บริการวิจัยและพัฒนา
องคการการคาโลก (WTO) ไดกําหนดรหัสกิจกรรมสาขาบริการ (เอกสาร MTN.GNS/W/120) เพื่อใชเปน
แนวทางในการเจรจาเพี่อเปดตลาดสาขาบริการการวิจัยและพัฒนาภายใตบริการสาขาธุรกิจ ดังนี้
SECTORS AND SUB-SECTORS
CORRESPONDING CPC
1.
BUSINESS SERVICES
Section B
C.
Research and Development Services
a.
R&D services on natural sciences
851
b.
R&D services on social sciences and humanities
852
c.
Interdisciplinary R&D services
853
ทั้งนี้ ใน UN Provisional Central Product Classification (CPC) Version 1.1 ที่จัดทําโดย United
Nation (UN) ไดกําหนด CPC ของบริการวิจัยและพัฒนา ดังนี้
CPC 1.1
81110
81120
81130
81140
81150
81190
81210
81220
81230
81240
81290
81300

คําอธิบาย
การวิจัยและการพัฒนาดานฟสิกส (Research and experimental development services in physical sciences)
การวิจัยและการพัฒนาดานเคมีและชีววิทยา (Research and experimental development services in chemistry
and biology)
การวิจัยและการพัฒนาดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Research and experimental development services in
engineering and technology)
การวิจัยและการพัฒนาดานวิทยาศาสตรการเกษตร (Research and experimental development services in
agricultural sciences)
การวิจัยและการพัฒนาดานวิทยาศาสตรการแพทยและเภสัชกรรม (Research and experimental development
services in medical sciences and pharmacy)
การวิจัยและการพัฒนาดานวิทยาศาสตรธรรมชาติอื่นๆ Research and experimental development services in
other natural sciences
การวิจัยและการพัฒนาดานวัฒนธรรม สังคม และจิตวิทยา (Research and experimental development services
in cultural sciences, sociology and psychology)
การวิจัยและการพัฒนาดานเศรษฐศาสตร (Research and experimental development services in economics)
การวิจัยและการพัฒนาดานกฎหมาย (Research and experimental development services in law)
การวิจัยและการพัฒนาดานภาษาศาสตร (Research and experimental development services in linguistics and
languages)
การวิจัยและการพัฒนาดานสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาอื่นๆ (Research and experimental development
services in other social sciences and humanities)
การวิจัยสหศึกษา (Interdisciplinary research and experimental development services)

สถานการณบริการดานการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
การวิจัยและพัฒนาถือเปนกุญแจสําคัญตอการสรางนวัตกรรมและการตอยอดโดยนํานวัตกรรมไปใชใน
เชิงพาณิชย เนื่องจากนวัตกรรมที่พึ่งพาความรูและเทคโนโลยีขั้นสูงจะสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการ
นโยบาย ไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) ของรัฐบาลไดระบุเปาหมายที่จะปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมทั้งระบบ เพื่อ
ยกระดับรายไดและกาวขามกับดักรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูงนั้น จําเปนตองอาศัยการวิจัยและพัฒนา
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ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน รายงานการศึกษาในตางประเทศ พบวา งานวิจัยสามารถเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจไดแตตองใชเวลา ในสหรัฐอเมริกาพบวา งานวิจัยที่ผลิตขึ้นจะใชเวลา 7 ปในการนําสูเชิงพาณิชย และอีก
8 ปกอนที่เทคโนโลยีที่ผลิตจะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีที่ใหมกวา 1 อยางไรก็ตาม การใชประโยชนจากงานวิจัยใน
ประเทศไทยพบวายังมีสัดสวนที่นอย รายงาน The World Competitiveness Yearbook 2013 ซึ่งจัดทําโดย
International Institute for Management Development (IMD) ระบุวา ประเทศไทยมีสัดสวนคาใชจายดานการ
วิจัยและพัฒนาตอ GDP ต่ํากวาคาเฉลี่ยของทุกประเทศ (รอยละ 1.04) จากจํานวนประเทศที่สํารวจ 61 ประเทศ
สํานั กงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ไดสรุป
สถานะการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยไว ดังนี้
อันดับที่ 27
70% : 30%
0.62% GDP
13.6 คน/ป

