ฉบับที่ 49/2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

กรอบแนวทางการส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สํ าหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้ โครงการสานพลังประชารัฐ และการให้ สิทธิประโยชน์ ทางภาษี
_________________________
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบหลักการของกรอบแนวทางการส่ งเสริ มการวิจยั
และพัฒ นาด้า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัต กรรมสํ า หรั บ 5 กลุ่ มอุ ต สาหกรรมหลัก ภายใต้โ ครงการ
สานพลัง ประชารั ฐ (กรอบแนวทางฯ) และการให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี เ พื่ อ สนั บ สนุ น การดํา เนิ น การ
ตามกรอบแนวทางฯ ดังกล่าว พร้ อมทั้งอนุ มตั ิ หลักการร่ างพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของกรอบแนวทางฯ
เห็นชอบการกําหนดวัตถุประสงค์หลักของการทํางานวิจยั และพัฒนา (Research and Development :
R&D) โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ 1 : กลุ่มอาหาร เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ คลัสเตอร์ 2 : กลุ่ มสาธารณสุ ข สุ ขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ คลัสเตอร์ 3 :
กลุ่ มเครื่ องมื ออุ ปกรณ์ อ จั ฉริ ยะ หุ่ นยนต์ และระบบเครื่ องกลที่ ใช้ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ควบคุ ม คลัสเตอร์ 4 :
กลุ่มดิ จิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตที่ เชื่ อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปั ญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล
ฝังตัว และคลัสเตอร์ 5 : กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริ การที่มีมูลค่าสู ง เป็ นไปตามความต้องการ
ของภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้
1.1 เป็ นการพัฒนางานวิจยั ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม (Demand-driven
Research)
1.2 เป็ นการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มอุตสาหกรรม
1.3 เพื่อเร่ งสร้างขีดความสามารถและคุณภาพงานวิจยั ของประเทศอย่างเร่ งด่วน
2. แนวทางการดําเนินงาน
เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการตามกรอบแนวทางฯ ดังนี้
2.1 ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญในแต่ ละด้านของ 5 กลุ่ มอุ ตสาหกรรมหลักในหน่ วยงานภาครั ฐ บริ ษ ทั
เอกชน กลุ่ มบริ ษ ทั เอกชน หรื อนิ ติ บุ คคล เป็ นผูก้ าํ หนดหัวข้อการวิจ ยั และพัฒนา เพื่อว่าจ้างมหาวิ ทยาลัยหรื อ
หน่วยงานภาครัฐในการทําวิจยั และพัฒนา

