโนโลยีขนั ้ สูง และ
การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ทัง้ ทาเอง หรือว่าจ้างผูอ้ ื่นในประเทศ

Cap เพิ่มเติม
(% ของเงิ นลงทุน/
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ )

ให้สิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม
ตามสัดส่วนเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย

ยกเว้น CIT
เพิ่มเติม

เงินลงทุน/
ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวม
ใน 3 ปี แรก

โดยให้มี Cap
เพิ่มขึ้น
ตามที่กาหนด

1%
หรือ > 200 ลบ.

1 ปี

200%

2%
หรือ > 400 ลบ.

2 ปี

200%

3%
หรือ > 600 ลบ.

3 ปี

300%
100%
200%

200%

กลุ่ม A1-A2 ทา Merit แล้ว สามารถ
ยกเว้น CIT รวมแล้วเกิน 8 ปี ได้
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Area-based
Incentives

Area-based Incentives
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

เมียนมาร์

ลาว

(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย
นราธิวาส เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี :
10 จังหวัด 23 อาเภอ 90 ตาบล)

พืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้

(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4 อาเภอ
ของสงขลา คือ จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย)

กัมพูชา

จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวตา่ 20 จังหวัด

(กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่ าน บึงกาฬ บุรีรมั ย์
แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุโขทัย
สุรินทร์ หนองบัวลาภู อุบลราชธานี อานาจเจริญ)

14

คาขอรับการส่งเสริมใน EEC ปี 2560 มีมลู ค่า 296,890 ล้านบาท
(ร้อยละ 46 ของมูลค่าคาขอทัง้ หมด)

Eastern
Economic
Corridor

ชลบุรี 67,876 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 23

15
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่ EEC
กิจการตาม
มาตรการ EEC
อุตสาหกรรม S-Curve
+
กิจการสนับสนุน วทน.
+
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ทีจ่ าเป็ น
รวม
> 100 ประเภทกิจการ

เขตส่งเสริม
เพื่อกิจการพิเศษ ได้แก่
EECd, EECi, EEC-A

เขตส่งเสริมเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรมเป้ าหมาย

1

กิจการเป้ าหมาย
+ ยกเว้น CIT เพิม่ 2 ปี + ลดหย่อน
50% อีก 5 ปี

2

กิจการอื่นๆ ตามมาตรการ EEC
+ ลดหย่อน CIT 50% อีก 3 ปี

3

กิจการเป้ าหมาย
+ ลดหย่อน CIT 50% อีก 5 ปี

(ปั จจุบนั มี 21 แห่ง)

4

กิจการอื่นๆ ตามมาตรการ EEC
+ ลดหย่อน CIT 50% อีก 3 ปี

นิคม/เขตอุตสาหกรรม
ทัวไป
่

5

กิจการตามมาตรการ EEC
+ ลดหย่อน CIT 50% อีก 3 ปี

กาหนดเงื่อนไขความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/วิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหรือบุคลากร
• กลุ่ม 1, 3 ต้องฝึ กอบรม นศ. S&T > 10% ของพนักงาน หรือ > 50 คน แล้วแต่จานวนใดตา่ กว่า
• กลุ่ม 2, 4, 5 ต้องฝึ กอบรม นศ. S&T > 5% ของพนักงาน หรือ > 25 คน แล้วแต่จานวนใดตา่ กว่า
16

ตัวอย่างโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

WiL

Work Integrated Learning (WiL)
บูรณาการการทางานในสถานประกอบการเพิม่ เติมจากการเรียนในสถานศึกษาใน
รูปแบบ “โรงเรียนในโรงงาน”

DVT

ทวิภาคี

CoE

สหกิจศึกษา

การจัดการศึกษาวิชาชีพทีส่ ถาบันอาชีวศึกษาตกลงกับสถานประกอบการ ในการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มปี ระสบการณ์ใน
ภาคปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการ

ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรีทจ่ี ดั ให้มกี ารเรียนการสอนในสถานศึกษา สลับกับ
การไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการ

17

มาตรการของกระทรวงการคลัง

ลดหย่อนภาษี เงินได้บคุ คลธรรมดาเหลือ 17%
สาหรับผูบ้ ริหาร ผูเ้ ชี่ยวชาญ และนักวิจยั
ที่ทางานในกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายใน EEC ตาม
หลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนด
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Area-based Incentives สาหรับพืน้ ที่อื่นๆ
สิทธิประโยชน์ ด้านภาษี เงินได้นิติบคุ คล