ความสามารถในการแขงขันของไทยจากการจัดอันดับ IMD ประจําป 2560
สัดสวนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเทียบกับภาครัฐ ประจําป 2558
สัดสวนการลงทุนดาน R&D ของไทยเทียบ GDP (ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ) ประจําป 2558
จํานวนบุคลากรดาน R&D ของไทยตอประชากร 10,000 คน ประจําป 25582

จากสถิติการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย (โดยภาคเอกชน) ประจําป 25583 พบวามูลคา
การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนอยูที่ 59,442 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นกวารอยละ 72 เมื่อเทียบกับป
กอนหนา ซึ่งมีมูลคาเทากับ 34,445 ลานบาท โดยอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกที่มีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาสูงสุด
ไดแก
1) อุตสาหกรรมการผลิต (45,453.1 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 78.4 เมื่อเทียบกับป 2557)
2) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (12,062.50 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 194 เมื่อเทียบกับป 2557)
3) อุตสาหกรรมยานยนต (10,725.5 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นกวา 13 เทา (เมื่อเทียบกับป 2557 ซึ่งมี
มูลคาการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาเพียง 739.1 ลานบาท)
4) สารเคมีและเคมีภัณฑ (4,789.4 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 23.3 เมื่อเทียบกับป 2557)
5) ผลิตภัณฑจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม (3,432.2 ลานบาท ขยายตัวลดลงรอยละ 30 เมื่อเทียบกับป 2557)
ทั้งนี้ นโยบาย Thailand 4.0 ไดกําหนดอุ ตสาหกรรมเปาหมายที่ตอยอดจากอุตสาหกรรมเดิมที่ มี
ศักยภาพ และใชนวัตกรรมเปนพื้นฐาน ไดแก
(1) กลุมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และไบโอเทคโนโลยี
(2) กลุมอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
(3) กลุมอุตสาหกรรมอุปกรณอัจฉริยะ และหุนยนตเพื่ออุตสาหกรรม
(4) กลุมอุตสาหกรรมดิจิทัล พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม
(5) กลุมอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
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ธันวาคม 2559 มิ่งสรรพ ขาวสอาด. R&D ไทยสูยุค Thailand 4.0 www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639867
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ เว็บไซต http://stiic.sti.or.th
3
เว็บไซต http://stiic.sti.or.th/wp-content/uploads/2016/06/Thailand-Business-RD-and-Innovation-Survey-2015.pdf
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หนวยงานและกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการบริการวิจัยและพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สวนช.) ทําหนาที่กําหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร รวมทั้ง
ปรั บ ปรุ ง ระบบวิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศตลอดจนกํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามการบริ ห ารจั ด การ การจั ด สรร
งบประมาณ และประเมินผลการดําเนินการใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีเอกภาพ
ทั้งนี้ สวนช. จัดตั้งขึ้นตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ 62/ 2559 ประกาศใช
อํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557กําหนดใหมี
“สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ” (สวนช.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) และเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
(สวทน.) เปนเลขานุการรวม เพื่อปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศใหเกิดการบูรณาการ ลดความซ้ําซอน
และสามารถผลักดันใหมีการนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม
พระราชบัญญัติวาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2551
เปนกฎหมายพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเปนฐานสําหรับการกําหนดนโยบาย
และจัดทําแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติใหมีความตอเนื่อง และกําหนดกรอบการดําเนินงาน
ของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการพั ฒ นาวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของประเทศใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกันทั้งในดานการผลิตและการพัฒนากําลังคน การวิจัยและ
พั ฒ นา การถ า ยทอดเทคโนโลยี การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน และการสร า งความตระหนั ก ด า นวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถแขงขันกับประเทศอื่นในระดับสากลไดมากขึ้น4
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เลมที่ 125 ตอนที่ 33 ก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 (จาก ความเปนมา ของ สวทน. www.sti.or.th)
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นโยบายสงเสริมและจูงใจในการลงทุนดานบริการวิจัยและพัฒนา
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ.2559
ไดกําหนดการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับคาใชจายเพื่อการทําวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคล โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
1. ผูประกอบการที่จะใชสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนี้ ตองเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 39 และจะตองไมนํารายจายที่ไดจายไปเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนี้ไปใช
สิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน
2. ผูประกอบการจะไดยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เฉพาะเงินไดสวนที่จายไปเพื่อทําการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหแกหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ไดเปนจํานวน 2 เทาของรายจายที่ไดจายไปจริง
3. ผูประกอบการจะไดยกเวนภาษีเพิ่มอีก 1 เทาจากขอ 2 สําหรับเงินไดสวนที่จายไปเพื่อทําการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งไดจายไปในระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินในขอ 2. จะตองไมเกินรอยละของรายไดที่ตองนํามาคํานวณกําไรสุทธิกอนหักรายจายใดในรอบ
ระยะเวลาบัญชี
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
มาตรา 4 ไดกําหนดนิยายของคําวา คนตางดาว หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย (2) นิติ
บุคคลที่ไมจดทะเบียนในประเทศไทย (3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีหุนเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของหุนที่
เปนทุนทั้งหมด หรือ ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญ
ที่มาจดทะเบียนในประเทศ แตหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย (4) นิติบุคคลซึ่ง
จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปนทุนตั้งแตกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือ
นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
การใหบริการดานการวิจัยและพัฒนาเปนธุรกิจบริการที่อยูในบัญชีแนบทาย 3 ขอ (21) ภายใต พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เปนกิจการที่คนไทยยังไมมีความพรอมที่จะแขงขันในการประกอบกิจการ
กับตางชาติ ซึ่งมาตรา 8 ขอ (3) กําหนดวา “หามมิใหคนตางดาวประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไมมี ความพรอมที่จะ
แขงขันในการประกอบกิจการกับคนตางดาว ตามที่กําหนดไวในบัญชีสาม เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ” ซึ่งในการพิจารณาเห็นชอบจะเปนไปตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ. 2542 ที่ระบุวา “การอนุญาตใหคนตางดาวประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพิจารณาโดย
คํานึงถึงผลดีและ ผลเสียตอความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและการรักษาสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภค ขนาดของกิจการ การจางแรงงาน
การถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา”
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ทั้งนี้ ไทยไดผูกพันการเปดตลาดบริการวิจัยและพัฒนาในเวทีการคาระหวางประเทศ ดังนี้
บริการวิจัยและพัฒนา

