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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระ
ราชกําหนดนิติบคุ คลเฉพาะกิจเพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระราชกําหนดนิตบิ ุคคล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 พ.ศ.
2558 มีผลใช้บงั คับแล้ว โดยให้ยกเลิกการจัดตัง้ นิตบิ ุคคลเฉพาะกิจ
ในรูปแบบของกองทุนรวม แต่ให้จดั ตัง้ นิตบิ ุคคลเฉพาะกิจในรูปแบบ
ของทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนแทน
นอกจากนี้ พ.ร.บ.ฯ นี้ยงั ได้แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตติ ่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องและเกิดความคล่องตัวในการดําเนินการ เช่น กรณีการ
ดําเนินงานของนิตบิ ุคคลเฉพาะกิจมีลกั ษณะเป็ นการประกอบธุรกิจ

ฉบับที่ 7
กุมภาพันธ์ 2559
เนื้ อหา:
• พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม
่ เติมพระ
ราชกําหนดนิตบิ ุคคลเฉพาะกิจเพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
•

นโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

•

คําวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวง
พาณิชย์เรื่องการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว

เงินทุนหรือเครดิตฟองซิเอร์ ให้นิตบิ ุคคลเฉพาะกิจทําได้โดยไม่ตอ้ ง
ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้

หรือ กรณีโอนสินทรัพย์ทเ่ี ป็ นสิทธิเรียกร้องทีก่ าํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้ถอื เป็ นการโอนสิทธิเรียกร้องอันชอบด้วยกฎมายโดย
ไม่ตอ้ งบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ หรือ กรณีการโอนและการเปลีย่ นแปลงรายการทางทะเบียนเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือหลักประกันตาม
โครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ให้ได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียม เป็ นต้น

นโยบายส่งเสริมการลงทุนเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบคลัสเตอร์
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2558 เรื่อง
“นโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบคลัสเตอร์” โดยกําหนดให้พน้ื ทีท่ ุกจังหวัดเป็ นเขต
ส่งเสริมการลงทุน และกําหนดสิทธิและประโยชน์สาํ หรับ
การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ดังนี้
1.

Super Cluster เป็ นคลัสเตอร์สาํ หรับกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่ คลัสเตอร์ยาน
ยนต์แ ละชิ้น ส่วน, คลัส เตอร์เ ครื่อ งใช้ไฟฟ้ า อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ และอุ ป กรณ์ โทรคมนาคม, คลัส เตอร์ปิ โตรเคมีและ
เคมีภณ
ั ฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และ คลัสเตอร์ดจิ ทิ ลั

2.

คลัสเตอร์เป้ าหมาย ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป และ คลัสเตอร์สงิ่ ทอและเครื่องนุ่งห่ม

3.

กิ จการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ ได้แก่ ประเภทกิจการ 7.1, 7.3, 7.4, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 และ
7.19

ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั เช่น
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบ
ิ ุคคลตัง้ แต่ 3 – 8 ปี โดยกําหนดวงเงินภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั ยกเว้นตามประเภทกิจการใน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

•
•

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วนั ทีก่ าํ หนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิน้ สุดลง
สิทธิและประโยชน์อ่นื ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

โดยโครงการที่ย่นื ขอรับการส่งเสริมจะต้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั หรือศูนย์ความเป็ นเลิศ (Center of
Excellence) ที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เพื่อจัดทําโครงการ Talent Mobility, Work-Integrated
Learning, สหกิจศึกษาและทวิภาคี หรือการพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยีตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากบีโอไอ
ทัง้ นี้ โครงการทีจ่ ะขอรับส่งเสริมภายใต้นโยบายนี้จะต้องตัง้ สถานประกอบการในจังหวัดทีก่ ําหนดไว้สาํ หรับแต่ละคลัสเตอร์
โดยต้องยื่นขอรับส่งเสริมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และต้องเริม่ ดําเนินการผลิตหรือให้บริการภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2560

คําวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวง
พาณิชย์เรื่องการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
การให้ความสนับสนุนแก่ผจ้ ู ดั จําหน่ าย โดยไม่ได้มีการคิ ดค่าบริ การ

นิตบิ ุคคลต่างด้าว ประกอบธุรกิจค้าส่ง (“บริษทั ฯ) ให้ความสนับสนุนแก่ผจู้ ดั จําหน่าย ด้วยการสนับสนุนด้านพาหนะจัดส่งสินค้า การจัดหาตู้
หรือชัน้ วางสินค้า รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์การขายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การจัดหาฉลากแสดงสินค้า ป้ าย และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการแสดง
ราคา เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกในการจัดวางสินค้าเพื่อขาย รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือในการซ่อมบํารุงตูห้ รือชัน้ วางสินค้าดังกล่าว
โดยไม่คดิ ค่าบริการ หากผูจ้ ดั จําหน่ายไม่ขายสินค้าให้กบั บริษทั ฯ อีกต่อไป บริษทั ฯ จะเรียกเก็บตูห้ รือชัน้ วางสินค้าดังกล่าวกลับคืน ลักษณะ
ดังกล่าวถือเป็ นการส่งเสริมการขายสินค้าเท่านัน้ และเป็ นส่วนหนึ่งในการจําหน่ายสินค้าของบริษทั ฯ ไม่เข้าข่ายเป็ นการประกอบธุรกิจบริการ
ตามบัญชีสาม (21) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษทั ฯ สามารถดําเนินการได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต
จากกระทรวงพาณิชย์ภายใต้พระราชบัญญัตนิ ้ี

การส่งพนักงานเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ระหว่างพนักงานของบริษทั และบริษทั ใน
เครือ
นิตบิ ุคคลต่างด้าว (“บริษทั ฯ) จัดส่งพนักงานของบริษทั ฯ ไปทํางานทีบ่ ริษทั ในเครือ และรับพนักงานจากบริษทั ในเครือมาทํางานหรือ
ฝึกอบรมกับบริษทั ฯเป็ นการชัวคราวโดยไม่
่
ได้มกี ารคิดค่าบริการ นอกจากการจ่ายเงินคืนหรือรับเงินจากบริษทั ในเครือตามทีไ่ ด้จ่ายไปจริง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯมีการบันทึกรายการทางบัญชีเป็ นรายได้และรายจ่ายของบริษทั ฯ เข้าข่ายเป็ นการประกอบธุรกิจบริการตามบัญชีสาม (21) แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

การให้ บริ การเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสิ นค้า การรวบรวมข้อมูล หาแหล่งจัดซื้อ รวมทัง้ ให้ การสนับสนุนด้าน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบให้กบั บริ ษทั ในเครือ
นิตบิ ุคคลต่างด้าว (“บริษทั ฯ”) ให้บริการเกีย่ วกับการควบคุมคุณภาพสินค้า รวบรวมข้อมูล หาแหล่งจัดซือ้ รวมทัง้ ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหาวัตถุดบิ จากประเทศไทยให้กบั บริษทั ในเครือ เข้าข่ายเป็ นการประกอบธุรกิจบริการ ตามบัญชีสาม (21) แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ไม่ว่าบริษทั ฯ จะเรียกเก็บค่าบริการหรือไม่กต็ าม
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