“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

สงขลา

Songkhla Special Economic Development Zone

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
อาเซียน เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน จึงได้ก�ำ หนดให้ตงั้ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษขึน้ รวม 10พืน้ ที่ ได้แก่ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี
นราธิวาส

ทำ�ไมต้องลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ?
1. นั ก ลงทุ น ที่ เข้ า ไปลงทุ น ในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจะได้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นภาษี อ ากร
ที่มากกว่าการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในพื้นที่ทั่วไป และจะได้รับประโยชน์จากการใช้แรงงาน
ต่างด้าวที่จะสามารถเข้ามาทำ�งานโครงการได้
2. รัฐบาลยังมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การสร้างระบบสาธารณูปโภคทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ รองรับการลงทุน การจัดหาพืน้ ทีใ่ ห้เช่า รวมถึงการตัง้ ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จแบบครบวงจร เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่นักลงทุนในที่เดียวกันที่เรียกว่า “One Stop Service
หรือ OSS”

ธุรกิจที่เหมาะกับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ธุรกิจที่เหมาะกับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน ธุรกิจการค้าชายแดนที่ต้องมีการตั้งคลังสินค้าและ
ศูนย์กระจายสินค้าส่งไปจำ�หน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจสนับสนุนการท่องเที่ยว
รวมถึงธุรกิจบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับการขยายตัวชุมชนในบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
> พื้นที่ 4 ตำ�บลของอำ�เภอสะเดา ได้แก่ ตำ�บลสะเดา ตำ�บลสำ�นักขาม ตำ�บลสำ�นักแต้ว
ตำ�บลปาดังเบซาร์ รวม 552.3 ตารางกิโลเมตร (345,187.5 ไร่)
> ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีพน้ื ทีข่ องรัฐทีส่ ามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้กอ่ นในเบือ้ งต้น
ณ ตำ�บลสำ�นักขาม อำ�เภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำ�นวน 1,069 – 2 - 21 ไร่
> ด่านชายแดนสะเดาและด่านชายแดนปาดังเบซาร์เป็นจุดผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับรัฐเคดาห์
และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดอันดับหนึ่งและสองตามลำ�ดับ

ศักยภาพและโอกาส
> เป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคใต้ มีดา่ นศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ซงึ่ เป็นด่าน
ทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดอันดับหนึ่งและอันดับสองของไทยตามลำ�ดับ ทั้งสองพื้นที่อยู่ใกล้ท่าเรือปีนัง
และท่าเรือกลางของมาเลเซีย และมีการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย - มาเลเซียผ่านทางด่านศุลกากร
ปาดังเบซาร์ มีฐานการผลิตในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเล อิเล็กทรอนิกส์
> เป็นพืน้ ทีภ่ ายใต้โครงการความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT)
> โอกาสการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสะเดากับบูกิตกายูฮีตัม (มาเลเซีย)
เพื่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
> การขยายโอกาสความร่วมมือทางการค้าการลงทุนต่อเนือ่ งในแนวทางด่วน เหนือ - ใต้ (North-South
Expressway) ในมาเลเซียเข้าสู่พื้นที่ตอนในของมาเลเซีย

สิทธิประโยชน์สำ�หรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา
1. กิจการเป้าหมาย ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
1.2 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
1.3 กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน
1.4 กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
1.5 กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
1.6 กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว
2. กิจการเป้าหมาย 6 ประเภทที่ประกาศเพิ่มเติม ได้แก่
2.1 กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
2.2 กิจการผลิตวัสดุกอ่ สร้าง และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำ�หรับงานสาธารณูปโภค
2.3 กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งสำ�หรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน เครื่องสำ�อาง
2.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำ�หรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก
2.5 กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ
2.6 กิจการพัฒนาอาคารสำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า
ทัง้ นี้ กิจการเป้าหมาย 6 ประเภททีป่ ระกาศเพิม่ เติม ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 8 ปี เนือ่ งจาก
เป็นประเภทกิจการที่ยกเลิกให้การส่งเสริมการลงทุนแล้ว แต่ให้การส่งเสริมเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ไม่ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติม

3. กรณีกิจการตามประกาศที่ 2/2557 และกรณีกิจการเป้าหมาย (13 กลุ่มอุตสาหกรรม)
กรณีกิจการตามประกาศที่ 2/2557
กรณีกิจการเป้าหมาย (13 กลุ่มอุตสาหกรรม)
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเพิม่ เติมจากหลักเกณฑ์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี
ปกติ 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้ยกเว้น ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50
ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล 8 ปี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ไ ด้ รั บ เพิ่มอีก 5 ปี
การลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลร้ อ ยละ 50
เพิ่มอีก 5 ปี
  
  

หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า ประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี
หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำ�นวยความสะดวกได้ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหัก
ค่าเสื่อมราคาตามปกติ
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก
อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น การถือครอง กรรมสิทธิ์ที่ดิน การนำ�ช่างฝีมือต่างด้าว
มาทำ�งาน เป็นต้น

(ข้อมูลจาก: ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนสงขลา (One Stop Service : OSS)
- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
165 ถนนกาญจนวนิช ตำ�บลน้ำ�น้อย อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7421-1253 โทรสาร 0-7421-1904
E-mail: Songkhla-sez@moi.go.th
เว็บไซต์ : www.oss.songkhla.go.th
2. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
- ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
  
7-15 อาคารไชยยงค์ ชั้น 5 ถนนจุติอุทิศ 1 อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7458-4500 โทรสาร 0-7458-4599
E-mail: Songkhla@boi.go.th
เว็บไซต์ : hatyai.boi.go.th
3. การนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา
- การนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา
9/6 หมู่ที่ 4 ตำ�บลฉลุง อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-6032-3, 0-7420-6094-5, 0-7420-6097
โทรสาร 0-7420-6096
เว็บไซต์ : www.southern-ieat.com
4. สำ�นักงานจังหวัดสงขลา
- สำ�นักงานจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำ�เนิน  สข  ๙๐๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7431-5750
เว็บไซต์ : www.songkhla.go.th
5. สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
- สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
  
161/5 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่10 ตำ�บลเขารูปช้าง อำ�เภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-1511, 0-7444-2662
  
โทรสาร 0-7431-1596
  
เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/songkhla/index.php

Investment in the Special Economic Development Zones
(SEZs)

According to the Government’s policy to develop the border areas connected with
neighboring ASEAN countries in order to improve quality of life as well as trade and investment,
10 provinces are included in SEZs as followings, Tak, Sakaeo, Mukdahan, Songkhla, Chiang Rai,
Nong Khai, Nalorn Phanom, Kanchanaburi and Narathiwat.

Why invest in SEZs?

1. In SEZs, the investor will be benefited from greater tax exemption compare to
the other investment zone and a special permission to employ foreign workers.
2. The investor will be also benefited from other measures from the Government
to support the investment such as improvement of infrastructure and public utility,
providing land for rent and establishment of One Stop Service or OSS to facilitate the investor.

Ideal for business activities in SEZs

The suitable business activities in SEZs are for examples, industries rely
on local raw material or material from neighboring countries, border trade
with warehouse and distribution center, logistic services, tourism and other services
that support community expansion around SEZs.

SEZs in Songkhla

> Areas in 4 sub-district in Sadao district; Sadao, Samnak Kham, Samnak Taew and
Padang Besar, with total area of 552.3 sq.km. (345,187.5 Rai)
> In Samnak Kham sub-district with the total area of approximately 1.7104 sq.km.
(1,069 - 2 - 24 Rai) is allowed to be early employed.
> In fact, Sadao and Padang Besar permanent customhouse connecting to Kedah
and Perlis state of Malaysia rank the first and second in border trade value respectively.

Potentials and Opportunities

> Songkhla is considered a hub of southern part of Thailand. It includes Sadao and
Padang Besar customhouse with highest in ranking for value of cross - border trade. Both
customhouses are located adjacent to Penang and Port Klang seaport in Malaysia and
linked with railway system, which support rubber, seafood and electronics industries.
> SEZs in Songkhla are a part of the Indonesia – Malaysia – Thailand Growth
Triangle (IMT-GT)  
> The area has a potential for further development as the Joint Special Economic
Zone between Sadao district (Thailand) and Bukit Kayu Hitam (Malaysia) for the investment
in industry and service sectors.
> The area has a potential to expand trade and investment along the North – South
expressway through inner Malaysia.

