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ร่างบัญชีประเภทกิจการ
ที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามยุทธศาสตร์ใหม่

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
14 มกราคม 2556
[ ปรับปรุง ณ วันที่ 7 มกราคม 2556 ]
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ร่างบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามยุทธศาสตร์ใหม่
แบ่งออกเป็ น 7 หมวด ได้แก่
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้ มูลฐาน
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
หมวด 6 อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ กระดาษ และพลาสติก
หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
สิ ทธิ ประโยชน์
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

A1*
2
8

A1
3
3
2
7
1
4
2

A2
3
5
3
4
11
1
8

A3
5
4
2
6
11
4
2

B1
1
2
1
1
2
1

B2
2
2
1
4

B3
1
1
-

B4
4

รวม
13
16
10
19
26
11
29

รวม

10

22

35

34

8

9

2

4

124

หมายเหตุ
A1* = ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี
A1 = ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี
A2 = ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 5 ปี
A3 = ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 3 ปี
B1
B2
B3
B4

=
=
=
=

(ไม่ Cap วงเงิน)
+ Merit (เพือ่ ปลด Cap วงเงิน)
+ Merit
+ Merit

ยกเว้นอากรเครือ่ งจักร, ยกเว้นอากรวัตถุดบิ ผลิตเพือ่ ส่งออก, Non-tax
ยกเว้นอากรเครือ่ งจักร, Non-tax
ยกเว้นอากรวัตถุดบิ ผลิตเพือ่ ส่งออก, Non-tax
เฉพาะ Non-tax เช่น อนุ ญาตให้ถอื กรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ , อนุ ญาตให้นําเข้าช่างฝีมอื และ
ผูช้ าํ นาญการต่างชาติ เป็ นต้น
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หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
สิ ทธิ ประโยชน์
ประเภทกิ จการ
ได้รบั ยกเว้นภาษี
1. กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ (Medical Food)
เงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี 2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement)
(จํากัดวงเงิน)
3. กิจการผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพจากเซลลูโลส (Biofuels from cellulose)
และนํ้ามันดีเซลชีวภาพสังเคราะห์ (Bio-hydrogenated diesel : BHD)
ได้รบั ยกเว้นภาษี
1. กิจการผลิตเชือ้ เพลิงจากเศษ หรือขยะ หรือของเสีย เช่น มูลสัตว์ เศษพลาสติก
เงินได้นิตบิ ุคคล 5 ปี
ยางรถยนต์ใช้แล้ว เป็ นต้น และจากพืช เช่น อ้อย มันสําปะหลัง ปาล์ม สาหร่าย
(จํากัดวงเงิน)
และสบู่ดาํ เป็นต้น
2. กิจการผลิตอาหารแปรรูปหรืออาหารสําเร็จรูป (ยกเว้น การผลิตนํ้าดื่ม ไอศกรีม
ลูกอม ช็อคโกแลต ขนมขบเคีย้ ว เบเกอรี่ บะหมีก่ ง่ึ สําเร็จรูป หมากฝรัง่ นํ้าอัดลม
เครือ่ งดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ หรือคาเฟอีน และทีม่ เี ฉพาะขัน้ ตอนการผสมและทําให้
เจือจาง)
3. กิจการผลิตวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) และสารปรุงแต่งรสอาหาร
(Food Ingredient) (ยกเว้น นํ้าตาลและทีม่ เี ฉพาะขัน้ ตอนการผสม บด หมัก
หรือทําให้เจือจางเท่านัน้ )
ได้รบั ยกเว้นภาษี
1. กิจการผลิตสารสกัดจากสมุนไพร
เงินได้นิตบิ ุคคล 3 ปี 2. กิจการปรับปรุงพันธุแ์ ละขยายพันธุพ์ ชื
(จํากัดวงเงิน)
3. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ยกเว้น ยางแปรรูปขัน้ ต้น เช่น
นํ้ายางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางผสม เป็ นต้น)
4. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร ทีม่ นี วัตกรรม
หรือเทคโนโลยีการผลิตสูง (ยกเว้นทีม่ ขี นั ้ ตอนการผลิตไม่ซบั ซ้อน เช่น อบแห้ง
ตากแห้ง หรืออัดเม็ด เป็ นต้น)
5. กิจการผลิตนํ้ามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์
ได้รบั ยกเว้นอากร
ขาเข้าเครือ่ งจักร

