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ผู้อ านวยการฝ่ายบริการทางการเงนิเพือ่นวัตกรรม สวทช.
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“Incentive & Financial Support : สิทธิประโยชน์จากรัฐและสถาบันการเงิน
ส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับเป็นอุตสาหกรรม 4.0” 
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บริการสนับสนุนภาคเอกชน
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Collaboration/Contract Research)
• การรับจ้างและร่วมวิจัย 
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)
• การวิเคราะห์และทดสอบ
• ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม

ด้านการออกแบบการผลิตและ
การทดสอบ การอบรม

การเงิน ภาษี และ
มาตรการส่งเสริมการลงทุน

• Research Gap Fund 
• บัญชนีวัตกรรมไทย
• ยกเว้นภาษี 200% ส าหรับงาน RDI
• บริการรับรองธุรกิจเทคโนโลยี
• ร่วมลงทุน/ Holding Company
• เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า
• เงินบริจาค STI/RDI

กลไกส่งเสริมธุรกิจ
SMEs/Startups

• บ่มเพาะธุรกิจ
(Company Creation)

• การให้ค าปรึกษาเทคโนโลยี: 
ITAP-Consultancy

• TTRS
• NSTDA Startup

การพัฒนาก าลังคนด้าน วทน.
(Professional Development)

• การสนับสนุนทุนวิจัย/ทุนการศึกษา 
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

• สถาบันวิทยาการ สวทช.

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
• อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
• เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
• เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

(Software Park Thailand)

R&D
Intensive

Technology
Intensive

Skill
Intensive

Labor
Intensive

Sustainable Growth

3



รูปแบบและหลักเกณฑ์การสนับสนุน

ระยะเวลาการสนับสนุน 1 ปี สนับสนุนในหมวด
ค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

• ค่าตอบแทนและค่าจ้างที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

• ค่าใช้สอยและค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องในโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

การจ่ายเงินสนับสนุน 2 งวด
งวดที่ 1 จ่ายเงิน 30% เมื่อเซ็นสัญญา

งวดที่ 2 จ่ายเงิน 70% เมื่องานส าเร็จ 50%

ส่วนผู้ประกอบการ ส่วนของโครงการ (สนับสนุนผ่านมหาวิทยาลัย)

>=25% ของมูลค่าโครงการ (in cash) <=75% ของมูลค่าโครงการ (in cash)  (วงเงินสนับสนุน <= 2,000,000 บาท)

Research Gap Fund
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Research Gap Fund



Research Gap Fund

รับสมัคร วันนี้ - 31 ม.ค. 65

และภยัแล้ง
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บัญชีนวัตกรรมไทย

โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

สถานะ
สะสม 

(ณ 7 ธ.ค. 64)
ยื่นแบบค าขอฯ 1,112
อนุมัติ 573
ประกาศขึ้นทะเบียน 540

บญัชีนวตักรรมไทย เป็นกลไก
ส ำคญัในกำรส่งเสริมกำรสร้ำง
นวัตกรรมไทย ทัง้น้ีผลิตภัณฑ์
หรือบริการนวัตกรรมเหล่านั ้น
ต้องมีคุณภาพตรงตามที่ระบุใน
เอกสารก ากับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ โดยหน่วยงานของรฐัที่มี
ความต้องการตรงตามรายการใน
บญัชี สามารถจดัซื้อได้โดยตรงจาก
ผูป้ระกอบการที่อยู่ในบญัชนีวตักรรม
ไทย
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บัญชีนวัตกรรมไทย



ยกเว้นภาษี 200% ส าหรับงาน RDI
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ยกเว้นภาษี 200% ส าหรับงาน RDI



มาตรการภาษีส่งเสริมประกอบการรายใหม่ (New Startup)

คุณสมบัติ

• จดทะเบียนจัดตั้ง ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด

• นิติบุคคลที่มีทุนช าระแล้วไม่เกนิ 5 ล้านบาท 
และมีรายได้จากการขายสินค้า
และบริการไม่เกิน 30 ล้านบาท

• เป็นกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ผ่านการรับรองจาก (สวทช.)

