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4

อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล สร้้างสรรค์์ และบริิการที่่�มีีมููลค่่าสููง
กองส่่งเสริิมการลงทุุน 4

อุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์
(หน้้า 102)

7.9.2.4 	กิิจการศููนย์์บ่่มเพาะด้้าน
นวััตกรรม
3.1
กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอ 7.9.2.5 กิิจการ Maker Space หรืือ
หรืือชิ้้�นส่่วน
Fabrication Laboratory
3.3
กิิจการผลิิตกระเป๋๋าหรืือ
7.9.2.6 	กิิจการ Co-Working
รองเท้้า หรืือผลิิตภััณฑ์์จาก
Space
หนัังสััตว์์หรืือหนัังเทีียม
7.10 	กิิจการ Cloud Service
3.4
กิิจการผลิิตเครื่่�องกีีฬาหรืือ
ชิ้้�นส่่วน
การพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ
3.5
กิิจการผลิิตเครื่่�องดนตรีี
(หน้้า 112)
3.6
กิิจการผลิิตเครื่่�องเรืือนหรืือ 7.31 	กิิจการพััฒนาพื้้�นที่่�เมืือง
ชิ้้�นส่่วน
อััจฉริิยะ
3.7
กิิจการผลิิตของเล่่น
7.32 	กิิจการพััฒนาระบบเมืือง
3.8
กิิจการผลิิตอััญมณีี และ
อััจฉริิยะ
เครื่่�องประดัับ หรืือชิ้้�นส่่วน
รวมถึึงวััตถุุดิิบและต้้นแบบ
อุุตสาหกรรมโลจิิสติิกส์์
3.9
กิิจการบริิการออกแบบและ
(หน้้า 114)
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์
7.1.3-7.1.5		กิิจการโครงสร้้างพื้้�น
เชิิงสร้้างสรรค์์
ฐานด้้านโลจิิสติิกส์์
6.14	กิิจการผลิิตสิ่่�งพิิมพ์์
(ICD/ ขนถ่่าย/
7.9.1.4 	กิิจการนิิคมหรืือเขต
ท่่าอากาศยาน)
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์
7.3 	กิิจการขนส่่งมวลชน และ
7.20-7.21	กิิจการสร้้างภาพยนตร์์ไทย/
สิินค้้าขนาดใหญ่่
บริิการแก่่ธุุรกิิจสร้้าง
7.4	กิิจการศููนย์์บริิการโลจิิสติิกส์์
ภาพยนตร์์
(DC/ IDC)
7.33 	กิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้า
อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล
ด้้วยระบบอััจฉริิยะ
(หน้้า 106)
5.10 	กิิจการพััฒนาซอฟต์์แวร์์
อุุตสาหกรรมบริิการ
แพลตฟอร์์มเพื่่�อให้้บริิการ
เฉพาะทาง (หน้้า 116)
ดิิจิิทััล หรืือ ดิิจิิทััลคอนเทนต์์ 7.7 	กิิจการสนัับสนุุนการค้้าและ
7.1.6 	กิิจการโครงสร้้างพื้้�นฐาน
การลงทุุน (TISO)
ดิิจิิทััล
7.13 	กิิจการบริิการออกแบบ
7.9.2.2 	กิิจการนิิคมหรืือเขตดิิจิิทััล
ทางวิิศวกรรม
7.9.2.3 	กิิจการนิิคมหรืือเขต Data
Center
ประเภทกิิจการที่่�ได้้รัับการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม
สามารถศึึกษาเพิ่่�มเติิมได้้จาก QR Code
สำำ�หรัับแจก ห้้ามจำำ�หน่่าย

7.14 	กิิจการบริิการทดสอบ
ทางวิิทยาศาสตร์์
7.15 	กิิจการบริิการสอบเทีียบ
มาตรฐาน
7.16 	กิิจการบริิการฆ่่าเชื้้�อ
แก่่ผลิิตภััณฑ์์
7.19	กิิจการพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์
7.34	กิิจการศููนย์์กลางธุุรกิิจ
ระหว่่างประเทศ (IBC)
7.37	กิิจการศููนย์์จััดหาจััดซื้้�อ
วััตถุุดิิบ ชิ้้�นส่่วนและส่่วน
ประกอบระหว่่างประเทศ

อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
(หน้้า 122)

7.22 	กิิจการเพื่่�อส่่งเสริิมการ
ท่่องเที่่�ยว
- เรืือเฟอร์์รี่่� เรืือท่่องเที่่�ยว
- ที่่�จอดเรืือท่่องเที่่�ยว
- สวนสนุุก
- ศููนย์์แสดงศิิลป
วััฒนธรรมไทย/
ศููนย์์ศิิลปหััตถกรรมไทย
- สวนสััตว์์เปิิด
- พิิพิิธภััณฑ์์
- สนามแข่่งขัันยานยนต์์
- กระเช้้าไฟฟ้้า หรืือรถราง
ไฟฟ้้าเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
- ท่่าเรืือท่่องเที่่�ยว
ขนาดใหญ่่
- แหล่่งท่่องเที่่�ยว
ขนาดใหญ่่
7.23 	กิิจการเพื่่�อสนัับสนุุนการ
ท่่องเที่่�ยว
- โรงแรม
- หอประชุุมขนาดใหญ่่
- ศููนย์์แสดงสิินค้้า
นานาชาติิ
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

อุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์
3.1 	กิิจการผลิิตผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทอหรืือชิ้้�นส่่วน
3.1.1	กิิจการผลิิตเส้้นใยธรรมชาติิ หรืือ
เส้้นใยประดิิษฐ์์
3.1.1.1 	กิิจการผลิิตเส้้นใยที่่�มีี
คุุณสมบััติิพิิเศษ
(Technical Fiber หรืือ
Functional Fiber)
3.1.1.2 	กิิจการผลิิตเส้้นใย
รีีไซเคิิล (Recycled
Fiber)
3.1.1.3 	กิิจการผลิิตเส้้นใย
อื่่�นๆ
3.1.2	กิิจการผลิิตด้้ายหรืือผ้้า
3.1.2.1	กิิจการผลิิตด้้ายหรืือผ้้า
ที่่�มีีคุุณสมบััติิพิิเศษ
(Functional Yarn หรืือ
Functional Fabric)
3.1.2.2	กิิจการผลิิตด้้ายหรืือผ้้า
อื่่�นๆ

3.1.3	กิิจการฟอกย้้อมและแต่่งสำำ�เร็็จ
หรืือพิิมพ์์และแต่่งสำำ�เร็็จ หรืือ
พิิมพ์์

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เช่่น สถาบัันพััฒนาอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ และ
สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ เป็็นต้้น

A2

ต้้องใช้้เศษวััสดุุของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศเท่่านั้้�น

A4
B1

ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เช่่น สถาบัันพััฒนาอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ และ
สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ เป็็นต้้น

A3

1. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
2. กรณีีไม่่มีีการลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ หรืือมีีการ
ลงทุุน หรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวน้้อยกว่่าร้้อยละ
0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
1. ต้้องตั้้�งหรืือขยายโรงงานในนิิคมอุุตสาหกรรม
หรืือเขตอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมการ
ลงทุุน หรืือเขตประกอบการอุุตสาหกรรมตาม
มาตรา 30 ของกระทรวงอุุตสาหกรรม ที่่�มีี
ระบบการกำำ�จััดของเสีียและการควบคุุม รัักษา
สิ่่�งแวดล้้อมตามประกาศที่่�กระทรวง
อุุตสาหกรรมกำำ�หนด

A4

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

B1

A3

A 4 = 3 ปี
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3.1.4	กิิจการผลิิตเครื่่�องนุ่่�งห่่ม เครื่่�อง
ประกอบการแต่่งกาย และเคหะ
สิ่่�งทอ

3.3 	กิิจการผลิิตกระเป๋๋าหรืือรองเท้้า หรืือ
ผลิิตภััณฑ์์จากหนัังสััตว์์หรืือหนัังเทีียม

3.4 	กิิจการผลิิตเครื่่�องกีีฬาหรืือชิ้้�นส่่วน
3.5 	กิิจการผลิิตเครื่่�องดนตรีี
3.6 	กิิจการผลิิตเครื่่�องเรืือนหรืือชิ้้�นส่่วน