1. กิจการผลิตเดกตริน หรือโมดิไฟด์สตาร์ช
2. กิจการคัดคุณภาพและบรรจุ เก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ (ยกเว้นข้าว)
โดยใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
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ประเภทกิ จการที่ยกเลิ กการให้ส่งเสริมในหมวด 1
หมวด
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11.9
1.15
1.19
1.21

ประเภทกิ จการที่ยกเลิ ก
กิจการเพาะปลูกด้วยระบบ Hydroponics
กิจการปลูกปา่
กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือสารปรับปรุงดิน
กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์
กิจการอบพืชและไซโล
กิจการประมงนํ้าลึก
กิจการฆ่าและชําแหละสัตว์
กิจการฟอกหนัง แต่งสําเร็จหนังสัตว์ หรือการตกแต่งขนสัตว์
กิจการผลิตลูกอม ช็อกโกแลต และหมากฝรัง่
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น
กิจการการบริหารจัดการฟาร์ม
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หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้ มูลฐาน
สิ ทธิ ประโยชน์
ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี
(จํากัดวงเงิน)

ประเภทกิ จการ
1. กิจการผลิตเหล็กขัน้ ต้น
2. กิจการผลิตเหล็กขัน้ กลาง (หากมีขนั ้ ตอนการผลิตต่อเนื่องจากการผลิต
เหล็กขัน้ ต้นในโครงการเดียวกัน)
3. กิจการผลิต Advanced / Nano Materials หรือผลิตภัณฑ์จาก Advanced /
Nano Materials ทีผ่ ลิตเอง

ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 5 ปี
(จํากัดวงเงิน)

1.
2.
3.
4.
5.

กิจการผลิตชิน้ ส่วนเหล็กหล่อทีใ่ ช้เตาหลอมแบบ Induction Furnace
กิจการผลิตชิน้ ส่วนเหล็กทุบ
กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบไททาเนียมและแมกนีเซียมอัลลอย
กิจการผลิตผงโลหะ
กิจการผลิตท่อเหล็กไร้ตะเข็บหรือท่อเหล็กไร้สนิมไร้ตะเข็บ

ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 3 ปี
(จํากัดวงเงิน)

1. กิจการผลิตเหล็กทรงยาวและ/หรือทรงแบน (ยกเว้น ใช้ในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง)
2. กิจการผลิตเหล็กขัน้ กลาง
3. กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะทีไ่ ม่ใช่เหล็ก
4. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก Advanced / Nano Materials ทีไ่ ม่ได้ผลิต
Advanced / Nano Materials เอง

ได้รบั ยกเว้นอากร
ขาเข้าเครือ่ งจักรและ
วัตถุดบิ

1. กิจการผลิตเหล็กทรงยาวและ/หรือทรงแบนทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ได้รบั ยกเว้นอากร
ขาเข้าเครือ่ งจักร

1. กิจการสํารวจแร่
2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้ว (ทีม่ ขี นั ้ ตอนการหลอม และ/หรืออบ)

ได้รบั ยกเว้นอากร
ขาเข้าวัตถุดบิ

1. กิจการตัดและแปรรูปโลหะ
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ประเภทกิ จการที่ยกเลิ กการให้ส่งเสริมในหมวด 2
หมวด
2.2
2.3
2.4
2.5.1
2.5.2
2.7
2.8
2.9
2.11