AFAS (9th)

บริการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ
− วิทยาศาสตรกายภาพ
(CPC 85101)
− วิทยาศาสตรเคมีและชีววิทยา (CPC
85102)
− วิศวกรรมและเทคโนโลยี (CPC
85103)

(1) ไมมีขอจํากัด
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) สัดสวนการถือหุนของตางชาติตอง
ไมเกินรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน และ
จํานวนผูถือหุนตางชาติตองนอยกวา
ครึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด
ของบริษัท
(4) – ผูมาเยือนทางธุรกิจ (Business
Visitors : BV) พํานักในไทยไดไมเกิน 90
วัน และตออายุรวมกันไดไมเกิน 1 ป
- ผูโอนยายภายในบริษัท (IntraCorporate Transferees : ICT) ในระดับ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ โดยเปน
พนักงานของบริษัทในตางประเทศมาเปน
เวลาไมนอยกวา 1 ป กอนที่จะโอนยาย
เขามาใหบริการในประเทศไทยและเปนไป
ตามหลักเกณฑ “Management Need”
ของกระทรวงแรงงาน โดยไทยอนุญาตให
พํานักชั่วคราวในไทยได 1 ป ตออายุได
3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป

บริการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร
กายภาพ
(CPC 1.1: 81110)

(1) ไมมีขอจํากัด
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) สัดสวนการถือหุนของตางชาติตองไม
เกินรอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และ
ดําเนินธุรกิจไดเฉพาะในลักษณะการ
รวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
เทานั้น
(4) ไมผูกพัน

ASEAN-INDIA

(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) สัดสวนการถือหุนของตางชาติตอง
ไมเกินรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน และ
จํานวนผูถือหุนตางชาติตองนอยกวา
ครึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด
ของบริษัท
(4) - ผูมาเยือนทางธุรกิจ (Business
Visitors : BV) กรณีที่เปนผูแทนขาย (ไมได
รับเงินเดือนในประเทศไทย) อนุญาตใหพํานัก
ในไทยไดไมเกิน 90 วัน กรณีเปนผูแทนที่
รับผิดชอบในการจัดตั้งธุรกิจ (Persons
responsible for establishing a
commercial presence) พํานักได 90 วัน
และสามารถตออายุไดไมเกิน 1 ป ซึ่งจะตอง
เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุโดยสํานักงานตรวจ
คนเขาเมืองและกระทรวงแรงงาน
- ผูโอนยายภายในบริษัท (IntraCorporate Transferees : ICT) ในระดับ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ โดยเปน
พนักงานของบริษัทในตางประเทศมาเปน
เวลาไมนอยกวา 1 ป กอนที่จะโอนยาย
เขามาใหบริการในประเทศไทย ซึง่ จะตอง
เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุโดยสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองและบุคคลนั้นจะตองไดรับ
วีซาประเภท “Non-Immigration” และ
เปนไปตามหลักเกณฑ “Management
Need” ของกระทรวงแรงงาน โดยไทย
อนุญาตใหพํานักชั่วคราวในไทยได 1 ป
ตออายุได 3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป
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บริการวิจัยและพัฒนา