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
2. ในกรณีีที่่�ไม่่อยู่่�ในพื้้�นที่่�ตามข้้อ 1. จะอนุุญาตให้้
เฉพาะกรณีีการขยายโรงงานเดิิม โดยต้้องมีี
มาตรการลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
3. สำำ�หรัับกิิจการสิ่่�งพิิมพ์์ดิิจิิทััล (Digital Printing)
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ ให้้ตั้้�งโรงงานได้้ใน
ทุุกพื้้�นที่่�
4. สำำ�หรัับการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน
ภายใต้้มาตรการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
การผลิิตในกรณีี ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้ตั้้�งในพื้้�นที่่�สถานประกอบการเดิิมได้้ ไม่่ว่่าจะ
อยู่่�ในนิิคมอุุตสาหกรรมหรืือเขตอุุตสาหกรรมที่่�
ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุน หรืือเขตประกอบ
การอุุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 ของกระทรวง
อุุตสาหกรรมหรืือไม่่ก็็ตาม
5. ต้้องใช้้เทคโนโลยีีที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ในทุุกกรณีี
1. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
2. กรณีีไม่่มีีการลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ หรืือมีีการ
ลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวน้้อยกว่่าร้้อยละ
0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
1. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
2. กรณีีไม่่มีีการลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ หรืือมีีการ
ลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวน้้อยกว่่าร้้อยละ
0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก

1. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

4
A4
B1

A4
B1

B1
B1
A4

A 4 = 3 ปี
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ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

3.7 	กิิจการผลิิตของเล่่น

2. กรณีีไม่่มีีการลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ หรืือมีีการ
ลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวน้้อยกว่่าร้้อยละ
0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
1. กรณีีมีีการลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ไม่่น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก
2. กรณีีไม่่มีีการลงทุุนหรืือค่่าใช้้จ่่ายด้้านการวิิจััย
หรืือออกแบบ หรืือพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ หรืือมีีการ
ลงทุุนหรืือมีีค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวน้้อยกว่่าร้้อยละ
0.5 ของยอดขายรวมใน 3 ปีีแรก

3.8 	กิิจการผลิิตอััญมณีี และเครื่่�องประดัับ หรืือ
ชิ้้�นส่่วน รวมถึึงวััตถุุดิิบและต้้นแบบ
3.9 	กิิจการบริิการออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ 1. ต้้องมีีองค์์ประกอบครบทั้้�ง 2 ข้้อ ดัังนี้้�
เชิิงสร้้างสรรค์์
1.1 ระบบข้้อมููลเพื่่�อการออกแบบ
1.2 ระบบการออกแบบแนวคิิด และการ
สร้้างต้้นแบบแนวคิิด
2. ต้้องจััดให้้มีีระบบในข้้อใดข้้อหนึ่่�ง ดัังนี้้�
2.1 ระบบการออกแบบเชิิงวิิศวกรรม
2.2 ระบบการสร้้างต้้นแบบ และทดสอบ
สมรรถนะการใช้้งาน
2.3 ระบบการทดสอบมาตรฐานของต้้นแบบ
และการยอมรัับของผู้้�ใช้้
3. ต้้องใช้้บุุคลากรไทยไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 70 ของ
บุุคลากรทั้้�งหมด
4. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรด้้าน
ออกแบบ และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เชิิงสร้้างสรรค์์
ไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000 บาทต่่อปีี โดยต้้อง
เป็็นการจ้้างงานใหม่่ หรืือมีีเงิินลทุุน (ไม่่รวม
ค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า
1,000,000 บาท
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A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
B1

A4
B1

A4
A1

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
5. หากตั้้�งอยู่่�ในนิิคมหรืือเขตอุุตสาหกรรม
ด้้านนวััตกรรมอาหารที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิม
การลงทุุน หรืือเป็็นเขตวิิทยาศาสตร์์และ
เทคโนโลยีีที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะ
กรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน จะให้้ได้้รัับการ
ลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิ
ร้้อยละ 50 เป็็นระยะเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�
กำำ�หนดระยะเวลาการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง

6.14	กิิจการผลิิตสิ่่�งพิิมพ์์
6.14.1	กิิจการผลิิตสิ่่�งพิิมพ์์ดิิจิิทััล

ต้้องมีีขั้้�นตอนการพิิมพ์์ และการออกแบบสิ่่�งพิิมพ์์
โดยใช้้ Digital Media Software ในโครงการ

6.14.2 	กิิจการผลิิตสิ่่�งพิิมพ์์ทั่่�วไป
7.9 กิิจการพััฒนาพื้้�นที่่�สำำ�หรัับกิิจการอุุตสาหกรรม
7.9.1.4	กิิจการนิิคมหรืือเขต ต้้องจััดให้้มีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกในเขต
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์ ดัังนี้้�
(Movie Town)
- โรงถ่่ายภาพยนตร์์ และ/หรืือรายการโทรทััศน์์ที่่�
ได้้มาตรฐานทั้้�งในและนอกสถานที่่� (Indoor
Studio and Outdoor Studio)
- บริิการหลัังการถ่่ายทำำ�สำำ�หรัับธุุรกิิจภาพยนตร์์
ได้้แก่่ บริิการล้้างและพิิมพ์์ฟิิล์์มภาพยนตร์์
บริิการทำำ�เทคนิิคภาพพิิเศษและภาพแอนิิเมชััน
ด้้วยเครื่่�องคอมพิิวเตอร์์ และบริิการห้้องบัันทึึก
เสีียงสำำ�หรัับภาพยนตร์์
7.20	กิิจการสร้้างภาพยนตร์์ไทย
1. การสร้้างภาพยนตร์์ไทย ให้้รวมถึึงภาพยนตร์์
เรื่่�อง สารคดีี รายการโทรทััศน์์ ภาพยนตร์์
แอนิิเมชััน แต่่ไม่่รวมถึึงภาพยนตร์์โฆษณา
2. รายได้้ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคล ให้้รวมถึึง
2.1 รายได้้จากการขายลิิขสิิทธิ์์� รวมทั้้�งการ
จำำ�หน่่ายภาพยนตร์์ในรููปแบบต่่างๆ เช่่น
แผ่่นซีีดีี วีีซีีดีี และดีีวีีดีี เป็็นต้้น
2.2 รายได้้ส่่วนแบ่่งจากโรงภาพยนตร์์ และ
สายหนััง

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A3

4

B1
A3

A3
ไม่่กำำ�หนด
วงเงิินยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคล

A 4 = 3 ปี

105

คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2564
ประเภทกิิจการ

เงื่่�อนไข

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

7.21	กิิจการบริิการแก่่ธุุรกิิจสร้้างภาพยนตร์์

การบริิการแก่่ธุุรกิิจสร้้างภาพยนตร์์ ให้้รวมถึึง
ภาพยนตร์์เรื่่�อง สารคดีี รายการโทรทััศน์์ ภาพยนตร์์
แอนิิเมชััน และภาพยนตร์์โฆษณา โดยมีีขอบข่่าย
การให้้บริิการ ดัังนี้้�
1. บริิการให้้เช่่าอุุปกรณ์์ถ่่ายทำำ� และ/หรืือประกอบ
การถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ โดยมีีอุุปกรณ์์หลััก เช่่น
กล้้องถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ อุุปกรณ์์เสริิมความ
เคลื่่�อนไหวของกล้้อง อุุปกรณ์์ไฟถ่่ายทำำ�
ภาพยนตร์์ เป็็นต้้น
2. บริิการล้้างและพิิมพ์์ฟิิล์์มภาพยนตร์์ หรืือสำำ�เนาไฟล์์
ภาพยนตร์์ โดยมีีอุุปกรณ์์หลััก เช่่น เครื่่�องล้้างฟิิล์์ม
เครื่่�องพิิมพ์์ฟิิล์์ม อุุปกรณ์์สำำ�เนาไฟล์์ภาพยนตร์์ระบบ
ดิิจิิทััล เป็็นต้้น
3. บริิการบัันทึึกเสีียงภาพยนตร์์ โดยมีีอุุปกรณ์์หลััก
เช่่น ชุุดบัันทึึกเสีียงระบบดิิจิิทััล ชุุดตััดต่่อเสีียงระบบ
ดิิจิิทััลชุุดผสมเสีียงระบบดิิจิิทััล เป็็นต้้น
4. บริิการทำำ�เทคนิิคด้้านภาพ ต้้องมีีเครื่่�องจัักรและ
อุุปกรณ์์สร้้างภาพพิิเศษ ซึ่่�งไม่่สามารถทำำ�ได้้สำำ�เร็็จ
ในตััวกล้้อง เช่่น เครื่่�องตััดต่่อและลำำ�ดัับภาพ
เครื่่�องประกอบสร้้างเทคนิิคพิิเศษและภาพระบบ
ดิิจิิทััล เป็็นต้้น
5. บริิการประสานงานภาพยนตร์์จากต่่างประเทศ
ที่่�มาถ่่ายทำำ�ในประเทศไทย โดยมีีขอบข่่ายการให้้
บริิการครอบคลุุมถึึงการติิดต่่อขออนุุญาตจากทาง
ราชการการติิดต่่อหาสถานที่่�ถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์
การติิดต่่อหาบุุคลากร และการติิดต่่อหาอุุปกรณ์์
สร้้างภาพยนตร์์
6. บริิการให้้เช่่าโรงถ่่ายทำำ�ภาพยนตร์์ และรายการ
โทรทััศน์์ที่่�ได้้มาตรฐาน