ประเภทกิ จการที่ยกเลิ ก
กิจการทําเหมืองแร่หรือแต่งแร่
กิจการทําเหมืองหินอ่อน หรือหินแกรนิต
กิจการถลุงแร่
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
กิจการผลิตกระเบือ้ งมุงหลังคาเซรามิกส์
กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือฉนวนกันความร้อน อิฐมวลเบา อิฐนํ้าหนักเบา
กิจการผลิตแผ่นยิปซัมหรื
่ อผลิตภัณฑ์จากยิปซัม่
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสําหรับงานสาธารณูปโภค
กิจการผลิตเฟอร์โรอัลลอย
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หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
สิ ทธิ ประโยชน์
ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี
(จํากัดวงเงิน)

ประเภทกิ จการ
1. กิจการผลิตเครือ่ งมือแพทย์ Class III (ความเสีย่ งสูง)
2. กิจการผลิตเส้นใยทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง เช่น เส้นใยเทคนิค หรือเส้นใยทีม่ ี
คุณสมบัตพิ เิ ศษ (Technical or Functional Fiber) เป็นต้น

ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 5 ปี
(จํากัดวงเงิน)

1. กิจการผลิตเครือ่ งมือแพทย์ Class II (ความเสีย่ งปานกลาง)
2. กิจการผลิตด้ายหรือผ้าทีม่ คี ุณสมบัตพิ เิ ศษ (Functional Yarn หรือ
Functional Fabric)
3. กิจการผลิตเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์

ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 3 ปี
(จํากัดวงเงิน)

1. กิจการผลิตเลนส์ทไ่ี ม่เข้าข่ายเครือ่ งมือแพทย์ เลนส์กนั แดด หรือเลนส์สมั ผัส
เพือ่ ความงาม (Cosmetic lenses) เช่น เลนส์กล้อง และเลนส์เครือ่ งมือ
วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
2. กิจการผลิตเครือ่ งมือแพทย์ Class I (ความเสีย่ งตํ่า) ยกเว้น สําลี ผ้าพันแผล
พลาสเตอร์ปิดแผล เฝือกเทียม ผ้าก๊อซ ผ้าพันกันสะเทือน เสือ้ กาวน์
ผ้าคลุม หมวก และผ้าปิ ดปาก

1. กิจการผลิตเลนส์กนั แดด หรือเลนส์สมั ผัสเพือ่ ความสวยงาม (Cosmetic
ได้รบั ยกเว้นอากร
lenses) กรอบแว่นตาและส่วนประกอบ
ขาเข้าเครือ่ งจักรและ
วัตถุดบิ
2. กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยประดิษฐ์
ได้รบั ยกเว้นอากร
ขาเข้าเครือ่ งจักร

1. กิจการผลิตแผ่นซึมซับ
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ประเภทกิ จการที่ยกเลิ กการให้ส่งเสริมในหมวด 3
หมวด
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
บางส่วนของ 3.9

ประเภทกิ จการที่ยกเลิ ก
กิจการผลิตด้าย
กิจการผลิตผ้า
กิจการฟอกย้อม และแต่งสําเร็จ
กิจการพิมพ์ และแต่งสําเร็จ
กิจการผลิตเครือ่ งนุ่งห่ม
กิจการผลิตชิน้ ส่วนประกอบเครือ่ งนุ่งห่ม
กิจการผลิตเคหะสิง่ ทอ
กิจการผลิตพรม
กิจการผลิตแห อวน
กิจการผลิตรองเท้าหรือชิน้ ส่วน
กิจการผลิตกระเป๋าหรือชิน้ ส่วน
กิจการผลิตเครือ่ งกีฬาหรือชิน้ ส่วน
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ หรือหนังเทียม
กิจการผลิตทีเ่ กีย่ วกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ
กิจการผลิตเครือ่ งเขียนหรือชิน้ ส่วน
กิจการผลิตของเล่น
กิจการผลิตเครือ่ งดนตรี
กิจการผลิตสิง่ ประดิษฐ์
กิจการผลิตเครือ่ งเรือนหรือชิน้ ส่วน
กิจการผลิตกระดาษทราย
กิจการผลิตเครือ่ งมือแพทย์อ่นื ๆ เช่น สําลี ผ้าพันแผล พลาสเตอร์ปิดแผล
เฝื อกเทียม ผ้าก๊อซ ผ้าพันกันสะเทือน เสือ้ กาวน์ ผ้าคลุม หมวก ผ้าปิดปาก เป็ นต้น
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หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
สิ ทธิ ประโยชน์
ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี
(จํากัดวงเงิน)

1.
2.
3.
4.
5.

