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พระราชบญัญติัแก้ไขเพ่ิมเติมพระ

ราชกาํหนดนิติบคุคลเฉพาะกิจเพ่ือ

การแปลงสินทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิพระราชกาํหนดนิตบิุคคล

เฉพาะกจิเพื่อการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2540  พ.ศ. 

2558 มผีลใชบ้งัคบัแลว้ โดยใหย้กเลกิการจดัตัง้นิตบิุคคลเฉพาะกจิ

ในรปูแบบของกองทุนรวม แต่ใหจ้ดัตัง้นิตบิุคคลเฉพาะกจิในรปูแบบ

ของทรสัตต์ามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุนแทน 

นอกจากน้ี พ.ร.บ.ฯ น้ียงัไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัต่ิาง ๆ เพื่อให้

สอดคลอ้งและเกดิความคล่องตวัในการดาํเนินการ เช่น กรณีการ

ดาํเนินงานของนิตบิุคคลเฉพาะกจิมลีกัษณะเป็นการประกอบธุรกจิ

 ฉบบัท่ี 7 

กุมภาพนัธ ์2559  
 
เน้ือหา: 

• พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิพระ

ราชกาํหนดนิตบิุคคลเฉพาะกจิเพื่อ

การแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์

• นโยบายสง่เสรมิการลงทุนเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษในรปูแบบคลสัเตอร ์

• คาํวนิิจฉยัขอ้หารอืของกระทรวง

พาณิชยเ์รื่องการประกอบธุรกจิของ

คนต่างดา้ว 



เงนิทุนหรอืเครดติฟองซเิอร ์ใหนิ้ตบิุคคลเฉพาะกจิทาํไดโ้ดยไมต่อ้ง

ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้   

หรอื กรณีโอนสนิทรพัยท์ีเ่ป็นสทิธเิรยีกรอ้งทีก่าํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิ ใหถ้อืเป็นการโอนสทิธเิรยีกรอ้งอนัชอบดว้ยกฎมายโดย

ไม่ตอ้งบอกกล่าวไปยงัลกูหน้ี หรอื กรณีการโอนและการเปลีย่นแปลงรายการทางทะเบยีนเกีย่วกบัทรพัยส์นิหรอืหลกัประกนัตาม

โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตั ิใหไ้ดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียม เป็นตน้ 

 

นโยบายส่งเสริมการลงทนุเขต

พฒันาเศรษฐกิจพิเศษใน

รปูแบบคลสัเตอร ์

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (บโีอไอ)ไดอ้อกประกาศ

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่10/2558 เรื่อง 

“นโยบายสง่เสรมิการลงทุนเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษใน

รปูแบบคลสัเตอร”์ โดยกาํหนดใหพ้ืน้ทีทุ่กจงัหวดัเป็นเขต

สง่เสรมิการลงทุน และกาํหนดสทิธแิละประโยชน์สาํหรบั 

 

การสง่เสรมิการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในรปูแบบคลสัเตอร ์ดงัน้ี 

1. Super Cluster เป็นคลสัเตอรส์าํหรบักจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ไดแ้ก่ คลสัเตอรย์าน

ยนต์และชิ้นส่วน, คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม, คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและ

เคมภีณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และ คลสัเตอรด์จิทิลั  

2. คลสัเตอรเ์ป้าหมาย ไดแ้ก่ คลสัเตอรเ์กษตรแปรรปู และ คลสัเตอรส์ิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม  

3. กิจการสนับสนุนการพฒันาคลสัเตอร ์ได้แก่ ประเภทกิจการ 7.1, 7.3, 7.4, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 และ 

7.19  

ตวัอย่างสทิธปิระโยชน์ทีจ่ะไดร้บั เช่น  

• ยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลตัง้แต่ 3 – 8 ปี โดยกําหนดวงเงนิภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ตามประเภทกจิการใน

ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่2/2557 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557 



• ลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิเป็นระยะเวลา 5 ปี 

นบัแต่วนัทีก่าํหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสิน้สดุลง  

• สทิธแิละประโยชน์อื่นตามหลกัเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่2/2557 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557 

โดยโครงการที่ยื่นขอรบัการส่งเสริมจะต้องร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา สถาบนัวิจยั หรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of 

Excellence) ที่อยู่ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในรูปแบบคลสัเตอร์ เพื่อจดัทําโครงการ Talent Mobility, Work-Integrated 