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A3

อุุตสาหกรรมดิิจิิทััล
5.10	กิิจการพััฒนาซอฟต์์แวร์์ แพลตฟอร์์มเพื่่�อ
ให้้บริิการดิิจิิทััล หรืือดิิจิิทััลคอนเทนต์์
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1. ต้้องมีีเงิินลงทุุนขั้้�นต่ำำ��ของโครงการ ซึ่่�งคำำ�นวณ
จากค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนบุุคลากรไทยด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เป็็นการจ้้างงานเพิ่่�มภาย
หลัังยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิม ไม่่น้้อยกว่่า
1,500,000 บาทต่่อปีี

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
2. ต้้องมีีกระบวนการพััฒนาซอฟต์์แวร์์
แพลตฟอร์์มเพื่่�อให้้บริิการดิิจิิทััล หรืือดิิจิิทััล
คอนเทนต์์ในประเทศไทยตามที่่�สำำ�นัักงาน
กำำ�หนด
3. อนุุญาตให้้ใช้้เครื่่�องจัักรที่่�มีีอยู่่�เดิิมหรืือใช้้แล้้ว
4. การส่่งเสริิมการลงทุุนในประเภทกิิจการนี้้�
ไม่่รวมถึึงการค้้าปลีีกและค้้าส่่งสิินค้้าทุุก
ประเภท
5. รายได้้ที่่�สามารถใช้้สิิทธิิและประโยชน์์ยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลต้้องเป็็นรายได้้ที่่�เกิิดจาก
การจำำ�หน่่ายหรืือการให้้บริิการอัันเป็็นผลงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการพััฒนาซอฟต์์แวร์์
แพลตฟอร์์มเพื่่�อให้้บริิการดิิจิิทััล หรืือดิิจิิทััล
คอนเทนต์์ที่่�ได้้รัับการส่่งเสริิมการลงทุุนตามที่่�
สำำ�นัักงานกำำ�หนด
6. กำำ�หนดวงเงิินสำำ�หรัับการใช้้สิิทธิิและประโยชน์์
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลในแต่่ละปีีจาก
รายการค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงในปีีที่่�ขอใช้้สิิทธิิ
ดัังนี้้�
- ค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนบุุคลากรไทยด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เป็็นการจ้้างงาน
เพิ่่�ม โดยคิิดจากการจ้้างงานบุุคลากรไทย
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับการจ้้างงานบุุคลากรไทย
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศก่่อนวัันยื่่�นคำำ�ขอ
รัับการส่่งเสริิม โดยคำำ�นวณ เป็็นวงเงิิน
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลร้้อยละ 100
ของค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าว
- ค่่าใช้้จ่่ายในการฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาทัักษะ
ของบุุคลากรไทยในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การพััฒนาเทคโนโลยีีสารสนเทศ และค่่าใช้้
จ่่ายในการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ภายใต้้
โครงการความร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษา
ตามรููปแบบที่่�กำำ�หนด เช่่น โครงการ
Work-integrated Learning (WiL) สหกิิจ
ศึึกษาและทวิิภาคีี หรืือความร่่วมมืือเพื่่�อ
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4

A 4 = 3 ปี
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		พััฒนาบุุคลากรไทยในด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศตามที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจาก
สำำ�นัักงาน โดยคำำ�นวณเป็็นวงเงิินยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลร้้อยละ 200 ของค่่า
ใช้้จ่่ายดัังกล่่าว
(กรณีีที่่�ผู้้�ขอรัับการส่่งเสริิมแจ้้งความ
ประสงค์์ขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์ตาม
มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�เขต
พััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) กรณีี
การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ สำำ�นัักงานจะ
ไม่่นำำ�ค่่าใช้้จ่่ายในการพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์ภายใต้้โครงการความร่่วมมืือกัับ
สถาบัันการศึึกษาตามรููปแบบที่่�กำำ�หนดหรืือ
ความร่่วมมืือเพื่่�อพััฒนาบุุคลากรไทยใน
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศตามที่่�ได้้รัับ
ความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน มาคำำ�นวณ
เป็็นวงเงิินยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลใน
โครงการ)
- ค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อให้้ได้้ใบรัับรองระบบคุุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 29110 หรืือ CMMI
ตั้้�งแต่่ LEVEL 2 หรืือมาตรฐานสากลอื่่�นที่่�
เทีียบเท่่า โดยคำำ�นวณเป็็นวงเงิินยกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลร้้อยละ 100 ของค่่าใช้้
จ่่ายดัังกล่่าว
7. ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อ
พััฒนาความสามารถในการแข่่งขััน และ
มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนสำำ�หรัับวิิสาหกิิจ
ขนาดกลางและขนาดย่่อม (SMEs)
8. หากต้้องการขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์ตาม
มาตรการส่่งเสริิมการลงทุุนในพื้้�นที่่�เขตพััฒนา
พิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) กรณีีการพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์ ให้้แจ้้งความประสงค์์ตั้้�งแต่่ยื่่�น
คำำ�ขอรัับการส่่งเสริิม และไม่่อนุุญาตให้้แก้้ไข
ความประสงค์์ภายหลัังได้้รัับอนุุมััติิให้้การ
ส่่งเสริิมการลงทุุน
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7.1	กิิจการสาธารณููปโภคและบริิการพื้้�นฐาน
7.1.6	กิิจการโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััล
7.1.6.1	กิิจการบริิการวงจรสื่่�อ
สััญญาณความเร็็วสููง
ระหว่่างประเทศภาคพื้้�นน้ำำ��
7.9 กิิจการพััฒนาพื้้�นที่่�สำำ�หรัับกิิจการอุุตสาหกรรม
7.9.2.2	กิิจการนิิคมหรืือเขต
ดิิจิิทััล (Digital Park)

ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ต้้องได้้รัับใบอนุุญาตการบริิการวงจรสื่่�อสััญญาณความเร็็ว
สููงระหว่่างประเทศจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการ
กระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
แห่่งชาติิ ก่่อนยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิม

A2

7.9.2.3	กิิจการนิิคมหรืือเขต
Data Center

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

1. ต้้องมีีพื้้�นที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 5,000 ตารางเมตร
2. ต้้องมีีแผนการพััฒนานิิคมหรืือเขตดิิจิิทััลตามที่่�
คณะกรรมการเห็็นชอบ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
2.1 ต้้องมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านดิิจิิทััล เช่่น
- ต้้องมีีระบบสื่่�อสารหลัักแบบใยแก้้ว
ความเร็็วสููงทั่่�วทั้้�งพื้้�นที่่�เขตดิิจิิทััล
- ต้้องมีีระบบโทรคมนาคมหลัักที่่�มีีการ
วางสายสื่่�อสารแบบความเร็็วสููงจาก
พื้้�นที่่�เขตดิิจิิทััลไปยัังศููนย์์กลาง
สื่่�อสารโทรคมนาคมในประเทศและ
ระหว่่างประเทศ
- ต้้องมีีระบบไฟฟ้้าสำำ�รองจ่่ายแบบ
ต่่อเนื่่�อง เป็็นต้้น
2.2 ต้้องมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านนวััตกรรม
ที่่�พร้้อมสนัับสนุุนการวิิจััยและพััฒนาเชิิง
พาณิิชย์์ เช่่น ห้้องปฏิิบััติิการวิิจััยและ
พััฒนา พื้้�นที่่�ทดลองผลิิต พื้้�นที่่�ทดสอบ
ตลาด (Living Lab) และพื้้�นที่่�ให้้เช่่า
สำำ�หรัับจััดตั้้�งศููนย์์วิิจััยและพััฒนา
นวััตกรรมของภาคเอกชน เป็็นต้้น
2.3 ต้้องมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกให้้บริิการกัับผู้้�
ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความ
เห็็นชอบ เช่่น ห้้องประชุุมสััมมนา เป็็นต้้น
1. ต้้องจััดให้้มีีบริิการ เช่่น บริิการรัับฝากวาง
คอมพิิวเตอร์์แม่่ข่่าย (Server Co-location)
บริิการดููแลระบบ (Managed Service) บริิการ
Backup เครื่่�อง Server ของลููกค้้า บริิการ
Disaster Recovery Services (DRS) เป็็นต้้น
2. ต้้องมีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับให้้บริิการ Data Center
ไม่่น้้อยกว่่า 3,000 ตารางเมตร