ประเภทกิ จการ
กิจการผลิตเซลล์เชือ้ เพลิง (Fuel cell)
กิจการผลิตรถไฟหรือรถไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ หรือชิน้ ส่วน (เฉพาะระบบราง)
กิจการผลิตยางล้อสําหรับอากาศยาน
กิจการผลิต ซ่อม หรือดัดแปลงอากาศยาน รวมทัง้ ชิน้ ส่วนอุปกรณ์อากาศยาน
(ยกเว้น ชิน้ ส่วนอุปกรณ์สาํ หรับเครือ่ งใช้บนอากาศยาน)
กิจการผลิตชิน้ ส่วนยานพาหนะทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง ได้แก่
- การผลิตระบบเบรก ABS
- การผลิต Substrate สําหรับ Catalytic Converter
- การผลิต Electronic Fuel Injection System
- การผลิต Transmission สําหรับรถยนต์
- การผลิตแบตเตอรีส่ าํ หรับรถยนต์ Hybrid, Plug in Hybrid และรถยนต์
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
- การผลิต Traction Motor สําหรับรถยนต์ เช่น รถ Hybrid หรือรถ Fuel Cell เป็ นต้น

6.

7.

ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 5 ปี
(จํากัดวงเงิน)

1.
2.
3.
4.

- การผลิต Electronic Stability Control (ESC)
- การผลิต Regenerative Braking System
- การผลิตระบบปรับอากาศทีใ่ ช้ไฟฟ้าสําหรับรถยนต์
- การผลิตอุปกรณ์สาํ หรับ Idling Stop System
กิจการผลิตเครือ่ งยนต์สาํ หรับรถยนต์หรือสําหรับรถจักรยานยนต์ หรือ
เครือ่ งยนต์อเนกประสงค์ทม่ี กี ารขึน้ รูปชิน้ ส่วนสําคัญคือ Cylinder Head,
Cylinder Block, Crankshaft, Crankcase, Camshaft และ Connecting Rod
ตัง้ แต่ 4 ชนิดขึน้ ไป
กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ (กรณีการต่อเรือหรือซ่อมเรือขนาดตํ่ากว่า 500 ตัน
กรอส จะส่งเสริมเฉพาะเรือโลหะหรือไฟเบอร์กลาส ทีม่ กี ารติดตัง้ เครือ่ งยนต์
และอุปกรณ์)
กิจการผลิตเครือ่ งจักร อุปกรณ์และชิน้ ส่วน (มีขนั ้ ตอนการผลิตชิน้ ส่วน หรือมี
ขัน้ ตอนการออกแบบ)
กิจการผลิตยางล้อสําหรับยานพาหนะ
กิจการผลิตชิน้ ส่วนผงโลหะขึน้ รูปทีผ่ า่ นกระบวนการ Sintering (Sintered
Product)
การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก/ไททาเนียม/แมกนีเซียมอัลลอย หรือชิน้ ส่วนเหล็ก/
ไททาเนียม/แมกนีเซียมอัลลอย ทีม่ ขี นั ้ ตอนการผลิตต่อเนื่องจากการผลิต
ชิน้ ส่วนเหล็กหล่อ (ทีใ่ ช้เตาหลอมแบบ Induction Furnace) หรือชิน้ ส่วนเหล็ก/
ไทเทเนียม/แมกนีเซียมอัลลอยทุบในโครงการเดียวกัน
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ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 3 ปี
(จํากัดวงเงิน)

