
Legal News 

 

01 

 

 

 

Legal News 

Deloitte Legal – Representing tomorrow 

 

  

Legal News 

Issue 11| June 2016 

เน้ือหา: 

- มาตรการสง่เสรมิการลงทุนเพือ่การ
วจิยัพฒันา และออกแบบทาง
วศิวกรรมเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ 

- มาตรการสง่เสรมิการลงทุนทอ้งถิน่  
- มาตรการสง่เสรมิการลงทุนดา้นวตั
กรรมอาหาร 
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มาตรการส่งเสริมการลงทนุเพ่ือการวิจยัพฒันา 
และออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพ 

ตามทีค่ณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“บโีอไอ”) ไดอ้อกมาตรการสง่เสรมิการลงทุนน้ี และ
มผีลบงัคบัใชเ้มื่อ 19 สงิหาคม 2557 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการกระตุน้กจิการที่
ด าเนินการอยู่แลว้ไมว่่าจะไดร้บัการสง่เสรมิหรอืไม่กต็ามใหม้กีารลงทุนเพื่อวจิยัพฒันา และ
หรอืการออกแบบทางวศิวกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ โดยโครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ
การลงทุนอยู่เดมิสามารถยื่นขอรบัการสง่เสรมิภายใตม้าตรการนี้เมื่อระยะเวลาการยกเวน้
หรอืลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลสิน้สดุลง หรอืเป็นโครงการทีไ่ม่ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได้
นิตบิุคคล กรณีเป็นกจิการทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิ ตอ้งเป็นกจิการทีบ่โีอไอประกาศใหก้าร
สง่เสรมิการลงทุน 

สทิธแิละประโยชน์ตามมาตรการการสง่เสรมิการลงทุนเพื่อการวจิยัพฒันา และออกแบบ
ทางวศิวกรรมเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ มดีงัต่อไปนี้ 

 ยกเวน้อากรขาเขา้เครื่องจกัรทุกเขต 

 ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงนิลงทุนโดยไม่รวม
ค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีนในการปรบัปรุง โดยทีร่ะยะเวลายกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติ
บุคคล ใหน้บัจากวนัทีม่รีายไดภ้ายหลงัไดร้บับตัรสง่เสรมิ 

บโีอไอไดอ้อกค าชีแ้จงเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในการสง่เสรมิการลงทุนตามมาตรการน้ี เมื่อ 
7 เมษายน 2559 สาระส าคญัสรุปไดด้งันี้ 

 การลงทุนเพื่อการวจิยัพฒันา เชน่ การลงทุนเพื่อใหม้กีารพฒันาผลติภณัฑ์
เพื่อใหม้คีุณสมบตัหิรอืการใชง้านทีด่ขี ึน้กว่าเดมิ หรอืการพฒันาผลติภณัฑ์
ตน้แบบรุ่นใหม่ เป็นตน้ 

 การออกแบบทางวศิวกรรมเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ เช่น การออกแบบ
กระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึน้ หรอืการลดของเสยีจากการผลติ เป็นตน้ 

 ประเภทเงนิลงทุนและค่าใชจ้่ายทีอ่ยู่ในขา่ยการขอรบัสทิธปิระโยชน์เพื่อการวจิยั
และพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ไดแ้ก ่ค่าจา้งหรอืเงนิเดอืนของนกัวจิยั หรอื
ช่างเทคนิค ค่าเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ ค่าวตัถุดบิหรอืวสัดุจ าเป็นส าหรบัการวจิยั
และพฒันา หรอืค่าฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยขี ัน้สงู เป็นตน้ 

การค านวณมลูค่าเงนิลงทุนหรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ะน ามาค านวณการไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติ
บุคคลตามมาตรการน้ี จะค านวณเฉพาะรายการเงนิลงทุนหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้นบัแต่วนั
ยื่นค าขอรบัการสง่เสรมิพรอ้มกบัแบบประกอบค าขอรบัสทิธปิระโยชน์ภายในระยะเวลาที่
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ไดร้บัสทิธปิระโยชน์การยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และจะตอ้งด าเนินการภายในวนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 