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A1

4

A1

A 4 = 3 ปี
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3. ต้้องมีีระบบโทรคมนาคมหลัักที่่�มีีการวางสาย
สื่่�อสารแบบความเร็็วสููงไปยัังศููนย์์กลางสื่่�อสาร
โทรคมนาคมทั้้�งในประเทศ และระหว่่างประเทศ
อย่่างน้้อย 4 วงจร ทั้้�งนี้้� ต้้องเป็็นวงจรในประเทศ
ที่่�มีีความเร็็วไม่่น้้อยกว่่า 10 Gbps. อย่่างน้้อย 3
วงจร และมีีความเร็็วรวมของทุุกวงจรไม่่น้้อยกว่่า
60 Gbps
4. ต้้องสามารถให้้บริิการได้้ในขณะที่่�มีีการซ่่อม
บำำ�รุุงหรืือมีีการเปลี่่�ยนแปลงอุุปกรณ์์ต่่างๆ
ในระบบ (Concurrently Maintainable)
5. ต้้องมีีระบบ Engine Generator ที่่�เป็็น
Continuous Rating ที่่�รองรัับปริิมาณการใช้้ไฟ
ทั้้�งหมดของ Data Center พร้้อมระบบสำำ�รอง
กรณีี Engine Generator ตััวหนึ่่�งตััวใดชำำ�รุุด
หรืือหยุุดทำำ�งาน
6. ต้้องมีีอุุปกรณ์์หรืือระบบสำำ�รองในอุุปกรณ์์ UPS,
IT Cooling และ UPS Cooling โดยต้้องทำำ�งาน
ในทัันทีีที่่�อุุปกรณ์์หลัักหยุุดทำำ�งาน และไม่่
กระทบต่่อการให้้บริิการ
7. ต้้องมีีเส้้นทางสำำ�รองในระบบส่่งจ่่ายไฟฟ้้าที่่�ไม่่ขึ้้�น
ต่่อกััน (Independent Distribution Paths)
8. ต้้องมีีระบบป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากความ
เสีียหายกรณีีที่่�อุุปกรณ์์ตััวหนึ่่�งตััวใดชำำ�รุุด หรืือ
หยุุดทำำ�งาน
9. ต้้องมีีระบบปรัับอากาศที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง
พร้้อมระบบสำำ�รอง
10. ต้้องมีีระบบป้้องกัันอััคคีีภััยทั่่�วพื้้�นที่่�
11. ต้้องมีีระบบรัักษาความปลอดภััยตลอด 24 ชั่่�วโมง
12. ต้้องได้้รัับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้้าน Data
Center
7.9.2.4 	กิิจการศููนย์์บ่่มเพาะ 1. ต้้องลงทุุนหรืือจััดให้้มีีระบบสาธารณููปโภคพื้้�น
ด้้านนวััตกรรม
ฐาน เช่่น ระบบสื่่�อสารหลัักแบบใยแก้้ว
ความเร็็วสููง ระบบไฟฟ้้าสำำ�รองจ่่ายแบบ
(Innovation Incubation
ต่่อเนื่่�อง ระบบปรัับอากาศ ระบบดัับเพลิิงและ
Center)
ป้้องกัันอุุบััติิภััย เป็็นต้้น
2. ต้้องมีีแผนการบ่่มเพาะเพื่่�อการพััฒนานวััตกรรม
ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
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3. ต้้องมีีแผนการสร้้างระบบนิิเวศ (Ecosystem)
หรืือการสร้้างชุุมชนเทคโนโลยีี รวมทั้้�งต้้องจััด
ให้้มีี Maker Space หรืือ Fabrication
Laboratory เพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ
(Prototype)
4. ต้้องมีีการจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญในการให้้คำำ�ปรึึกษาการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจและการพััฒนานวััตกรรม
(Mentor) ประจำำ�ศููนย์์
5. ต้้องมีีพื้้�นที่่�ให้้บริิการไม่่น้้อยกว่่า 1,000 ตารางเมตร
6. รายได้้ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับการยกเว้้นภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลให้้รวมถึึงรายได้้จากการ
ให้้บริิการเพื่่�อสร้้างนวััตกรรมภายในศููนย์์ เช่่น
ค่่าสมาชิิก ค่่าเช่่าพื้้�นที่่�เพื่่�อสร้้างนวััตกรรม
ค่่าเช่่าหรืือค่่าใช้้อุุปกรณ์์ ค่่าจััดกิิจกรรมเพื่่�อ
สร้้างนวััตกรรม เป็็นต้้น
7.9.2.5 	กิิจการ Maker Space 1. ต้้องจััดให้้มีีพื้้�นที่่�สำำ�หรัับเป็็นห้้องปฏิิบััติิการเพื่่�อ
หรืือ Fabrication
ใช้้ในงานสร้้างนวััตกรรมหรืือผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ
Laboratory
2. ต้้องจััดให้้มีีเครื่่�องมืือหรืืออุุปกรณ์์พื้้�นฐานเพื่่�อ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ เช่่น CNC
Machine, 3D Printer, Water jet, Tooling,
Software Tools สำำ�หรัับพััฒนางานด้้านปััญญา
ประดิิษฐ์์ อุุปกรณ์์เพาะเชื้้�อ อุุปกรณ์์ผสมสาร
เคมีี เป็็นต้้น
3. ต้้องจััดให้้มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญในการให้้คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อ
การพััฒนานวััตกรรมหรืือผลิิตภััณฑ์์ต้้นแบบ
4. ต้้องจััดให้้มีีระบบสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน
ในโครงการ เช่่น ระบบสื่่�อสารหลัักแบบใยแก้้ว
ความเร็็วสููง ระบบไฟฟ้้าสำำ�รองจ่่ายแบบ
ต่่อเนื่่�อง ระบบปรัับอากาศ ระบบดัับเพลิิงและ
ป้้องกัันอุุบััติิภััย เป็็นต้้น
7.9.2.6 	กิิจการ Co-Working 1. ต้้องจััดให้้มีีพื้้�นที่่�ให้้บริิการไม่่น้้อยกว่่า 2,000
Space
ตารางเมตร
2. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 10 ล้้านบาท

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
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3. ต้้องมีีองค์์ประกอบในการบริิหารจััดการ ได้้แก่่
Co-Working Management, Membership
Management System และ Supporting
Management
4. ต้้องจััดให้้มีีเครื่่�องมืือหรืืออุุปกรณ์์พื้้�นฐานเพื่่�อ
ให้้บริิการ เช่่น อุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน คอมพิิวเตอร์์
เครื่่�องพิิมพ์์ เป็็นต้้น
5. ต้้องจััดให้้มีีระบบสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน
ในโครงการ เช่่น ระบบสื่่�อสารหลัักแบบ
ใยแก้้วความเร็็วสููง ระบบไฟฟ้้าสำำ�รองจ่่าย
แบบต่่อเนื่่�อง ระบบปรัับอากาศ ระบบ
ดัับเพลิิงและป้้องกัันอุุบััติิภััย เป็็นต้้น
1. ต้้องตั้้�งอยู่่�ใน Data Center ที่่�ได้้รัับมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 ด้้าน Data Center ไม่่น้้อย
กว่่า 2 ศููนย์์ที่่�อยู่่�ในประเทศ
2. ต้้องมีีการเชื่่�อมต่่อระหว่่างศููนย์์ Data Center
ทุุกศููนย์์เข้้าด้้วยกััน ด้้วยความเร็็วไม่่ต่ำำ��กว่่า 10
Gbps. ในทุุกเส้้นทาง พร้้อมมีีวงจรสำำ�รองที่่�มีี
ขนาดเท่่ากััน
3. ต้้องได้้รัับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้้าน
Cloud Security และมาตรฐาน ISO/IEC
20000-1 ด้้าน Cloud Service

