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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 7/2561 เรื่อง การขยายเวลานโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ



ร่างพระราชบัญญัตทิ รัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล



การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนที่ 7/ 2561 เรื่อง การขยาย
เวลานโยบายส่งเสริ มการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ 7/2561 เรือ่ ง การขยายเวลานโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (“ประกาศที่ 7/2561”) และให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ออกประกาศที่ 7/2561 เป็ น
ต้นมา ทัง้ นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะพืน้ ทีช่ ายแดนทีเ่ ชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึง่ มีเนื้อหาโดยสรุปดังต่อไปนี้
•

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศขยายเวลาการยื่นคาขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษทีต่ งั ้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม
นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคายออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.
2563

•

ให้นโยบายในการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวเป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (“ประกาศที่ 4/2557”)

•

ประกาศที่ 4/2557 มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
o
ให้กจิ การทัวไป
่ และกิจการเป้ าหมายตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษกาหนด และตัง้ อยูใ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รบั สิทธิ และประโยชน์ดงั นี้
 ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (ไม่
รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) หรือได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเพิม่ เติมเป็ น
เวลา 3 ปี แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี แล้วแต่กรณี
 ได้รบั สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้จากการลงทุนใน
อัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็ นระยะเวลา 5 ปี นบั จากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล
 อนุญาตให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเป็ น
เวลา 10 ปี นบั ตัง้ แต่วนั เริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ
 อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อานวยความสะดวกร้อยละ
25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ
 ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
 ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาเป็ นสาหรับส่วนทีผ่ ลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
 อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมอื ในโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
o

 สิทธิ และประโยชน์อ่นื ทีม่ ใิ ช่ภาษีอากร
ให้กจิ การเป้ าหมายทีต่ งั ้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม
นราธิวาส มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และหนองคายเป็ นไปตามทีป่ ระกาศกาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาหรับแต่ละพืน้ ที่ เช่น ประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 15/2558 กาหนดให้กจิ การพัฒนาอาคารสาหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม/ หรือคลังสินค้าเป็ นกิจการเป้ าหมายภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทีต่ งั ้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส เป็ นต้น

ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล
เนื่องด้วยประเทศไทยมีขอ้ จากัดในการใช้เครื่องมือบริหารจัดการทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล อีกทัง้
กฎหมายการก่อตัง้ ทรัสต์ทใ่ี ช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั ก็ไม่เอือ้ อานวยต่อการบริหารจัดการทรัพย์สนิ
ส่วนบุคคล จึงส่งผลให้มกี ารนาทรัพย์สนิ ออกไปบริหารจัดการนอกประเทศเป็ นจานวนมาก
กระทรวงการคลังจึงได้มกี ารนาเสนอร่างพระราชบัญญัติ ทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สนิ ส่วน
บุคคลขึน้ (“ร่าง พ.ร.บ. ฯ”) เพื่อลดการนาทรัพย์สนิ ออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ ทัง้ นี้ ร่าง
พ.ร.บ. ฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการอนุมติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังต่อไปนี้


กาหนดนิยามและหลักเกณฑ์การก่อตัง้ ทรัสต์ ดังต่อไปนี้
o
ทรัสต์เป็ นนิตสิ มั พันธ์ทเ่ี กิดขึน้ จากสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ เมื่อบุคคลฝ่ ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้
ก่อตัง้ ทรัสต์โอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใดๆ ในทรัพย์สนิ ให้แก่บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ง

o

เรียกว่า ทรัสตี เพื่อให้ทรัสตีบริหารจัดการทรัพย์สนิ เพื่อประโยชน์ของบุคคลอีกฝ่ าย
หนึ่ง เรียกว่า ผูร้ บั ประโยชน์
สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการทาสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์เป็ นหนังสือ ทัง้ นี้
ห้ามผูก้ ่อตัง้ ทรัสต์เป็ นคนเดียวกับทรัสตี



กาหนดขอบเขตการใช้ทรัสต์ ดังต่อไปนี้
o
การก่อตัง้ ทรัสต์ตอ้ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อการจัดการทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล และต้องไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุนจากประชาชน
o
กรณีทก่ี องทรัสต์มกี ารลงทุน ถือครองอสังหาริมทรัพย์ หรือประกอบธุรกิจ ซึง่ มี
กฎหมาย กฎ หรือข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน การถือครองอสังหาริมทรัพย์
หรือการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวไว้ สัญญาก่อตัง้ ทรัสต์จะต้องระบุสดั ส่วนผูร้ บั
ประโยชน์ หรือจัดสรรผลประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าวเพื่อไม่ให้ขดั หรือแย้งกับ
กฎหมาย กฎ หรือข้อกาหนดนัน้



กาหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของทรัสตี เช่น
o
กาหนดให้ทรัสตีมหี น้าทีต่ อ้ งจัดการกองทรัสต์ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และใช้ความ
ระมัดระวังเยีย่ งผูม้ วี ชิ าชีพ และต้องปฏิบตั ติ ่อผูร้ บั ประโยชน์อย่างเป็ นธรรม และ
จัดการกองทรัสต์เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูร้ บั ประโยชน์
o
ต้องไม่กระทาการใดอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์