Investment promotion and privileges in Songkhla SEZs

1. The target business activities will be granted for corporate income tax exemption
for a period of 8 years and also granted for 50% corporate income tax deduction for
additional 5 years. The target business activities are as followings.
    
1.1 agriculture, fisheries, and all related industries
    
1.2 textiles, garments and leather industries
    
1.3 furniture and household furnishing industries
    
1.4 logistics
    
1.5 industrial estate
    
1.6 tourism
2. Six additional target business activities are as followings.
    
2.1 animal food and its ingredients industries
    
2.2 construction material and reinforced concrete for public utility
    
2.3 personal care industries such as soap, shampoo, cosmetic and etc.
    
2.4 plastic and consumer product industries such as plastic packaging
    
2.5 tissue or paper product industries such as carton
    
2.6 warehouse and manufacturing renovation
However, these 6 additional target business activities are only eligible
for corporate income tax exemption for a period of 8 years. The 50% corporate income
tax deduction for additional 5 years is not granted.

3. Incentives for general activities on BOI general list and Incentives for targeted
activities for Special Economic Zones (13 targeted industries)
Incentives for general activities
on BOI general list

Incentives for targeted activities
for Special Economic Zones
(13 targeted industries)
3-year additional exemption of corporate income Exemption of corporate income tax
tax (CIT) not exceeding 8 years in total.
up to 8 years.
Projects with activities in Group A1 or A2 which Additional 50% corporate income tax
are already granted 8-year CIT shall receive exemption for 5 years.
additional 50% reduction CIT for 5 years.
- 10-year double deductions from the costs of
transportation. Electricity and water supply.
- 25% deduction of the cost of installation or
construction of facilities (apart from normal
depreciation deduction).
- Exemption of import duties on machinery.
- Exemption of import duty on raw materials
imported used in production for export.
- Non-tax incentives e.g. permission to own land
and permission to bring in experts to work.
- Permission to employ foreign unskill labour
(Reference: Regional Investment and Economic Center 5)

For more information, please contact at:
1. One Stop Service (OSS)
     - Industrial Promotion Center 11, department of industry Promotion
165 Kanjanavanich Road, Namnoi, Hat Yai, Songkhla 90110
Telephone: 0-7421-1253 Fax: 0-7421-1904
Website: www.oss.songkhla.go.th
2. Regional Investment and Economic Center 5, Songkhla
     - Regional Investment and Economic Center 5, Songkhla
7-15 Chai-Yong Building, on 5th Floor, Juti-Uthit 1 Road, Hat Yai, Songkhla 90110
Telephone:0-7458-4502 Fax:0-7458-4599
E-mail: Songkhla@boi.go.th
Website : hatyai.boi.go.th
3. Southern Industrial Estate Office, Songkhla
- Southern Industrial Estate Office, Songkhla
9/6 Moo 4. Chalung, Hat Yai , Songkhla 90110
Telephone : 0-7420-6032-3, 0-7420-6094-5, 0-7420-6097
Fax: 0-7420-6096
Website : www.southern-ieat.com
4. Provincial office of Songkhla
- Provincial office of Songkhla,
Songkhla Provincial Hall, Ratchadamnoen Road, Songkhla 90000
Telephone /Fax: 0-7431-5750
Website : www.songkhla.go.th
5. Office of Industry Songkhla
- Office of Industry Songkhla
161/5 Kanjanavanich Road, Moo 10, Khao Rup Chang, Muang Songkhla, Songkhla
90000
Telephone: 0-7431-1511, 0-7444-2662 Fax: 0-7431-1596
Website : http://www.industry.go.th/songkhla/index.php
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สำ�นักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ถนนราชดำ�เนิน อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร. ๐๗๔-๓๑๕๗๕๐
E-mail: plan.sk@hotmail.com