A1

การพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ
7.31 	กิิจการพััฒนาพื้้�นที่่�เมืืองอััจฉริิยะ
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1. ต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
51 ของทุุนจดทะเบีียน
2. ต้้องจััดให้้มีีโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการสื่่�อสารที่่�
พร้้อมรองรัับระบบอััจฉริิยะด้้านต่่าง ๆ เช่่น
Fiber Optic, Public Wifi เป็็นต้้น
3. ต้้องจััดให้้มีีบริิการระบบอััจฉริิยะ Smart
Environment และจััดให้้มีีบริิการระบบ
อััจฉริิยะด้้านอื่่�นๆ อย่่างน้้อยอีีก 1 ด้้าน จาก
6 ด้้าน ดัังนี้้� Smart Mobility, Smart People,
Smart Living, Smart Economy, Smart
Governance และ Smart Energy

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2

A 4 = 3 ปี
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7.32 	กิิจการพััฒนาระบบเมืืองอััจฉริิยะ
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
4. ต้้องจััดให้้มีีระบบจััดเก็็บและบริิหารข้้อมููล โดย
มีีการเชื่่�อมโยงหรืือการให้้ใช้้งานข้้อมููลในการ
บริิหารจััดการและให้้บริิการในพื้้�นที่่�เมืือง
อััจฉริิยะ (Open Data Platform)
5. ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการหรืือ
หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ
ก่่อนยื่่�นขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน
6. ต้้องกำำ�หนดและดำำ�เนิินการตามเป้้าหมายด้้านต่่างๆ
ที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาพื้้�นที่่�
7. ต้้องจััดให้้มีีกระบวนการรัับฟัังความคิิดเห็็นของ
ประชาชนในพื้้�นที่่� และต้้องเสนอแผนการมีี
ส่่วนร่่วมของประชาชนในพื้้�นที่่�
8. รายได้้ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลต้้องเป็็นรายได้้ ค่่าบริิการในพื้้�นที่่�ที่่�ถููก
พััฒนาขึ้้�นโดยใช้้ระบบอััจฉริิยะตามที่่�คณะ
กรรมการให้้ความเห็็นชอบ
9. หากตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่� EEC ให้้ได้้รัับลดหย่่อนภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลในอััตราร้้อยละ 50 ของอััตรา
ปกติิ เป็็นระยะเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดระยะ
เวลาการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
1. ต้้องมีีการพััฒนา ติิดตั้้�ง และให้้บริิการระบบ
เมืืองอััจฉริิยะที่่�เหมาะสมในด้้านใดด้้านหนึ่่�ง หรืือ
หลายด้้านตามที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด เช่่น
Smart Mobility, Smart People, Smart Living,
Smart Economy, Smart Governance, Smart
Energy และ Smart Environment เป็็นต้้น
2. ต้้องเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการพััฒนาเมืือง
อััจฉริิยะที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะ
กรรมการหรืือหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบการพััฒนา
เมืืองอััจฉริิยะเท่่านั้้�น
3. หากตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่� EEC ให้้ได้้รัับลดหย่่อนภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลในอััตราร้้อยละ 50 ของอััตรา
ปกติิ เป็็นระยะเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดระยะ
เวลาการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

4
A2

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

อุุตสาหกรรมโลจิิสติิกส์์
7.1	กิิจการสาธารณููปโภคและบริิการพื้้�นฐาน
7.1.3 กิิจการสถานที่่�ตรวจปล่่อย และบรรจุุ
สิินค้้าเข้้าตู้้�คอนเทนเนอร์์เพื่่�อการ
ส่่งออก หรืือโรงพัักสิินค้้า เพื่่�อตรวจ
ปล่่อยของขาเข้้า และบรรจุุของ
ขาออกที่่�ขนส่่งโดยระบบคอนเทนเนอร์์
นอกเขตท่่าเทีียบเรืือ (รพท.)
(Inland Container Depot: ICD)
7.1.4	กิิจการขนถ่่ายสิินค้้าสำำ�หรัับเรืือ
บรรทุุกสิินค้้า
7.1.5	กิิจการสนามบิินพาณิิชย์์
7.3 	กิิจการขนส่่งมวลชน และสิินค้้าขนาดใหญ่่
7.3.1	กิิจการขนส่่งทางราง
7.3.2	กิิจการขนส่่งทางท่่อ (ยกเว้้นการ
ขนส่่งน้ำำ��ทางท่่อ)
7.3.3	กิิจการขนส่่งทางเรืือ
7.3.4	กิิจการขนส่่งทางอากาศ

ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
A3

ต้้องมีีเครื่่�องจัักรสำำ�หรัับการขนถ่่ายที่่�ทัันสมััย
ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ

A2
ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง

เครื่่�องบิินต้้องมีีอายุุไม่่เกิิน 14 ปีี นัับแต่่ปีีที่่�ผลิิต
จนถึึงปีีที่่�ยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิม

7.4	กิิจการศููนย์์บริิการโลจิิสติิกส์์
7.4.1 	กิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้า
ด้้วยระบบที่่�ทัันสมััย (Distribution
Center: DC)

1. ต้้องมีีทุุนจดทะเบีียนที่่�ชำำ�ระแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 10
ล้้านบาท
2. ต้้องจััดให้้มีีสถานที่่�จััดเก็็บสิินค้้าควบคุุม
ด้้วยระบบคอมพิิวเตอร์์ที่่�ทัันสมััย
7.4.2 	กิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้าระหว่่าง 3. สำำ�หรัับกิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้าระหว่่าง
ประเทศด้้วยระบบที่่�ทัันสมััย
ประเทศด้้วยระบบที่่�ทัันสมััย กำำ�หนดเงื่่�อนไข
(International Distribution
เพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
Center: IDC)
3.1 ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 100 ล้้านบาท
3.2 ต้้องกระจายสิินค้้าไปต่่างประเทศ
ไม่่น้้อยกว่่า 5 ประเทศ
4. สำำ�หรัับกิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้าด้้วยระบบที่่�
ทัันสมััย ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์
เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่าของโครงการได้้
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A3

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A2
B1
A2
A3
B1

A3

A 4 = 3 ปี
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7.33	กิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้าด้้วยระบบ
อััจฉริิยะ
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เงื่่�อนไข
1. ต้้องจััดให้้มีีสถานที่่�จััดเก็็บสิินค้้าควบคุุมด้้วย
ระบบคอมพิิวเตอร์์ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง เช่่น
ระบบการจััดเก็็บสิินค้้าและเรีียกคืืนสิินค้้า
อััตโนมััติิ (Automatic Storage and Retrieval
Systems : ASRS) และระบบสนัับสนุุนด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ เป็็นต้้น
2. ต้้องมีีเงิินลงทุุนโดยไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน ไม่่น้้อยกว่่า 1,000 ล้้านบาท
3. ต้้องดำำ�เนิินการในเรื่่�องต่่อไปนี้้�ภายใน 3 ปีี
นัับจากวัันที่่�ออกบััตรส่่งเสริิม
3.1 ต้้องใช้้ Data Center ที่่�ตั้้�งในประเทศไทย
รวมถึึงกรณีี Co-location ในการบริิหาร
จััดการข้้อมููล
3.2 ต้้องมีีการจ้้างบุุคลากรไทยที่่�สำำ�เร็็จ
การศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีขึ้้�นไป
ในสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีโดยตรง เช่่น วิิศวกรรมศาสตร์์
ปััญญาประดิิษฐ์์ และ Data Science
เป็็นต้้น ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 20 ของการ
จ้้างงานทั้้�งหมดในโครงการ
3.3 ต้้องมีีการวิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analytics)
หรืือจััดการข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ Digital
Transactions โดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิตััลชั้้�น
สููง และจะต้้องดำำ�เนิินการใน
ประเทศไทย รวมทั้้�งมีีบุุคลากรไทยร่่วม
ดำำ�เนิินการอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยมีีแผน
ดำำ�เนิินการตามที่่�คณะกรรมการให้้ความ
เห็็นชอบ
3.4 ต้้องมีีการฝึึกอบรมด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ขั้้�นสููง เช่่น Big Data และ Data
Analytics เป็็นต้้น ตามที่่�คณะกรรมการ
ให้้ความเห็็นชอบ
3.5 ต้้องมีีการดำำ�เนิินการด้้านการวิิจััยและ
พััฒนา หรืือร่่วมมืือในโครงการวิิจััยและ
พััฒนากัับสถาบัันการศึึกษาหรืือ
สถาบัันวิิจััยของประเทศไทย ตามที่่�คณะ
กรรมการให้้ความเห็็นชอบ
A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A2

