ช่ องทางการติดต่ อสาหรั บการลงทุนอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ในพืน้ ที่ 3 จังหวัด EEC
โครงการทั่วไปตาม BOI
กาหนดหลักเกณฑ์

BOI

สามารถขอ
สิทธิประโยชน์ BOI
โครงการซับซ้ อน
ใช้ เทคโนโลยีสูง
ต้ องการการสนับสนุน
นอกเหนือสิทธิประโยชน์ BOI

พิจารณา
ประสานงานกับ
หน่ วยงานอื่นๆ

เกณฑ์
EEC

ขัน้ ตอนการขอสิทธิ
ประโยชน์ EEC

สานักงาน BOI ในต่ างประเทศ

B

สิทธิประโยชน์ ของหน่ วยงานอื่น

C

OSS อานวยความสะดวก
ในการดาเนินกิจการ

ต้ องการการสนับสนุน
นอกเหนือสิทธิประโยชน์ BOI

EEC

สถานทูตไทยในต่ างประเทศ

A

ได้ รับสิทธิประโยชน์ BOI
(บัตรส่ งเสริมการลงทุน)

เช่น กรมศุลกากร ตรวจคนเข้ าเมือง

คุณสมบัตทิ ่ จี ะได้ รับสิทธิประโยชน์ และ ขัน้ ตอนการขอสิทธิประโยชน์ EEC
ส่ งเสริมการลงทุน BOI

A

• พรบ. ส่ งเสริมการลงทุน

• พรบ. เพิ่มขีดความ-

สามารถในการแข่ งขัน

เกณฑ์ EEC

ขัน้ ตอนการขอสิทธิประโยชน์ EEC
ประเภทอุตสาหกรรม

•
•
•
•

อุตสาหกรรมเป้ าหมายพิเศษและกิจการ
เกี่ยวเนื่องที่ใช้ เทคโนโลยีขัน้ สูงสามารถยกระดับ
อุตสาหกรรมเป้ าหมายพิเศษที่มีอยู่เดิม
อุตสาหกรรมการบริการ การท่ องเที่ยว และการ
จัดประชุม
การวิจัยและพัฒนา การศึกษาที่สนับสนุน หรือ
จาเป็ นต่ อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้ าหมายพิเศษ
อุตสาหกรรมเป้ าหมายพิเศษอื่นที่คณะกรรมการ
นโยบายประกาศเพิ่มเติม
10

ประกอบกิจการในเขตส่ งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

หารือแผนการลงทุน และสิ่งที่
ต้ องการสนับสนุนจาก EEC
จัดทาโครงการลงทุน และยื่น
ต่ อ EEC พิจารณา
เจรจาต่ อรอง และ
จัดทาโครงการ
ลงทุนเสนอต่ อ EEC
เพื่ออนุมัตอิ ีกครัง้
พิจารณาและอนุมัตกิ าร
ส่ งเสริมการลงทุน โดย
คณะกรรมการนโยบาย

B สิทธิประโยชน์ ของหน่ วยงานอื่น
สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ด้ า น ภ า ษี

โดย BOI
•
•
•
•
•

ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลสาหรับบางกิจกรรมได้ นานถึง 15 ปี ตามด้ วยลดหย่อน 50% ต่ออีก 5 ปี
ยกเว้ นอากรนาเข้ าเครื่ องจักร
ยกเว้ นอากรวัตถุดิบนาเข้ าสาหรับการผลิตเพื่อการส่งออก และการวิจยั และพัฒนา
ค่าใช้ จ่ายในการวิจยั และพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สาหรับบางกิจกรรมนามาหักเป็ นค่าใช้ จ่ายได้ 100-300 %
เงินกองทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ตามพรบ.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดยกระทรวงการคลัง
• อัตราภาษีเงินได้ สว่ นบุคคล 17% สาหรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่เข้ ามาทางานในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รวมทังบุ
้ พการี คูส่ มรส
และบุตร
• อัตราภาษีเงินได้ สว่ นบุคคล 15% สาหรับผู้บริหารต่างชาติที่ทางาน โดยมีการจัดตังส
้ านักงานใหญ่ หรื อ สานักงานการค้ าระหว่าง
ประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

B สิทธิประโยชน์ ของหน่ วยงานอื่น
สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ด้ า น อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ า ษี
กรรมสิทธิ์ท่ ดี นิ /อาคารชุด/ระยะเวลาการเช่ า

• นิติบคุ คลต่างด้ าวถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อประกอบกิจการ ในเขตส่งเสริ มเศรษฐกิจพิเศษได้
• นิติบคุ คลต่างด้ าวถือกรรมสิทธิ์อาคารชุด เพื่อประกอบกิจการและอยูอ่ าศัยในเขตส่งเสริ มเศรษฐกิจพิเศษได้
• นิติบคุ คลต่างด้ าวทาสัญญาเช่า เช่าช่วง ให้ เช่า หรื อให้ เช่าช่วงที่ดินหรื ออสังหาริ มทรัพย์ในเขตส่งเสริ มเศรษฐกิจพิเศษได้ ไม่เกิน 50 ปี และต่อสัญญาได้ อีกไม่เกิน 49 ปี

นาคนต่ างด้ าวเข้ ามาและอยู่ในราชอาณาจักร

• สิทธิในการเข้ าเมือง ของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้บริ หารหรื อผู้ชานาญการ และคูส่ มรสและบุคคลซึง่ อยูใ่ นอุปการะ

ธุรกรรมการเงิน

• สิทธิด้านธุรกรรมการเงิน ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริ มเศรษฐกิจพิเศษได้ รับการยกเว้ นกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา และใช้ เงินตรา
ต่างประเทศในเขตส่งเสริ มเศรษฐกิจพิเศษ

สิทธิประโยชน์ อ่ นื

• ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริ มเศรษฐกิจพิเศษได้ รับประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร คลังสินค้ าทัณฑ์บน หรื อเขตประกอบการเสรี
• ให้ ผ้ ปู ระกอบวิชาชีพหรื อผู้ขออนุญาต ได้ รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรื อรับรองให้ ประกอบวิชาชีพเพื่อกิจการในเขตส่งเสริ มเศรษฐกิจพิเศษได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

C

การอานวยความสะดวก
ในการดาเนินกิจการ

OSS

1) กฎหมายว่าด้ วยการขุดดินและถมดิน
2) กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอารคาร
3) กฎหมายว่าด้ วยการจดทะเบียนเครื่ องจักร
4) กฎหมายว่าด้ วยการสาธารณสุข

5) กฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง
6) กฎหมายว่าด้ วยทะเบียนพาณิชย์
7) กฎหมายว่าด้ วยโรงงาน
8) กฎหมายว่าด้ วยการจัดสรรที่ดิน

ข้ อมูลเพิ่มเติมและช่ องทางการติดต่ อ EEC
โทรศัพท์
ที่อยู่
สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ชัน้ 5 ตึกการนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร 10400

+66 2033 8000

http://www.eeco.or.th

เวลาทาการ
จันทร์ -ศุกร์ 08.30-16.30 น.

โทรสาร
+66 2033 8001