พืน้ ที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
• กิจการเป้ าหมาย

ยกเว้นภาษี เงินได้สงู สุด 8 ปี และลดหย่อน 50% อีก 5 ปี

• กิจการทัวไป
่

• กลุ่ม A1-A2 ลดหย่อนภาษี เงินได้ 50% เพิ่มอีก 5 ปี
• กลุ่ม B และ A3-A4 ยกเว้นภาษี เงินได้เพิ่มเติม 3 ปี

จังหวัดชายแดนภาคใต้

ยกเว้นภาษี เงินได้สงู สุด 8 ปี ไม่ cap และลดหย่อน 50% อีก 5 ปี

20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวตา่

•
•
•
•

กลุ่ม A1-A2 ลดหย่อนภาษี เงินได้ 50% เพิ่มอีก 5 ปี
กลุ่ม B และ A3-A4 ยกเว้นภาษี เงินได้เพิ่มเติม 3 ปี
สิทธิหกั ค่าขนส่ง ไฟฟ้ า ประปาได้ 2 เท่า เป็ นเวลา 10 ปี
หักค่าติดตัง้ /ก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก 25% ของเงินลงทุน

นิคม/เขตอุตสาหกรรมที่ได้รบั ส่งเสริม ยกเว้นภาษี เงินได้เพิ่มเติม 1 ปี
เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลดหย่อนภาษี เงินได้ 50% เพิ่มอีก 5 ปี (เฉพาะ 7 กิจการ)
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5

Agenda-based
Incentives

มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การประหยัดพลังงาน
ใช้พลังงานทดแทน
หรือลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

การวิจยั และพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เช่น นาระบบอัตโนมัติหรือ
ดิจิทลั มาปรับปรุง
กระบวนการผลิต

การยกระดับ
อุตสาหกรรมเกษตรไปสู่
มาตรฐานระดับสากล
เช่น GAP, FSC, PEFCs,
ISO 22000
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มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เงื่อนไข
• ใช้สาหรับโครงการที่หมดสิทธิด้านภาษี เงินได้แล้ว หรือโครงการที่ไม่เคยได้รบั การ
ส่งเสริมการลงทุน
• ต้องเป็ นกิจการที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมในปัจจุบนั โดยจะส่งเสริมทัง้ กลุ่ม A และ B
ยกเว้นบางกิจการที่มีนโยบายพิเศษ เช่น การประกอบรถยนต์, ITC, IHQ
• ต้องลงทุน > 1 ล้านบาท ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ยกเว้น SMEs > 5 แสนบาท
• ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

สิทธิประโยชน์
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล 3 ปี แต่ไม่เกิน 50% ของวงเงินลงทุนในการปรับปรุง
(สาหรับมาตรการย่อยที่ 2 จะเพิ่ม Cap จาก 50% เป็ น 100% กรณี ใช้ระบบ
Automation ในประเทศ ไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าเครื่องจักร)
• ระยะเวลายกเว้นภาษี เงินได้ ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รบั บัตรส่งเสริม
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนสาหรับ SMEs
คุณสมบัติของ SMEs
อยู่ในประเภทกิจการที่ส่งเสริม (กลุ่ม A หรือ B1)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น > 51% ของทุนจดทะเบียน
เมื่อรวมกิจการทัง้ หมด ทัง้ ที่ได้รบั /ไม่ได้รบั ส่งเสริม มีสินทรัพย์ถาวร
สุทธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน < 200 ล้านบาท

เงื่อนไขที่ผอ่ นปรน

สิทธิประโยชน์

• ลดเงินลงทุนขัน้ ตา่ จาก 1 ล้านบาท เหลือเพียง
5 แสนบาท
• อนุญาตให้ใช้เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ
ไม่เกิน 10 ล้านบาท และต้องลงทุนใหม่ใน
เครื่องจักรหลักไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่า
เครื่องจักรในโครงการ