4

A 4 = 3 ปี
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กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข

ประเภทกิิจการที่่�ให้้การส่่งเสริิม

3.6 รายได้้ที่่�จะได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลต้้องเป็็นรายได้้จากการ
ให้้บริิการกระจายสิินค้้าระหว่่างประเทศ
เท่่านั้้�นโดยไม่่รวมค่่าขนส่่งและรายได้้
เกี่่�ยวกัับพิิธีีการศุุลกากร

อุุตสาหกรรมบริิการเฉพาะทาง
7.7 	กิิจการสนัับสนุุนการค้้าและการลงทุุน
(Trade and Investment Support Office:
TISO)
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1. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร ปีีละ
ไม่่น้้อยกว่่า 10 ล้้านบาท
2. ต้้องมีีแผนดํําเนิินการและขอบข่่ายธุุรกิิจดัังนี้้�
2.1 การกำำ�กัับดููแล และ/หรืือการให้้บริิการ
บริิษััทในเครืือและในกลุ่่�ม ทั้้�งนี้้� ให้้รวม
ถึึงการให้้บริิการจััดหา หรืือให้้เช่่าอาคาร
สำำ�นัักงาน หรืืออาคารโรงงานให้้บริิษััท
ในเครืือและในกลุ่่�ม และการให้้กู้้�ยืืมเงิิน
แก่่บริิษััทในเครืือและในกลุ่่�ม ในลัักษณะ
ที่่�ไม่่เข้้าข่่ายการประกอบธุุรกิิจการให้้
บริิการด้้านการบริิหารเงิินของศููนย์์
บริิหารเงิิน (TREASURY CENTER) และ
สามารถดำำ�เนิินการได้้ภายใต้้กฎหมาย
ควบคุุมการแลกเปลี่่�ยนเงิิน เช่่น
- การให้้กู้้�ยืืมเงิินสกุุลเงิินตราต่่าง
ประเทศแก่่วิิสาหกิิจในเครืือในต่่าง
ประเทศ
- การให้้กู้้�ยืืมเงิินบาทแก่่วิิสาหกิิจ
ในเครืือในประเทศไทย
- การให้้กู้้�ยืืมเงิินบาทแก่่วิิสาหกิิจ
ในเครืือในประเทศสาธารณรััฐ
สัังคมนิิยมเวีียดนามและประเทศที่่�มีี
พรมแดนติิดต่่อกัับประเทศไทย โดย
กิิจการที่่�กู้้�ยืืมเงิินจะต้้องนำำ�ไปใช้้เพื่่�อ
การค้้า หรืือการลงทุุนในประเทศไทย
หรืือประเทศดัังกล่่าวเท่่านั้้�น

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

B2

A 4 = 3 ปี

คู่่�มืือการขอรัับการส่่งเสริิมการลงทุุน 2564
ประเภทกิิจการ

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์

เงื่่�อนไข
2.2 การให้้คำำ�ปรึึกษาและแนะนำำ�ในการ
ประกอบธุุรกิิจ ยกเว้้นธุุรกิิจด้้านการซื้้�อ
ขายหลัักทรััพย์์ และด้้านแลกเปลี่่�ยนเงิิน
ตราต่่างประเทศ สำำ�หรัับธุุรกิิจด้้านบััญชีี
ด้้านกฎหมาย ด้้านโฆษณา ด้้าน
สถาปััตยกรรมและด้้านวิิศวกรรมโยธา
ต้้องได้้รัับใบอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจจาก
กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า หรืือส่่วนราชการ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องก่่อนยื่่�นคำำ�ขอรัับการส่่งเสริิม
2.3 การให้้บริิการข้้อมููลข่่าวสารด้้านการจััด
ซื้้�อจััดหาสิินค้้า
2.4 การให้้บริิการทางวิิศวกรรมและเทคนิิค
ที่่�ไม่่รวมถึึงการให้้บริิการทาง
สถาปััตยกรรมและทางวิิศวกรรมโยธา
2.5	กิิจกรรมทางธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับเครื่่�องจัักร
เครื่่�องกล เครื่่�องมืือ และอุุปกรณ์์ ได้้แก่่
- การนำำ�เข้้าเพื่่�อค้้าส่่ง
- การให้้บริิการฝึึกอบรม
- การติิดตั้้�ง บำำ�รุุงรัักษา และซ่่อมแซม
- การปรัับ (Calibration)
2.6 การค้้าส่่งสิินค้้าที่่�ผลิิตในประเทศ
2.7 การให้้บริิการรัับจ้้างบริิหารระบบธุุรกิิจ
ระหว่่างประเทศ (International
Business Process Outsourcing) โดย
ต้้องให้้บริิการผ่่านเครืือข่่ายโทรคมนาคม
ในด้้านต่่างๆ เช่่น Administration
Services, Finance & Accounting
Services, Human Resource Services,
Sales and Marketing Services,
Customer Services, Data Processing
เป็็นต้้น
3. กรณีีเป็็นการดำำ�เนิินการให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่บริิษััทใน
เครืือและในกลุ่่�ม จะต้้องมีีขอบข่่ายธุุรกิิจในการ
ให้้บริิการบริิษััทในเครืือและในกลุ่่�มในด้้านอื่่�นๆ
ที่่�ไม่่ใช่่การให้้กู้้�ยืืมเงิินในข้้อ 2.1 หรืือมีีขอบข่่าย
ธุุรกิิจในข้้อ 2.2-2.7 ร่่วมด้้วยไม่่น้้อยกว่่า 1 ข้้อ
4. ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
ตามคุุณค่่าของโครงการได้้

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

4

A 4 = 3 ปี
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7.13	กิิจการบริิการออกแบบทางวิิศวกรรม

7.14	กิิจการบริิการทดสอบทางวิิทยาศาสตร์์

7.15	กิิจการบริิการสอบเทีียบมาตรฐาน
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1. หากตั้้�งอยู่่�ในเขตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�
ได้้รัับการส่่งเสริิมหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้้ได้้รัับการลดหย่่อนภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 50
เป็็นระยะเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดระยะ
เวลาการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง
2. ต้้องมีีค่่าใช้้จ่่ายเงิินเดืือนของบุุคลากรด้้าน
ออกแบบทางวิิศวกรรมไม่่น้้อยกว่่า 1,500,000
บาท ต่่อปีี โดยต้้องเป็็นการจ้้างงานใหม่่ หรืือมีี
เงิินลทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
ไม่่น้้อยกว่่า 1,000,000 บาท
3. สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตาม
คุุณค่่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
ในการได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
รวมแล้้วไม่่เกิิน 13 ปีี
1. หากตั้้�งอยู่่�ในเขตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�
ได้้รัับการส่่งเสริิมหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้้ได้้รัับการลดหย่่อนภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 50
เป็็นระยะเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดระยะ
เวลาการยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง
2. สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตาม
คุุณค่่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
ในการได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
รวมแล้้วไม่่เกิิน 13 ปีี
1. หากตั้้�งอยู่่�ในเขตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�
ได้้รัับการส่่งเสริิมหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ ให้้ได้้รัับการลดหย่่อนภาษีี
เงิินได้้นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 50
เป็็นระยะเวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดระยะเวลา
การยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง
2. สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตาม
คุุณค่่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
ในการได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล
รวมแล้้วไม่่เกิิน 13 ปีี

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

กลุ่มกิจการ
และสิทธิ
ประโยชน์
A1

A1

A1

A 4 = 3 ปี
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7.16	กิิจการบริิการฆ่่าเชื้้�อแก่่ผลิิตภััณฑ์์
7.19	กิิจการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์

สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิมตามคุุณค่่า
ของโครงการ (Merit-based Incentives) ในการได้้รัับ
ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลรวมแล้้วไม่่เกิิน 13 ปีี
7.19.1	กิิจการสถานฝึึกฝนวิิชาชีีพ
1. ต้้องเป็็นกิิจการสถานฝึึกฝนวิิชาชีีพที่่�มีีการสอน
หรืือฝึึกอบรมทางเทคนิิคในสาขาวิิชาชีีพเฉพาะ
รวมถึึงการออกแบบ (Design Training Center)
ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
2. ต้้องมีีวััสดุุอุุปกรณ์์ ห้้องปฏิิบััติิการ และอื่่�นๆ ที่่�
จำำ�เป็็น
3. หากตั้้�งอยู่่�ในเขตวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีที่่�
ได้้รัับการส่่งเสริิมหรืือได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการให้้ได้้รัับการลดหย่่อนภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลสำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิร้้อยละ 50 เป็็นระยะ
เวลา 5 ปีี นัับแต่่วัันที่่�กำำ�หนดระยะเวลายกเว้้น
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลสิ้้�นสุุดลง
7.19.2	สถานศึึกษาหรืือสถาบัันอุุดมศึึกษา กรณีีสถานศึึกษาที่่�มีีศัักยภาพสููง
ที่่�มีีศัักยภาพสููง
1. ต้้องเป็็นสถานศึึกษาเอกชนที่่�มีีศัักยภาพสููงซึ่่�ง
มุ่่�งเน้้นการเรีียนการสอนในด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี
2. ต้้องตั้้�งสถานศึึกษาในเขตพื้้�นที่่�ระเบีียงเศรษฐกิิจ
พิิเศษภาคตะวัันออก หรืือเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
อื่่�นที่่�คณะรััฐมนตรีีประกาศกำำ�หนดให้้เป็็นพื้้�นที่่�
จััดตั้้�งสถานศึึกษาที่่�มีีศัักยภาพสููง
3. ต้้องปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไข
ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
กรณีีสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�มีีศัักยภาพสููง
1. ต้้องเป็็นสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�มีีศัักยภาพสููง กรณีี
เป็็นการลงทุุนจากต่่างประเทศ จะต้้องได้้รัับความ
เห็็นชอบจากคณะกรรมการพััฒนาการจััดการศึึกษา
โดยสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�มีีศัักยภาพสููงจากต่่าง
ประเทศ (คพอต.)

สิิทธิิประโยชน์์ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย
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A 3 = 5 ปี
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7.34	กิิจการศููนย์์กลางธุุรกิิจระหว่่างประเทศ
(International Business Center : IBC)
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2. ต้้องตั้้�งสถานศึึกษาในเขตพื้้�นที่่�ระเบีียงเศรษฐกิิจ
พิิเศษภาคตะวัันออก หรืือเขตเศรษฐกิิจพิิเศษ
อื่่�นที่่�คณะรััฐมนตรีี ประกาศกำำ�หนดให้้เป็็นพื้้�นที่่�
จััดตั้้�งสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�มีีศัักยภาพสููงจากต่่าง
ประเทศ หรืือพื้้�นที่่�อื่่�นที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบ
จากคณะกรรมการพััฒนาการจััดการศึึกษาโดย
สถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�มีีศัักยภาพสููงจาก
ต่่างประเทศ (คพอต.)
3. ต้้องปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไข
ตามที่่�คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
B1
1. ต้้องมีีแผนการดำำ�เนิินการให้้บริิการแก่่วิิสาหกิิจ
(เฉพาะ
ในเครืือโดยมีีขอบข่่ายธุุรกิิจ ดัังนี้้�
เครื่่�องจัักรที่่�
1.1 การบริิหารงานทั่่�วไป การวางแผนทาง
ใช้้วิจัิ ัยและ
ธุุรกิิจ และการประสานงานทางธุุรกิิจ
พััฒนา และ
1.2 การจััดหาวััตถุุดิิบและชิ้้�นส่่วน
ฝึึกอบรม)
1.3 การวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
1.4 การสนัับสนุุนด้้านเทคนิิค
1.5 การส่่งเสริิมด้้านการตลาดและการขาย
1.6 การบริิหารด้้านงานบุุคคลและการฝึึกอบรม
1.7 การให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการเงิิน
1.8 การวิิเคราะห์์และวิิจััยด้้านเศรษฐกิิจและ
การลงทุุน
1.9 การจััดการและควบคุุมสิินเชื่่�อ
1.10 การให้้บริิการด้้านการบริิหารเงิินของศููนย์์
บริิหารเงิิน (Treasury Center)
1.11	กิิจการการค้้าระหว่่างประเทศ
1.12 การให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่วิิสาหกิิจในเครืือใน
ลัักษณะที่่�ไม่่เข้้าข่่ายการประกอบธุุรกิิจใน
ข้้อ 1.10 และสามารถดำำ�เนิินการได้้ภายใต้้
กฎหมายควบคุุมการแลกเปลี่่�ยนเงิิน เช่่น
- การให้้กู้้�ยืืมเงิินสกุุลเงิินตรา
ต่่างประเทศแก่่วิิสาหกิิจในเครืือ
ในต่่างประเทศ
- การให้้กู้้�ยืืมเงิินบาทแก่่วิิสาหกิิจ
ในเครืือในประเทศไทย

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
7.37	กิิจการศููนย์์จััดหาจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ ชิ้้�นส่่วนและ 1.
ส่่วนประกอบระหว่่างประเทศ (International
Procurement Office: IPO)
2.
3.
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- การให้้กู้้�ยืืมเงิินบาทแก่่วิิสาหกิิจ
ในประเทศสาธารณรััฐสัังคมนิิยม
เวีียดนาม และประเทศที่่�มีีพรมแดน
ติิดต่่อกัับประเทศไทย โดยกิิจการที่่�
กู้้�ยืืมเงิินจะต้้องนำำ�ไปใช้้เพื่่�อการค้้า
หรืือการลงทุุนในประเทศไทยหรืือ
ประเทศดัังกล่่าวเท่่านั้้�น
1.13 การให้้บริิการสนัับสนุุนอื่่�นๆ ตามที่่�
คณะกรรมการให้้ความเห็็นชอบ
ต้้องมีีทุุนจดทะเบีียนที่่�ชำำ�ระแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 10
ล้้านบาท
ต้้องมีีการจ้้างพนัักงานประจำำ�ที่่�มีีความรู้้�และ
ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับศููนย์์กลางธุุรกิิจระหว่่าง
ประเทศ ไม่่น้้อยกว่่า 10 คน เว้้นแต่่กรณีี
ศููนย์์กลางธุุรกิิจระหว่่างประเทศที่่�มีีเฉพาะการ
ให้้บริิการด้้านการบริิหารเงิินแก่่วิิสาหกิิจ
ในเครืือ ต้้องมีีการจ้้างพนัักงานประจำำ�ที่่�มีี
ความรู้้�และทัักษะที่่�จำำ�เป็็นไม่่น้้อยกว่่า 5 คน
กรณีีเป็็นการดำำ�เนิินกิิจการการค้้าระหว่่าง
ประเทศ จะต้้องมีีขอบข่่ายธุุรกิิจในข้้อ 1.1
- 1.10 ร่่วมด้้วยไม่่น้้อยกว่่า 1 ข้้อ
กรณีีเป็็นการดำำ�เนิินการให้้กู้้�ยืืมเงิินแก่่วิิสาหกิิจ
ในเครืือ จะต้้องมีีขอบข่่ายธุุรกิิจในข้้อ 1.1-1.9
ร่่วมด้้วยไม่่น้้อยกว่่า 1 ข้้อ
ไม่่ได้้รัับยกเว้้นอากรขาเข้้าวััตถุุดิิบและ
วััสดุุจำำ�เป็็นสำำ�หรัับส่่วนที่่�ผลิิตเพื่่�อการส่่งออก
ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประประโยชน์์เพิ่่�ม
เติิมตามคุุณค่่าของโครงการได้้
ต้้องเป็็นการจััดหาจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ ชิ้้�นส่่วน และ
ส่่วนประกอบที่่�ใช้้ในอุุตสาหกรรมการผลิิต
ต้้องมีีหรืือเช่่าคลัังสิินค้้า และมีีการจััดการ
สิินค้้าคงคลัังด้้วยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�
ใช้้บริิหารจััดการคลัังสิินค้้าโดยเฉพาะ
ต้้องมีีกิิจกรรมการจััดหาสิินค้้า และจััดการ
สิินค้้าอย่่างเหมาะสม เช่่น การตรวจสอบ
คุุณภาพสิินค้้าและการบรรจุุสิินค้้า เป็็นต้้น