• ยื่นค าร้องขออนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร
ตามประกาศกรมสรรพากร

มาตรการภาษีส่งเสริมผู้ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (VC) 

คุณสมบัติ

• VC ที่จดแจ้งกับ กลต. ภายในเวลาที่ก าหนด

• นิติบุคคลที่มีทุนช าระแล้ว
ไม่ต ่ากว่า 20 ล้านบาท

• กิจการของบริษัทเป้าหมาย
ต้องได้รับการรับรองจาก สวทช.

รับรองกิจการของผู้ประกอบการรายใหม่ (New Startup) และกิจการเป้าหมายของ VC

จดทะเบียนประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ประกอบกิจการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ใช้เทคโนโลยี (ตามประกาศของ สวทช.) ในกระบวนการ
ผลิตหรือให้บริการหรือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์



ผลด าเนินงาน : การรับรองธุรกิจเทคโนโลยี

(ตัวอย่าง) รายชื่อเทคโนโลยีที่ สวทช. ประกาศ (กลุ่มดิจิตอล)

5G Wireless Artificial Intelligence Big Data 

Cyber/ IT Security Data Analytics Embedded 

Internet of Things 
(IOT)

Natural Language 

สถานะ สะสม

ยื่นโครงการให้พิจารณา 245

ได้รับการรับรองแล้ว * 180

ไม่ผ่านการรับรอง/ยกเลิก 65

การรับรองธุรกิจเทคโนโลยี (Startup & Venture Capital)

* หมายเหต:ุ 
New Startup จ านวน 175 ราย
กิจการเป้าหมายของ VC จ านวน 5 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564

Blockchain



บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จ ากัด



วิสัยทัศนแ์ละพันธกิจ

วิสัยทศัน์ เป็นแพลตฟอรม์การลงทนุของประเทศ ในการสนบัสนนุและน า

ผลงานวจิยัเทคโนโลยีและนวตักรรมไปใช้ประโยชนเ์ชิงพาณชิย์ และสร้างประโยชน์

สุขสู่สังคมและเศรษฐกจิไทยทีย่ั่งยืน โดยการสรา้งธรุกจิเทคโนโลยีผา่นการรว่ม

ลงทุนและการบรูณาการกลไกสนบัสนนุรว่มกับหนว่ยงานพันธมติร

1. เสาะหาโครงการลงทนุและเทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

2. ร่วมลงทนุในธุรกิจเทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพซึง่เป็นผลมาจาก
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ สวทช. และพันธมติร

3. ด าเนนิกิจกรรมทีเ่อือ้ตอ่การลงทนุในธุรกจิเทคโนโลยี

พันธกิจ
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กิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

Deep Tech ที่สร้างเศรษฐกิจ BCG

เกษตรแม่นย า สารสกัด เครื่องส าอาง ยาสมุนไพร

ธุรกิจบรกิารสนับสนุนนวัตกรรม

การวิจัยตลาด Distributor matchingTrade Fair Showroom & After sale service 15

Energy Management Platform

Digital Platform สนับสนุนเศรษฐกิจ BCG

สุขภาพ การแพทย์ พลังงาน  และบริการ



01
ช่วงระยะธรุกจิ
ที่เข้าลงทนุ

 ไม่จ ากดัชว่งระยะธุรกิจของโครงการทีเ่ขา้ลงทุน 
สามารถลงทนุได้ตัง้แต ่Seed จนถึง Growth Stage

02
ประเภทการลงทุน

 ลงทุนในหุน้ของกจิการ การจองซือ้หุน้ทีอ่อกใหมข่อง
กิจการ หรือ การซื้อหุน้จากผู้ถอืหุน้เดมิ หรือการซือ้หุน้ใน
ตลาดหลกัทรพัยท์ีไ่มใ่ชล่กัษณะการเกง็ก าไร 

 ลงทุนในกจิการดว้ยการสนบัสนนุทางการเงนิทีก่อ่ใหเ้กดิ
สิทธิในการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการได้

03สัดส่วนการลงทนุ  สัดส่วนการถอืหุน้ไมจ่ ากัด
 ขึ้นกับลกัษณะของธรุกจิ และการมีสว่นรว่มของ สวทช

16

อุตสาหกรรมเป้าหมายนโยบายการลงทนุ
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Call Center www.nstda.or.th/ifs

ฝ่ายบริการทางการเงนิเพือ่นวัตกรรม
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อาคารส านักงานกลาง ชั้น 3
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 71380, 1335, 1345, 1329, 71390, 1353

โทรสาร 0-2564-7003


