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มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจยั พัฒนา
และออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ตามทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) ได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนนี้ และ
มีผลบังคับใช้เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการกระตุน้ กิจการที่
ดาเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะได้รบั การส่งเสริมหรือไม่กต็ ามให้มกี ารลงทุนเพื่อวิจยั พัฒนา และ
หรือการออกแบบทางวิศวกรรมให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ โดยโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
การลงทุนอยู่เดิมสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการนี้เมื่อระยะเวลาการยกเว้น
หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิน้ สุดลง หรือเป็ นโครงการทีไ่ ม่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล กรณีเป็ นกิจการทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริม ต้องเป็ นกิจการทีบ่ โี อไอประกาศให้การ
ส่งเสริมการลงทุน
สิทธิและประโยชน์ตามมาตรการการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจยั พัฒนา และออกแบบ
ทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ มีดงั ต่อไปนี้


ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต



ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุนโดยไม่รวม
ค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง โดยทีร่ ะยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ให้นบั จากวันทีม่ รี ายได้ภายหลังได้รบั บัตรส่งเสริม

บีโอไอได้ออกคาชีแ้ จงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการนี้ เมื่อ
7 เมษายน 2559 สาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้


การลงทุนเพื่อการวิจยั พัฒนา เช่น การลงทุนเพื่อให้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อให้มคี ุณสมบัตหิ รือการใช้งานทีด่ ขี น้ึ กว่าเดิม หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบรุ่นใหม่ เป็ นต้น



การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การออกแบบ
กระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพดีขน้ึ หรือการลดของเสียจากการผลิต เป็ นต้น



ประเภทเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายทีอ่ ยู่ในข่ายการขอรับสิทธิประโยชน์เพื่อการวิจยั
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ค่าจ้างหรือเงินเดือนของนักวิจยั หรือ
ช่างเทคนิค ค่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ค่าวัตถุดบิ หรือวัสดุจาเป็ นสาหรับการวิจยั
และพัฒนา หรือค่าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขนั ้ สูง เป็ นต้น

การคานวณมูลค่าเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายทีจ่ ะนามาคานวณการได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลตามมาตรการนี้ จะคานวณเฉพาะรายการเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ นับแต่วนั
ยื่นคาขอรับการส่งเสริมพร้อมกับแบบประกอบคาขอรับสิทธิประโยชน์ภายในระยะเวลาที่
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ได้รบั สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และจะต้องดาเนินการภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2560

มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 5/2559 เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิน่ (Local
Investment)” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในระดับท้องถิน่ โดยส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิม่
มูลค่าให้กบั สินค้าเกษตร ส่งเสริมศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และส่งเสริมการพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ วชุมชน สาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
1. เพิม่ ประเภทกิจการ 1.21 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร สารสกัดจากวัตถุดบิ
ทางธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดบิ ทางธรรมชาติ ในหมวด 1 ของ
บัญชีทา้ ยประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557
2. ให้กจิ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดังต่อไปนี้ ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตาม
มาตรการนี้
 ประเภทกิจการ 1.1 กิจการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ ปุ๋ ยอินทรีย์ เคมีนาโน และสารป้ องกัน
กาจัดศัตรูพชื ชีวภัณฑ์
 ประเภทกิจการ 1.14 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
 ประเภทกิจการ 1.15 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทาง
การเกษตร
 ประเภทกิจการ 1.16 กิจการผลิตเชือ้ เพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทัง้ เศษวัสดุ
หรือขยะหรือของเสียทีไ่ ด้จากผลผลิตทางการเกษตร
 ประเภทกิจการ 1.17 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดืม
่ วัตถุเจือปนอาหาร
หรือสิง่ ปรุงแต่งอาหาร
 ประเภทกิจการ 1.21 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร สารสกัดจากวัตถุดบ
ิ
ทางธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากวัตถุดบิ ทางธรรมชาติ
3. กาหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์สาหรับผูป้ ระกอบการทีส่ นับสนุนหรือร่วมดาเนินการ
กับองค์กรท้องถิน่ เพื่อดาเนินการในกิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ
ผูป้ ระกอบการทีล่ งทุนในกิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ตัวอย่างของสิทธิประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ภายใต้มาตรการนี้ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล (เป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุน
หมุนเวียน)) และสิทธิและประโยชน์อ่นื ทีม่ ใิ ช่ภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ซึง่ ในส่วนของ
เงื่อนไขนัน้ จะแตกต่างไปตามประเภทกิจการ
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4. เพิม่ ประเภทกิจการ 7.25 กิจการศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ในหมวด 7 ของบัญชีทา้ ย
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557
5. เพิม่ ประเภทกิจการ 7.26 กิจการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วชุมชน ในหมวด 7 ของบัญชี
ท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557
ทัง้ นี้ ผูท้ จ่ี ะขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการนี้จะต้องยื่นคาขอกับบีโอไอภายใน 30
ธันวาคม 2559 และเริม่ การผลิตหรือให้บริการและมีรายได้ภายใน 31 ธันวาคม 2560

มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรม
อาหาร
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2559 เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรม
อาหาร” เพื่อสนับสนุนการดาเนินการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมอาหาร
สาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้

1. เพิม่ ประเภทกิจการ 7.9.1.8 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหาร ใน
หมวด 7 ของบัญชีทา้ ยประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 โดยได้รบั
สิทธิประโยชน์ตามกิจการประเภท A1
2. กาหนดประเภทกิจการดังต่อไปนี้เป็ นกิจการเป้ าหมายทีต่ งั ้ ในนิคมหรือเขต
อุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหาร
 ประเภทกิจการ 1.2 กิจการปรับปรุงพันธุพ
์ ชื หรือสัตว์ (ทีไ่ ม่เข้าข่ายกิจการ
เทคโนโลยีชวี ภาพ)
 ประเภทกิจการ 3.9 กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
 ประเภทกิจการ 7.11 กิจการวิจยั และพัฒนา
 ประเภทกิจการ 7.12 กิจการเทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotechnology)
 ประเภทกิจการ 7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม
 ประเภทกิจการ 7.14 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
 ประเภทกิจการ 7.15 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
 ประเภทกิจการ 7.19 กิจการสถานฝึ กฝนอาชีพ
ทัง้ นี้ กิจการข้างต้นสามารถขอรับสิทธิและประโยชน์ในทัง้ ในรูปแบบ Super Cluster
หรือรูปแบบทัวไป
่ โดยกรณีขอรับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบ Super Cluster มีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
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1) ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั หรือศูนย์ความเป็ นเลิศ
(Center of Excellence) ทีอ่ ยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
2) ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
3) ต้องมีรายได้ครัง้ แรกภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิทธิประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ในรูปแบบของ Super Cluster ได้แก่


ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี



ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการลงทุนในอัตราร้อย
ละ 50 ของอัตราปกติ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีก่ าหนดระยะเวลาการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลสิน้ สุดลง



สิทธิและประโยชน์อ่นื เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

สิทธิและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ในรูปแบบทัวไป
่ ได้แก่


สิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557



ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการลงทุนในอัตราร้อย
ละ 50 ของอัตราปกติ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีก่ าหนดระยะเวลาการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลสิน้ สุดลง

3. บีโอไอกาหนดให้นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหาร (food innopolis)
ทีพ่ ฒ
ั นาโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นเขตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Science and Technology Park)
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