มาตรการส่งเสริมการลงทนุท้องถ่ิน 

เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2559  คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“บโีอไอ”) ไดอ้อกประกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่5/2559 เรื่อง “มาตรการสง่เสรมิการลงทุนทอ้งถิน่ (Local 
Investment)” เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิการลงทุนในระดบัทอ้งถิน่โดยสง่เสรมิการแปรรปูเพื่อเพิม่
มลูค่าใหก้บัสนิคา้เกษตร สง่เสรมิศนูยจ์ าหน่ายผลติภณัฑช์มุชน และสง่เสรมิการพฒันา
แหล่งท่องเทีย่วชมุชน  สาระส าคญัสรุปไดด้งันี้ 

1. เพิม่ประเภทกจิการ 1.21 กจิการผลติผลติภณัฑจ์ากพชืสมุนไพร สารสกดัจากวตัถุดบิ
ทางธรรมชาต ิหรอืผลติภณัฑจ์ากสารสกดัจากวตัถุดบิทางธรรมชาติ ในหมวด 1 ของ
บญัชทีา้ยประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่2/2557  

2. ใหก้จิการแปรรปูผลผลติทางการเกษตรดงัต่อไปนี้ ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนตาม
มาตรการน้ี  
 ประเภทกจิการ 1.1 กจิการผลติปุ๋ ยชวีภาพ ปุ๋ ยอนิทรยี ์เคมนีาโน และสารป้องกนั

ก าจดัศตัรพูชืชวีภณัฑ ์
 ประเภทกจิการ 1.14 กจิการผลติผลติภณัฑจ์ากยางธรรมชาต ิ 
 ประเภทกจิการ 1.15 กจิการผลติผลติภณัฑจ์ากผลพลอยไดห้รอืเศษวสัดุทาง

การเกษตร 
 ประเภทกจิการ 1.16 กจิการผลติเชือ้เพลงิจากผลผลติการเกษตร รวมทัง้เศษวสัดุ

หรอืขยะหรอืของเสยีทีไ่ดจ้ากผลผลติทางการเกษตร 
 ประเภทกจิการ 1.17 กจิการผลติหรอืถนอมอาหาร เครื่องดืม่วตัถุเจอืปนอาหาร 

หรอืสิง่ปรุงแต่งอาหาร  
 ประเภทกจิการ 1.21 กจิการผลติผลติภณัฑจ์ากพชืสมุนไพร สารสกดัจากวตัถุดบิ

ทางธรรมชาต ิหรอืผลติภณัฑจ์ากสารสกดัจากวตัถุดบิทางธรรมชาต ิ

3. ก าหนดเงื่อนไขและสทิธปิระโยชน์ส าหรบัผูป้ระกอบการทีส่นบัสนุนหรอืร่วมด าเนินการ
กบัองคก์รทอ้งถิน่เพื่อด าเนินการในกจิการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร และ
ผูป้ระกอบการทีล่งทุนในกจิการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร  

ตวัอย่างของสทิธปิระโยชน์ทีจ่ะไดร้บัภายใตม้าตรการน้ี เช่น ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติ
บุคคล (เป็นสดัสว่นไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่นิและทุน
หมุนเวยีน)) และสทิธแิละประโยชน์อื่นทีม่ใิชภ่าษอีากรตามหลกัเกณฑป์ระกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่2/2557 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557  ซึง่ในสว่นของ
เงื่อนไขนัน้จะแตกต่างไปตามประเภทกจิการ 
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4. เพิม่ประเภทกจิการ 7.25 กจิการศนูยจ์ าหน่ายผลติภณัฑ ์ในหมวด 7 ของบญัชทีา้ย
ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่2/2557   

5. เพิม่ประเภทกจิการ 7.26 กจิการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วชุมชน ในหมวด 7 ของบญัชี
ทา้ยประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่2/2557 