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

4

B1

A 4 = 3 ปี
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4. ต้้องมีีแหล่่งจััดหาสิินค้้าจากหลายราย และ
อย่่างน้้อยต้้องมีีแหล่่งจััดหาจากในประเทศด้้วย
5. ต้้องเป็็นการค้้าส่่งในประเทศและ/หรืือส่่งออก
ต่่างประเทศ
6. ต้้องมีีทุุนจดทะเบีียนเรีียกชำำ�ระแล้้วไม่่น้้อยกว่่า
10 ล้้านบาท
7. ไม่่สามารถขอรัับสิิทธิิและประโยชน์์เพิ่่�มเติิม
ตามคุุณค่่าของโครงการได้้

อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
7.22	กิิจการเพื่่�อส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยว
7.22.1	กิิจการเรืือเฟอร์์รี่่� หรืือเดิินเรืือท่่อง ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานของรััฐที่่�
เที่่�ยว หรืือให้้เช่่าเรืือท่่องเที่่�ยว
เกี่่ย� วข้้อง
7.22.2	กิิจการบริิการที่่�จอดเรืือท่่องเที่่�ยว ต้้องมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกต่่างๆ เช่่น อุุปกรณ์์ยกเรืือ
ที่่�จอดเรืือบนบก โรงจอดเรืือสำำ�หรัับซ่่อมบำำ�รุุงเรืือ เป็็นต้้น
7.22.3	กิิจการสวนสนุุก
1. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 500 ล้้านบาท
2. ส่่วนประกอบของโครงการต้้องได้้รัับความเห็็น
ชอบจากคณะกรรมการ
7.22.4	กิิจการศููนย์์แสดงศิิลปวััฒนธรรม 1. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ไทยหรืือศููนย์์ศิิลปหััตถกรรมไทย
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 30 ล้้านบาท
2. รููปแบบการแสดงต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ
3. ต้้องมีีผู้้�มีีสััญชาติิไทยถืือหุ้้�นไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ
51 ของทุุนจดทะเบีียน
7.22.5	กิิจการสวนสััตว์์เปิิด
1. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 500 ล้้านบาท และ
ต้้องมีีที่่�ดิินไม่่น้้อยกว่่า 500 ไร่่
2. ส่่วนประกอบของโครงการต้้องได้้รัับความเห็็น
ชอบจากคณะกรรมการ
3. ต้้องจััดที่่�ดิินเป็็นพื้้�นที่่�สีีเขีียวและที่่�จอดรถ อย่่างละ
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 15 ของที่่�ดิินทั้้�งหมด
7.22.6	กิิจการพิิพิิธภััณฑ์์
ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
ไม่่น้้อยกว่่า 30 ล้้านบาท
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7.22.7	กิิจการสนามแข่่งขัันยานยนต์์

1. ต้้องได้้รัับมาตรฐานจาก Federation
International de L’Automobile (FIA) หรืือ
Federation International de Motocyclisme
(FIM) สำำ�หรัับสนามแข่่งขัันทางเรีียบ (Circuit)
2. กรณีีมีีสนามแข่่งขัันอื่่�น เช่่น สนามแข่่งขััน
ทางตรง ทางโค้้ง และทางวิิบาก จะต้้อง
ก่่อสร้้างตามแนวทางหรืือหลัักการที่่�เทีียบเคีียง
ได้้หรืือที่่�เป็็นสากล
3. ต้้องมีีมาตรการป้้องกัันและควบคุุมมิิให้้เกิิด
อัันตรายหรืือความเดืือดร้้อนแก่่ผู้้�อยู่่�ใกล้้เคีียง
4. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
ไม่่น้้อยกว่่า 1,000 ล้้านบาท
1. ต้้องมีีเงิินลงทุุนไม่่น้้อยกว่่า 100 ล้้านบาท
(ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
2. ต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากหน่่วยงานภาครััฐ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และปฏิิบััติิตามมาตรฐานของหน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือมาตรฐานอื่่�นใดที่่�คณะ
กรรมการเห็็นชอบ
1. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 100 ล้้านบาท
2. ต้้องได้้รัับอนุุญาตจากหน่่วยงานของรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. ต้้องมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและสาธารณููปโภค
ที่่�จำำ�เป็็นในการรองรัับเรืือสำำ�ราญ (Cruise) และ
นัักท่่องเที่่�ยว เช่่น อาคารผู้้�โดยสาร พื้้�นที่่�
สำำ�หรัับอำำ�นวยความสะดวกในการผ่่านพิิธีีการ
ศุุลกากร และตรวจคนเข้้าเมืือง เป็็นต้้น
4. รายได้้ที่่�อยู่่�ในข่่ายได้้รัับยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคลให้้เฉพาะรายได้้จากค่่าบริิการจอดเรืือ
และการให้้บริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับส่่งผู้้�
โดยสารและสััมภาระเท่่านั้้�น
1. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 100 ล้้านบาท
2. ประเภทและองค์์ประกอบของแหล่่งท่่องเที่่�ยว
จะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการ
หรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง

7.22.8	กิิจการกระเช้้าไฟฟ้้าหรืือรถราง
ไฟฟ้้าเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว

7.22.9	กิิจการท่่าเรืือท่่องเที่่�ยวขนาดใหญ่่
(Cruise Terminal)

7.22.10 	กิิจการสร้้างแหล่่งท่่องเที่่�ยว
ขนาดใหญ่่ที่่�มีีคุุณภาพ
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7.23	กิิจการเพื่่�อสนัับสนุุนการท่่องเที่่�ยว
7.23.1	กิิจการโรงแรม

7.23.2	กิิจการหอประชุุมขนาดใหญ่่

7.23.3	กิิจการศููนย์์แสดงสิินค้้านานาชาติิ
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1. กรณีีมีีจำำ�นวนห้้องพัักไม่่น้้อยกว่่า 100 ห้้อง
ต้้องมีีเงิินลงทุุนต่่อห้้อง (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 2 ล้้านบาท
2. กรณีีมีีจำำ�นวนห้้องพัักน้้อยกว่่า 100 ห้้อง ต้้องมีี
เงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและทุุนหมุุนเวีียน)
ไม่่น้้อยกว่่า 500 ล้้านบาท
3. ให้้ได้้รัับสิิทธิิและประโยชน์์ ดัังนี้้�
3.1 กรณีีตั้้�งสถานประกอบการในจัังหวััด
B2
กระบี่่� กรุุงเทพมหานคร กาญจนบุุรีี
ขอนแก่่น ฉะเชิิงเทรา ชลบุุรีี เชีียงใหม่่
นครปฐม นครราชสีีมา นนทบุุรีี
ปทุุมธานีี ประจวบคีีรีีขัันธ์์
พระนครศรีีอยุุธยา พัังงา เพชรบุุรีี
ภููเก็็ต ระยอง สงขลา สมุุทรปราการ
สมุุทรสาคร สระบุุรีี และสุุราษฎร์์ธานีี
3.2 กรณีีตั้้�งสถานประกอบการในจัังหวััดอื่่�น
A4
เงื่่�อนไขสำำ�หรัับ SMEs ไทย
ตาม
1. ต้้องมีีห้้องพัักไม่่น้้อยกว่่า 50 ห้้อง แต่่ไม่่เกิิน 99 มาตรการ
ห้้อง
ส่่งเสริิมการ
2. ต้้องมีีเงิินลงทุุน (ไม่่รวมค่่าที่่�ดิินและ
ลงทุุนสำำ�หรัับ
ทุุนหมุุนเวีียน) ไม่่น้้อยกว่่า 1 ล้้านบาทต่่อห้้อง
SMEs
1. ต้้องมีีพื้้�นที่่�ส่่วนที่่�ใช้้เพื่่�อการประชุุมไม่่น้้อยกว่่า
A3
4,000 ตารางเมตร โดยห้้องประชุุมขนาดใหญ่่
ที่่�สุุดต้้องมีีพื้้�นที่่�ไม่่น้้อยกว่่า 3,000 ตารางเมตร
2. ต้้องมีีเครื่่�องมืือและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�
เหมาะสมกัับโครงการ
3. แบบแปลนแผนผัังต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการ
1. ต้้องมีีพื้้�นที่่�แสดงสิินค้้าภายในอาคารไม่่น้้อยกว่่า
A3
25,000 ตารางเมตร
2. ต้้องมีีห้้องสำำ�หรัับเจรจาธุุรกิิจทุุกห้้องแสดงสิินค้้า

A 1 = 8 ปี (ไม่ Cap วงเงิน)
ส�ำหรับแจก ห้ามจ�ำหน่าย

A 2 = 8 ปี

A 3 = 5 ปี

A 4 = 3 ปี