AFAS (9th)
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(1) ไมผูกพัน
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) สัดสวนการถือหุนของตางชาติตอง
ไมเกินรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน และ
จํานวนผูถือหุนตางชาติตองนอยกวา
ครึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด
ของบริษัท
(4) - ผูมาเยือนทางธุรกิจ (Business
Visitors : BV) กรณีที่เปนผูแทนขาย (ไมได
รับเงินเดือนในประเทศไทย) อนุญาตใหพํานัก
ในไทยไดไมเกิน 90 วัน กรณีเปนผูแทนที่
รับผิดชอบในการจัดตั้งธุรกิจ (Persons
responsible for establishing a
commercial presence) พํานักได 90 วัน
และสามารถตออายุไดไมเกิน 1 ป ซึ่งจะตอง
เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุโดยสํานักงานตรวจ
คนเขาเมืองและกระทรวงแรงงาน
- ผูโอนยายภายในบริษัท (IntraCorporate Transferees : ICT) ในระดับ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ โดยเปน
พนักงานของบริษัทในตางประเทศมาเปน
เวลาไมนอยกวา 1 ป กอนทีจ่ ะโอนยาย
เขามาใหบริการในประเทศไทย ซึง่ จะตอง
เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุโดยสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองและบุคคลนั้นจะตองไดรับ
วีซาประเภท “Non-Immigration” และ
เปนไปตามหลักเกณฑ “Management
Need” ของกระทรวงแรงงาน โดยไทย
อนุญาตใหพํานักชั่วคราวในไทยได 1 ป
ตออายุได 3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป

บริการวิจัยและพัฒนาดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
− เศรษฐศาสตร (CPC 85202)
− กฎหมาย (CPC 85203)
− ภาษาศาสตร (CPC 85204)

(1) ไมมีขอจํากัด
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) สัดสวนการถือหุนของตางชาติตอง
ไมเกินรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน และ
จํานวนผูถือหุนตางชาติตองนอยกวา
ครึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด
ของบริษัท
(4) – ผูมาเยือนทางธุรกิจ (Business
Visitors : BV) พํานักในไทยไดไมเกิน 90
วัน และตออายุรวมกันไดไมเกิน 1 ป
- ผูโอนยายภายในบริษัท (IntraCorporate Transferees : ICT) ในระดับ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ โดยเปน
พนักงานของบริษัทในตางประเทศมาเปน
เวลาไมนอยกวา 1 ป กอนที่จะโอนยาย
เขามาใหบริการในประเทศไทยและเปนไป
ตามหลักเกณฑ “Management Need”
ของกระทรวงแรงงาน โดยไทยอนุญาตให
พํานักชั่วคราวในไทยได 1 ป ตออายุได
3 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป

บริการวิจัยและพัฒนาดานภาษาศาสตร
(CPC 1.1: 81240)

(1) ไมมีขอจํากัด
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) สัดสวนการถือหุนของตางชาติตองไม
เกินรอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และจะ
สามารถดําเนินธุรกิจไดเฉพาะในลักษณะ
การรวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติ
ไทยเทานั้น
(4) ไมผูกพัน
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บริการวิจัยและพัฒนา

บริการวิจัยและพัฒนาดานสหวิทยาการ
(CPC 1.1: 81300)

AFAS (9th)

(1) ไมมีขอจํากัด
(2) ไมมีขอจํากัด
(3) สัดสวนการถือหุนของตางชาติตองไม
เกินรอยละ 70 ของทุนจดทะเบียน และจะ
สามารถดําเนินธุรกิจไดเฉพาะในลักษณะ
การรวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติ
ไทยเทานั้น
(4) ไมผูกพัน

ASEAN-INDIA

สํานักการคาบริการและการลงทุน
กันยายน 2560