-22.2 ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยดําเนิ นการคัดเลือกและ
จัดสรรนักวิทยาศาสตร์ หรื อนักวิจยั ของภาครัฐ เข้าไปร่ วมดําเนิ นการวิจยั และพัฒนาในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
ทั้งนี้ อนุโลมให้ว่าจ้างนักวิทยาศาสตร์ หรื อนักวิจยั นอกเหนือจากภาครัฐทั้งไทยและต่างชาติได้ สําหรับรู ปแบบ
การทําวิจยั และพัฒนาอาจดําเนินการในลักษณะชุดโครงการ (Program-based Research) ซึ่ งให้มหาวิทยาลัยของ
รัฐ หรื อ หน่ว ยงานภาครัฐ ประมาณการค่า ใช้จ่า ยด้า นการวิจ ยั และพัฒ นาเป็ น กรอบงบประมาณไว้ล่ว งหน้า
(Multiyear-budget Framework)
2.3 ให้ภาคเอกชนจาก 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักเป็ นผูน้ าํ ในการขับเคลื่อนงานวิจยั และพัฒนา
โดยภาคเอกชนมีบทบาทหลักในการสนับสนุนแหล่งเงินทุน และภาครัฐมีบทบาทในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้จดั ตั้งคณะกรรมการสานพลังประชารัฐของทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักเพื่อร่ วมกันขับเคลื่อน
การทําวิจยั และพัฒนา และมีอาํ นาจหน้าที่ในการรับรองการได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
2.4 ให้ผูร้ ่ วมว่าจ้างการทําวิ จัยและพัฒนา และผูท้ าํ วิ จัยและพัฒนาร่ วมพิ จารณาตกลงเรื่ อง
สิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาตามความเหมาะสม
3. สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
อนุ ม ตั ิ หลักการร่ างพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรั ษฎากรว่ าด้วยการยกเว้น
รั ษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี สําหรั บการรวมกลุ่ มอุตสาหกรรมเพื่อทําการวิจ ยั
และพัฒนาร่ วมกันสําหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ดังนี้
3.1 ให้ บริ ษ ัทหรื อห้ างหุ ้นส่ วนนิ ติ บุ คคล และกลุ่ มบริ ษ ัทหรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติ บุ คคล ที่ มี
ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเพื่อทําการวิจยั และพัฒนาร่ วมกันตามโครงการสานพลังประชารัฐและได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการสานพลังประชารั ฐเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะด้านใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักนํามาหักเป็ น
รายจ่ายเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุ ด 3 เท่าเป็ นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ ายของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วน
นิ ติ บุ คคลแต่ ละรายดังกล่ า วที่ ได้จ่ ายไปเพื่ อ ทํา การวิ จ ัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต้องไม่ เ กิ นกว่ า
สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ที่ได้รั บอยู่ในปั จจุ บ ันตามพระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรั ษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559
3.2 บริ ษ ัทหรื อ ห้ างหุ ้นส่ ว นนิ ติ บุ คคลและกลุ่ มบริ ษ ัทหรื อห้ า งหุ ้นส่ ว นนิ ติ บุ คคลที่ ได้ใ ช้
สิ ทธิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทําการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามข้อ
3.1 ข้างต้น ต้องไม่ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อม และไม่มีอาํ นาจควบคุมหรื อกํากับดูแลการดําเนินงานและบริ หารงาน
ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนของผูร้ ับทําการวิจยั ที่ได้รับรายจ่ายจากบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
ต้องไม่นาํ รายจ่ายดังกล่าวไปใช้สิทธิ ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรับกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการลงทุน ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน

-34. การดําเนินการขับเคลื่อนและการกํากับดูแล
เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งคณะกรรมการ
สานพลังประชารัฐของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแลการดําเนินการขับเคลื่อนกรอบแนวทางฯ
และการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เช่น การอนุมตั ิโครงการวิจยั การรับรองค่าใช้จ่าย
ของแต่ละบริ ษทั ที่จ่ายให้กบั ผูร้ ับจ้างทําการวิจยั และการขึ้นทะเบียนการเป็ นผูร้ ับทําวิจยั เป็ นต้น
5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบดังกล่าว กระทรวงการคลังคาดว่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 ภาคเอกชนหรื อภาครั ฐ ได้ น วัต กรรมที่ ต รงตามความต้ อ งการและวัต ถุ ป ระสงค์
ในการนําไปใช้พฒ
ั นากลุ่ มอุ ตสาหกรรมเป้ าหมายและใช้ขบั เคลื่ อนเศรษฐกิ จของประเทศในภาพรวมได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
5.2 หน่ วยงานภาครั ฐ บริ ษทั เอกชน กลุ่มบริ ษทั เอกชน หรื อนิ ติบุคคลที่ มีความเชี่ ยวชาญใน
แต่ละด้านของ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศมีแรงจูงใจในการผลักดันให้เกิดการทําวิจยั และพัฒนาตลอดจน
เกิดการผลักดันให้มีการสร้างองค์ความรู ้ ชี้แนะ และสนับสนุน (Mentoring) ให้แก่กลุ่มผูป้ ระกอบการ SMEs/Startups
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
5.3 ส่ งเสริ มให้มี การลงทุ นใช้จ่ ายเพื่อทําวิ จ ยั และพัฒนาเทคโนโลยีต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (Gross Expenditure on R&D : GERD) มากกว่าร้อยละ 1 หรื อ 130,000 ล้านบาทในอีก 5 ปี ข้างหน้า
_______________________________

สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3643