 
ทัง้นี้ ผูท้ีจ่ะขอรบัการสง่เสรมิภายใตม้าตรการน้ีจะตอ้งยื่นค าขอกบับโีอไอภายใน 30 
ธนัวาคม 2559 และเริม่การผลติหรอืใหบ้รกิารและมรีายไดภ้ายใน 31 ธนัวาคม 2560 

มาตรการส่งเสริมการลงทนุด้านนวตักรรม
อาหาร 

เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2559 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“บโีอไอ”) ไดอ้อกประกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่6/2559 เรื่อง “มาตรการสง่เสรมิการลงทุนดา้นนวตักรรม
อาหาร” เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการวจิยัพฒันาและนวตักรรมของอุตสาหกรรมอาหาร  
สาระส าคญัสรุปไดด้งันี้  

1. เพิม่ประเภทกจิการ 7.9.1.8 กจิการนิคมหรอืเขตอุตสาหกรรมดา้นนวตักรรมอาหาร ใน
หมวด 7 ของบญัชทีา้ยประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่2/2557 โดยไดร้บั
สทิธปิระโยชน์ตามกจิการประเภท A1  

2. ก าหนดประเภทกจิการดงัต่อไปนี้เป็นกจิการเป้าหมายทีต่ัง้ในนิคมหรอืเขต
อุตสาหกรรมดา้นนวตักรรมอาหาร  
 ประเภทกจิการ 1.2 กจิการปรบัปรุงพนัธุพ์ชื หรอืสตัว ์(ทีไ่ม่เขา้ขา่ยกจิการ

เทคโนโลยชีวีภาพ) 
 ประเภทกจิการ 3.9 กจิการบรกิารออกแบบและพฒันาผลติภณัฑเ์ชงิสรา้งสรรค ์
 ประเภทกจิการ 7.11 กจิการวจิยัและพฒันา 
 ประเภทกจิการ 7.12 กจิการเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotechnology) 
 ประเภทกจิการ 7.13 กจิการบรกิารออกแบบทางวศิวกรรม 
 ประเภทกจิการ 7.14 กจิการบรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร์ 
 ประเภทกจิการ 7.15 กจิการบรกิารสอบเทยีบมาตรฐาน 
 ประเภทกจิการ 7.19 กจิการสถานฝึกฝนอาชพี  

ทัง้นี้ กจิการขา้งตน้สามารถขอรบัสทิธแิละประโยชน์ในทัง้ในรปูแบบ Super Cluster 
หรอืรปูแบบทัว่ไป  โดยกรณีขอรบัสทิธปิระโยชน์ในรปูแบบ Super Cluster มเีงื่อนไข
ดงัต่อไปนี้  
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1) ตอ้งมคีวามรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยั หรอืศนูยค์วามเป็นเลศิ 
(Center of Excellence) ทีอ่ยู่ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในรปูแบบคลสัเตอร ์

2) ตอ้งยื่นค าขอรบัการสง่เสรมิภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2559 

3) ตอ้งมรีายไดค้รัง้แรกภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560   

สทิธปิระโยชน์ทีจ่ะไดร้บัในรปูแบบของ Super Cluster ไดแ้ก่  

 ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี  

 ลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการลงทนุในอตัรารอ้ย
ละ 50 ของอตัราปกต ิเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีก่ าหนดระยะเวลาการ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลสิน้สดุลง 

 สทิธแิละประโยชน์อื่นเป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการ
ลงทุนที ่2/2557 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557 

สทิธแิละประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัในรปูแบบทัว่ไป ไดแ้ก ่

 สทิธแิละประโยชน์ตามหลกัเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่2/2557 
ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557 

 ลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการลงทนุในอตัรารอ้ย
ละ 50 ของอตัราปกต ิเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีก่ าหนดระยะเวลาการ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลสิน้สดุลง 

3. บโีอไอก าหนดใหน้ิคมหรอืเขตอตุสาหกรรมดา้นนวตักรรมอาหาร (food innopolis) 
ทีพ่ฒันาโดยกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็นเขตวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี(Science and Technology Park) 
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