Learning, สหกจิศกึษาและทวภิาค ีหรอืการพฒันาบุคลากรหรอืเทคโนโลยตีามทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากบโีอไอ 

ทัง้น้ี โครงการทีจ่ะขอรบัส่งเสรมิภายใต้นโยบายน้ีจะต้องตัง้สถานประกอบการในจงัหวดัทีก่ําหนดไวส้าํหรบัแต่ละคลสัเตอร์ 

โดยต้องยื่นขอรบัส่งเสรมิภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2559 และต้องเริม่ดําเนินการผลติหรอืใหบ้รกิารภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 

 
 



 

 

คาํวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวง

พาณิชยเ์ร่ืองการประกอบธรุกิจ

ของคนต่างด้าว 

 

การให้ความสนับสนุนแก่ผูจ้ดัจาํหน่าย โดยไม่ได้มีการคิดค่าบริการ  
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นิตบิุคคลต่างดา้ว ประกอบธุรกจิคา้สง่ (“บรษิทัฯ) ใหค้วามสนบัสนุนแก่ผูจ้ดัจาํหน่าย ดว้ยการสนบัสนุนดา้นพาหนะจดัสง่สนิคา้ การจดัหาตู้

หรอืชัน้วางสนิคา้ รวมถงึการจดัหาอุปกรณ์การขายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การจดัหาฉลากแสดงสนิคา้ ป้าย และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการแสดง

ราคา เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการจดัวางสนิคา้เพื่อขาย รวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืในการซ่อมบาํรุงตูห้รอืชัน้วางสนิคา้ดงักล่าว 

โดยไม่คดิค่าบรกิาร หากผูจ้ดัจาํหน่ายไม่ขายสนิคา้ใหก้บับรษิทัฯ อกีต่อไป บรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ตูห้รอืชัน้วางสนิคา้ดงักล่าวกลบัคนื ลกัษณะ

ดงักล่าวถอืเป็นการสง่เสรมิการขายสนิคา้เท่านัน้ และเป็นสว่นหน่ึงในการจาํหน่ายสนิคา้ของบรษิทัฯ ไม่เขา้ขา่ยเป็นการประกอบธุรกจิบรกิาร

ตามบญัชสีาม (21) แหง่พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 บรษิทัฯ สามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาต

จากกระทรวงพาณิชยภ์ายใตพ้ระราชบญัญตัน้ีิ 

การส่งพนักงานเพ่ือพฒันาแลกเปล่ียนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ระหว่างพนักงานของบริษทัและบริษทัใน

เครือ 

นิตบิุคคลต่างดา้ว (“บรษิทัฯ) จดัสง่พนกังานของบรษิทัฯ ไปทาํงานทีบ่รษิทัในเครอื และรบัพนกังานจากบรษิทัในเครอืมาทาํงานหรอื

ฝึกอบรมกบับรษิทัฯเป็นการชัว่คราวโดยไม่ไดม้กีารคดิค่าบรกิาร นอกจากการจ่ายเงนิคนืหรอืรบัเงนิจากบรษิทัในเครอืตามทีไ่ดจ้่ายไปจรงิ 

ทัง้น้ี บรษิทัฯมกีารบนัทกึรายการทางบญัชเีป็นรายไดแ้ละรายจ่ายของบรษิทัฯ เขา้ขา่ยเป็นการประกอบธุรกจิบรกิารตามบญัชสีาม (21) แหง่

พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 

การให้บริการเก่ียวกบัการควบคมุคณุภาพสินค้า การรวบรวมข้อมลู หาแหล่งจดัซ้ือ รวมทัง้ให้การสนับสนุนด้าน

ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาวตัถดิุบให้กบับริษทัในเครือ 

นิตบิุคคลต่างดา้ว (“บรษิทัฯ”) ใหบ้รกิารเกีย่วกบัการควบคุมคุณภาพสนิคา้ รวบรวมขอ้มลู หาแหล่งจดัซือ้ รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนุนดา้นต่างๆ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาวตัถุดบิจากประเทศไทยใหก้บับรษิทัในเครอื  เขา้ขา่ยเป็นการประกอบธรุกจิบรกิาร ตามบญัชสีาม (21) แห่ง

พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 ไม่ว่าบรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็คา่บรกิารหรอืไม่กต็าม 
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