1. กิจการชุบหรือเคลือบ หรือปรับสภาพผิว เช่น Etching และ Engraving
เป็ นต้น และกิจการอบ-ชุบโลหะ (Heat Treatment) (ยกเว้น เพือ่ การตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสวยงาม (Decorating))
2. กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ทม่ี คี วามจุกระบอกสูบตัง้ แต่ 248 ซีซี ขึน้ ไป
โดยจะต้องมีการผลิตชิน้ ส่วนสําคัญของเครือ่ งยนต์ 4 ใน 6 ชิน้ สําหรับขนาด
ตํ่ากว่า 500 ซีซี และ 2 ใน 6 ชิน้ สําหรับขนาด 500 ซีซี ขึน้ ไป
3. กิจการผลิตเครือ่ งยนต์สาํ หรับรถยนต์หรือสําหรับรถจักรยานยนต์ หรือ
เครือ่ งยนต์อเนกประสงค์ (กรณีมกี ารประกอบเพียงอย่างเดียว)
4. กิจการผลิตชิน้ ส่วนยานพาหนะอื่นๆ
5. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทัง้ ชิน้ ส่วนโลหะทีม่ ขี นั ้ ตอนการขึน้ รูป
6. กิจการผลิตเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และชิน้ ส่วนอื่นๆ (กรณีมกี ารประกอบเพียง
อย่างเดียว)
1. กิจการผลิตรถยนต์ทวไป
ั่

ได้รบั ยกเว้นอากร
ขาเข้าเครือ่ งจักร และ
วัตถุดบิ
ได้รบั ยกเว้นอากร
1. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสําหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม
ขาเข้าวัตถุดบิ
(Fabrication Industry) หรือการซ่อม Platform
ประเภทกิ จการที่ยกเลิ กการให้ส่งเสริมในหมวด 4
หมวด
4.1
4.7
4.11.1
4.14
4.16
4.17
4.18
4.20

ประเภทกิ จการที่ยกเลิ ก
กิจการผลิตเครือ่ งมือช่างและเครือ่ งมือวัด
กิจการผลิตยานพาหนะทีข่ บั เคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ
กิจการผลิตยานพาหนะและเครือ่ งจักรอุปกรณ์ทใ่ี ช้ก๊าซธรรมชาติ
กิจการซ่อมชิน้ ส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
กิจการซ่อมเครือ่ งจักรหรืออุปกรณ์เพือ่ การอุตสาหกรรม
กิจการผลิตหรือซ่อมบํารุงรักษาตูส้ นิ ค้าแบบคอนเทนเนอร์
กิจการผลิตบ้านสําเร็จรูป (Completely Built Units - CBU) หรือส่วนประกอบของบ้าน
สําเร็จรูป (Completely Knocked Down - CKD)
บางส่วนของ 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะและชิน้ ส่วนโลหะทีไ่ ม่มขี นั ้ ตอนการขึน้ รูป
บางส่วนของ 4.9 กิจการผลิตชิน้ ส่วนอุปกรณ์สาํ หรับเครือ่ งใช้บนอากาศยาน
บางส่วนของ 4.10 กิจการผลิตชิน้ ส่วนอื่นๆ สําหรับยานพาหนะทีใ่ ช้เทคโนโลยีไม่สงู เช่น การผลิต Wire
Harness/ASSY เป็ นต้น
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หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครือ่ งใช้ไฟฟ้ า
สิ ทธิ ประโยชน์
ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี
(ไม่จาํ กัดวงเงิน)
ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี
(จํากัดวงเงิน)
ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 5 ปี
(ไม่จาํ กัดวงเงิน)

ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 5 ปี
(จํากัดวงเงิน)