 ยกเว้น CIT 0-8 ปี (ตามแต่ละประเภทกิจการ)
โดยเพิ่ม Cap เป็ น 200% (เฉพาะกลุ่ม A)
 หากต้องการขอรับสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติม
แบบ Merit-based จะผ่อนปรนหลักเกณฑ์
สัดส่วนค่าใช้จ่ายลงครึ่งหนึ่ งของเกณฑ์ปกติ
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มาตรการส่งเสริมให้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

สิทธิประโยชน์
• เพิ่ม Cap วงเงินของโครงการเป็ น 200% ให้กบั ทุกโครงการของบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้การ
ส่งเสริมก่อนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

เงื่อนไข
1) บริษทั ต้องได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดทะเบียนในตลาด mai ก่อนยืน่ ขอรับการส่งเสริมเพื่อปรับเพิม่ สิทธิ
ประโยชน์ตามมาตรการนี้
2) ต้องยืน่ ขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2563
3) โครงการทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์เพิม่ เติมต้องยังคงมีสทิ ธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
เหลืออยูท่ งั ้ ระยะเวลาและวงเงิน รวมทัง้ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมก่อนวันทีบ่ ริษทั จดทะเบียน
ในตลาด mai
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนการเกษตรในระดับท้องถิ่น
ต้นน้า

กลางน้า

กิจการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรีย์
ปุ๋ ยอินทรียเ์ คมีนาโน และสาร
ป้ องกันกาจัดศัตรูพชื ชีวภัณฑ์

กิจการแปรรูปยางขัน้ ต้น

กิจการปรับปรุงพันธุพ์ ชื หรือสัตว์

กิจการผลิตเชือ้ เพลิงจาก
ผลผลิตการเกษตร

ห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น

สนับสนุน

ปลายน้า

กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์จาก
ยางธรรมชาติ

กิจการผลิต
อาหารและ
เครือ่ งดื่ม

กิจการคัดคุณภาพ
บรรจุและ
เก็บรักษาพืชผัก
ผลไม้ ดอกไม้

กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์
จากผลพลอย
ได้ทางเกษตร

กิจการผลิตสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์จาก
สารสกัดจากวัตถุดบิ ทางธรรมชาติ

ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนการเกษตรในระดับท้องถิ่น
กรณี ที่ 1
ผูป้ ระกอบการรายเล็กลงทุนเอง
เงื่อนไข
- ลดเงินลงทุนขัน้ ต่าเหลือ 5 แสนบาท
- ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุน้ >
51% ของทุนจดทะเบียน
- ต้องมีสนิ ทรัพย์ถาวรสุทธิหรือเงินลงทุนไม่
รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนไม่เกิน 50
ล้านบาท
- ผ่อนปรนให้นาเครือ่ งจักรใช้แล้วใน
ประเทศมาใช้ได้บางส่วน
สิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 5 - 8 ปี
เป็ นสัดส่วน 200% ของเงินลงทุน

กรณี ที่ 2
ผูป้ ระกอบการสนับสนุน/ร่วมดาเนินการกับท้องถิ่น
เงื่อนไข
- เงินสนับสนุ น/ร่วมดาเนินการขัน้ ต่า 1 ล้านบาท
(ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน)
- ต้องมีความร่วมมือกับ อปท./สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน
- ธุรกิจเดิมต้องอยูใ่ นประเภทกิจการทีข่ อส่งเสริมได้และ
ไม่ได้อยูร่ ะหว่างการได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
สิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับรายได้จากกิจการที่
ดาเนินการอยูเ่ ดิม 3 ปี เป็ นสัดส่วน 100% ของเงินลงทุน
ทีจ่ า่ ยจริงในการสนับสนุ นหรือร่วมดาเนินการ เช่น
ค่าก่อสร้างโรงงานและค่าเครือ่ งจักร เป็ นต้น

สรุปวันสิ้นสุดของมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ
สิ้นสุด

2561
สิ้นสุด

2562
สิ้นสุด

2563

• มาตรการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)
• มาตรการส่งเสริมการเกษตรระดับท้องถิ่น

• มาตรการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
• มาตการส่งเสริม SMEs
• มาตรการชายแดนภาคใต้
• มาตรการส่งเสริมให้บริษทั จดทะเบียนในตลาด mai
• มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
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สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2553-8111 โทรสาร 0-2553-8222
e-mail : head@boi.go.th Website : www.boi.go.th
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