กาหนดสิทธิของผูร้ บั ประโยชน์และความคุม้ ครอง เช่น
o
กาหนดให้ผรู้ บั ประโยชน์มสี ทิ ธิทจ่ี ะฟ้ องร้องให้ทรัสตีจดั การทรัสต์ให้ถูกต้อง
o
กาหนดให้ผรู้ บั ประโยชน์มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายและติตตามเอาทรัพย์สนิ จาก
บุคคลภายนอกทีไ่ ด้ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์จากการทีท่ รัสตีไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
ก่อตัง้ ทรัสต์หรือร่าง พ.ร.บ. ฯ นี้



กาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลทรัสตี เช่น
o
กาหนดให้บุคคลทีจ่ ะประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีตอ้ งได้รบั ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
o
กาหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้สามารถยื่นคาขออนุญาตเป็ นทรัสตีต่อคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้ เช่น ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน สถาบัน
การเงินทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ บริษทั หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
ท่านทราบหรือไม่ว่า หากมีคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย เจ้าบ้าน หรือผูค้ รอบครองเคหสถานต้อง
แจ้งเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ซึง่
ได้กาหนดไว้ว่า “เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผูค้ รอบครองเคหสถาน หรือผูจ้ ดั การโรงแรมซึง่ รับคน
ต่างด้าวซึง่ ได้รบั อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็ นการชัวคราวเข้
่
าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ทีท่ าการตรวจคนเข้าเมืองซึง่ ตัง้ อยู่ในท้องทีท่ บ่ี า้ น เคหสถาน หรือ
โรงแรมนัน้ ตัง้ อยู่ ภายในยีส่ บิ สีช่ วโมง
ั ่ นับแต่เวลาทีค่ นต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องทีใ่ ดไม่มี
ทีท่ าการตรวจคนเข้าเมืองตัง้ อยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตารวจ ณ สถานีตารวจท้องทีน่ นั ้

ตามมาตรา 38 วรรค 2 “ในกรณีทบ่ี า้ น เคหสถาน หรือโรงแรมทีค่ นต่างด้าวเข้าพักอาศัย
ตามวรรคหนึ่งตัง้ อยูใ่ นเขตท้องทีก่ รุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กอง
ตรวจคนเข้าเมือง” และมาตรา 38 วรรค 3 “การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็ นไป
ตามระเบียบทีอ่ ธิบดีกาหนด”
ดังนัน้ หากมีคนต่างด้าวซึง่ เข้ามาเป็ นการชัวคราว
่
ไม่ว่าจะเป็ นผูไ้ ด้รบั การตรวจลงตรา
ประเภทท่องเทีย่ ว (tourist visa) คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (transit visa) คนอยูช่ วคราว
ั่
(Non Immigrant visa) หรือตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa
on Arrival) เป็ นต้น เข้าพักอาศัยกับผูใ้ ด และไม่ว่าผูน้ นั ้ จะได้ตอบแทนในการเข้าพักหรือไม่ก็
ตาม ผูเ้ ป็ นเจ้าบ้าน เจ้าของเคหสถาน เช่น โรงแรม เกสเฮ้าส์ แมนชัน่ อพาร์ตเม้นท์ สถาน
ประกอบการหรือเจ้าของบ้านเช่าทัวๆไป
่
ต้องแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามแบบฟอร์ม
ตม. 30 พร้อมกับบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวทีเ่ ข้าพักอาศัย
ในการแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวตาม มาตรา 38 นี้ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้
กาหนดรูปแบบและวิธกี ารแจ้งให้ผแู้ จ้งสามารถเลือกวิธที ส่ี ะดวกและเหมาะสม หลายช่องทาง
ดังนี้
o
นาเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผอู้ ่นื นาเอกสารมาแจ้ง หรือ
o
แจ้งทางไปรษณียล์ งทะเบียน หรือ
o
แจ้งทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet)
หากผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 38 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ถา้ ผูน้ นั ้ เป็ น
ผูจ้ ดั การโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
โดยในทางปฏิบตั ิ เจ้าบ้านหรือบุคคลทัวไปก็
่ ละเลยไม่มกี ารแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่าง
ด้าว เนื่องจากอาจเป็ นด้วยความไม่รใู้ นข้อกฎหมาย หรือไม่มกี ารบังคับใช้อย่างเข้มงวด แต่
สาหรับผูป้ ระกอบการ เจ้าของบ้านเช่า โรงแรม เกสเฮ้าส์ แมนชัน่ อพาร์ตเม้นท์ ซึง่ มีคนต่าง
ด้าวการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวเป็ นประจาจะต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดเพราะหาก
ถูกตรวจพบและเปรียบเทียบปรับจะมีโทษปรับในอัตราสูง เพราะเปรียบเทียบปรับตาม
จานวนคนต่างด้าวทีเ่ ข้าพัก
นอกจากนี้ ในขณะนี้ทางสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และ ทีท่ าการตรวจคนเข้าเมืองใน
หลายๆ จังหวัด มีการตรวจสอบทางอ้อม โดยในการยื่นคาขออยูต่ ่อในราชอาณาจักรของคน
ต่างด้าว จะมีการเรียกดูเอกสารใบรับการแจ้งการรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็ นการชัวคราวต่
่
อไป หากไม่มใี บ
รับแจ้งก็จะไม่รบั คาขออยู่ต่อ ดังนัน้ คนต่างด้าวเองก็จะต้องสอบถามไปยังเจ้าของบ้านเช่า
อพาร์ทเม้นท์ หรือ คอนโดทีพ่ กั อาศัย เป็ นการตรวจสอบทางอ้อมของเจ้าหน้าทีอ่ กี ช่องทาง
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