ประเภทกิ จการ
1. กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
- Micro Electronics Design
- Embedded System Design
2. กิจการผลิต Embedded Software
1. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ ชิน้ ส่วน หรือวัตถุดบิ ในกลุม่ Organics & Printed
Electronics (OPE)
1. กิจการผลิต Enterprise Software และ/หรือ Digital Content
Digital Content ได้แก่
- Animation, Cartoon & Characters
- Computer Generated Imagery (CGI)
- Web-Based Application และ Cloud Computing
- Interactive Application
- Game : Windows-based, Mobile Platform, Console, PDA, Online
Game, Massive Multi-Player Online Game (MMOG) เป็ นต้น
- Wireless Location Based Service Content
- Visual Effects
- Multimedia Video Conferencing Applications
1. กิจการผลิต Hard Disk Drive และ/หรือชิน้ ส่วนสําหรับ Hard Disk Drive
(ยกเว้น Top Cover หรือ Base Plate หรือ Peripheral)
2. กิจการผลิต Solid State Drive และ/หรือชิน้ ส่วนสําหรับ Solid State Drive
3. กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึง่ ตัวนํา
4. กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และ/หรือวัตถุดบิ สําหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
5. กิจการผลิตชิน้ ส่วนและ/หรืออุปกรณ์โฟโทนิกส์ (Photonics)
6. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์และ/หรือชิน้ ส่วนสําหรับโทรคมนาคม
7. กิจการผลิต Flexible Printed Circuit และ/หรือ Multi Layer Printed Circuit
Board
8. กิจการผลิตอุปกรณ์สาํ หรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ได้แก่
- Solar Module
- Charge Controller
- Inverter
- Battery (Storage)
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ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 3 ปี
(จํากัดวงเงิน)

ได้รบั ยกเว้นอากร
ขาเข้าเครือ่ งจักรและ
วัตถุดบิ

9. กิจการผลิตชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับยานพาหนะ และ/หรือสําหรับ
เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ และ/หรือสําหรับเครือ่ งมือแพทย์
10. กิจการผลิตสารหรือแผ่นสําหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
- การผลิต Wafer
- การผลิตสารหรือแผ่นทีใ่ ช้ Thin Film Technology
1. กิจการผลิตกล้องถ่ายรูปดิจติ อล
2. กิจการผลิต Flat Panel TV และ/หรือ Flat Panel Display
3. กิจการผลิตหลอดไฟฟ้าแบบ LED
4. กิจการผลิต Passive Component
5. กิจการผลิต Electro-Magnetic Product
6. กิจการผลิต Compressor และ/หรือ Motor สําหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
่
7. กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly (PCBA) ทัวไป
8. กิจการผลิต Top Cover หรือ Base Plate หรือ Peripheral สําหรับ Hard
Disk Drive
่
9. กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความจําทัวไป
10. กิจการผลิตเครือ่ งปรับอากาศ ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ เครือ่ งซักผ้า เครือ่ งอบผ้า
11. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์หรือชิน้ ส่วน สําหรับสํานักงาน และ/
หรือ สําหรับงานอุตสาหกรรม และ/หรือ สําหรับการเกษตร
1. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า หรือชิน้ ส่วน

ประเภทกิ จการที่ยกเลิ กการให้ส่งเสริมในหมวด 5
หมวด
5.9

ประเภทกิ จการที่ยกเลิ ก
กิจการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
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หมวด 6 อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ กระดาษ และพลาสติก
สิ ทธิ ประโยชน์
ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี
(จํากัดวงเงิน)

ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 5 ปี
(จํากัดวงเงิน)
ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 3 ปี
(จํากัดวงเงิน)

ได้รบั ยกเว้นอากร
ขาเข้าเครือ่ งจักรและ
วัตถุดบิ

ประเภทกิ จการ
1. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
- การผลิตเคมีภณ
ั ฑ์หรือพอลิเมอร์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
- การผลิตผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ุ
2. กิจการผลิตแม่ป๋ ยเคมี
3. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Specialty Polymer
4. กิจการผลิตสารออกฤทธิ ์สําคัญในยา (Active Pharmaceutical Ingredients)
1. กิจการผลิตยา

1. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกหรือยางสังเคราะห์
- การผลิต Compounded Plastic หรือ Master Batch
- การผลิตฟิลม์ พลาสติก
- การผลิตผลิตภัณฑ์และชิน้ ส่วนจากพลาสติกหรือยางสังเคราะห์สาํ หรับ
อุตสาหกรรม
2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
3. กิจการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์เพือ่ การอุตสาหกรรม
4. กิจการผลิตเยือ่ กระดาษหรือกระดาษ
1. กิจการโรงกลันนํ
่ ้ามันหรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
2. กิจการผลิตสิง่ พิมพ์

ประเภทกิ จการที่ยกเลิ กการให้ส่งเสริมในหมวด 6
หมวด
6.1
6.7
6.9
6.15
บางส่วนของ 6.6
บางส่วนของ 6.8

ประเภทกิ จการที่ยกเลิ ก
กิจการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์
กิจการผลิตยาปราบศัตรูพชื หรือยากําจัดวัชพืช
กิจการผลิตสิง่ ปรุงแต่งสําหรับประทินร่างกาย
กิจการผลิตสิง่ ของจากเยือ่ หรือกระดาษ
กิจการผลิตปุ๋ยเคมีผสม
กิจการผลิตสี (สีทาและสีพน่ )
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บางส่วนของ 6.12 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
- การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล เม็ดพลาสติกรีไซเคิล และแผ่นพลาสติก
รีไซเคิล
ั ฑ์พลาสติก
- การผลิตบรรจุภณ
- การผลิตผลิตภัณฑ์เคลือบด้วยพลาสติก
- การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทีใ่ ช้ในครัวเรือน
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หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
สิ ทธิ ประโยชน์
ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี
(ไม่จาํ กัดวงเงิน)

ประเภทกิ จการ
1. กิจการเทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotechnology) ได้แก่
- การวิจยั และพัฒนา และ/หรือการผลิตเมล็ดพันธุห์ รือการปรับปรุงพันธุพ์ ชื
และสัตว์ทใ่ี ช้เทคโนโลยีชวี ภาพ
- การวิจยั และพัฒนา และ/หรือการผลิตสารเวชภัณฑ์ทใ่ี ช้เทคโนโลยีชวี ภาพ
- การวิจยั และพัฒนา และ/หรือการผลิตชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
การเกษตร อาหารและสิง่ แวดล้อม
- การวิจยั และพัฒนา และ/หรือการผลิตทีใ่ ช้เซลล์จุลนิ ทรีย์ เซลล์พชื และ
เซลล์สตั ว์ในการผลิตสารชีวโมเลกุล สารออกฤทธิ ์ชีวภาพ
- การผลิตวัตถุดบิ และ/หรือวัสดุจาํ เป็ นทีใ่ ช้ในการทดลองหรือทดสอบด้าน
ชีววิทยาระดับโมเลกุล
- การบริการด้านการตรวจวิเคราะห์และ/หรือสังเคราะห์สารชีวภาพ
2. กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน (Energy Service Company-ESCO)
3. กิจการวิจยั และพัฒนา
4. กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
5. กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration)
6. กิจการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design)
7. กิจการนิคม/เขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เช่น เขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ เขต Data center เป็ นต้น
8. กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ

ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี
(จํากัดวงเงิน)

1. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอนํ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์
ลม นํ้า ชีวมวล (Biomass) ก๊าซชีวภาพ (Biogas) และขยะ เป็ นต้น
2. กิจการนําวัสดุทไ่ี ม่ตอ้ งการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 5 ปี
(จํากัดวงเงิน)

1. กิจการบริการทางนํ้า ได้แก่
- การขนถ่ายสินค้าสําหรับเรือเดินทะเล
- การบริการทีจ่ อดเรือท่องเทีย่ ว
- การขนส่งทางเรือ
- การเดินเรือท่องเทีย่ วหรือให้เช่าเรือท่องเทีย่ วและ/หรือเรือเฟอร์ร่ี
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2. กิจการนันทนาการเพือ่ การท่องเทีย่ วและกีฬา ธุรกิจการจัดประชุมและจัด
แสดงนิทรรศการ (Meeting, Convention, Exhibition Industry) เช่น ศูนย์
แสดงศิลปวัฒนธรรม โรงละคร พิพธิ ภัณฑ์ หอประชุมขนาดใหญ่ ศูนย์แสดง
สินค้านานาชาติ สวนสนุก อุทยานสัตว์น้ํา สวนสัตว์เปิด กระเช้าไฟฟ้า
สนามแข่งยานยนต์ เป็ นต้น
3. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอนํ้าจากก๊าซธรรมชาติ
4. กิจการผลิตนํ้าประปาหรือนํ้าเพือ่ อุตสาหกรรม
5. กิจการสนามบินพาณิชย์
6. กิจการบริการบําบัดนํ้าเสีย กําจัดกากอุตสาหกรรม หรือสารเคมีทเ่ี ป็ นพิษ
7. กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย
8. กิจการให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ หรือบันเทิง
ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคล 3 ปี
(จํากัดวงเงิน)

1. กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
2. กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร

ได้รบั ยกเว้นอากร
1. กิจการศูนย์บริการโลจิสติกส์
ขาเข้าเครือ่ งจักรและ
วัตถุดบิ
ได้รบั ยกเว้นอากร
ขาเข้าเครือ่ งจักร

1. กิจการสํานักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค (Regional Operating Headquarters :
ROH)
2. กิจการขนส่งทางอากาศยาน
3. กิจการสถานทีต่ รวจปล่อยและบรรจุสนิ ค้าเข้าตูค้ อนเทนเนอร์เพือ่ การส่งออก
หรือโรงพักสินค้าเพือ่ ตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออกทีข่ นส่งโดย
ระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเทียบเรือ
4. กิจการให้บริการฆ่าเชือ้ แก่ผลิตภัณฑ์ (Product Sterilization Services : PSS)

Non-tax

1. กิจการโรงแรม
2. กิจการศูนย์สวัสดิการสําหรับผูส้ งู อายุ
3. กิจการศูนย์ฟ้ืนฟูสขุ ภาพ
4. กิจการสนับสนุ นการค้าและการลงทุน
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ประเภทกิ จการที่ยกเลิ กการให้ส่งเสริมในหมวด 7
หมวด
7.1.3
7.1.7
7.1.8
7.2
7.4.6
7.5
7.7
7.8.2
7.8.3
7.8.6

7.9.1
7.9.2
7.9.6
7.14
7.23
7.24
7.28

ประเภทกิ จการที่ยกเลิ ก
กิจการทางสัมปทาน
กิจการโทรคมนาคมดาวเทียม
กิจการบริการโทรศัพท์
กิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
กิจการบริการเพือ่ สนับสนุนการพํานักระยะยาว
กิจการทีอ่ ยูอ่ าศัยสําหรับผูม้ รี ายได้น้อยหรือปานกลาง
กิจการโรงพยาบาล
กิจการพัฒนาอาคารสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า
กิจการเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสําหรับประกอบการค้าเสรีและเขตปลอดอากร
กิจการนิคมอุตสาหกรรมเพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
- นิคมอุตสาหกรรมสิง่ ทอครบวงจร
- นิคมอุตสาหกรรมสําหรับกิจการฟอกหนัง
- นิคมอุตสาหกรรมสําหรับกิจการชุบหรือเคลือบผิวหรือ anodized
กิจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และรถไฟขนส่งสินค้า
กิจการขนส่งทางท่อ
กิจการเรือกลดันลากจูง (Tug boat)
กิจการการค้าระหว่างประเทศ
กิจการการออกแบบผลิตภัณฑ์
กิจการศูนย์การออกแบบ (Design Center)
กิจการเคลือบหรือพอกท่อสําหรับปิโตรเลียม

