
 

 

 

 

Thailand | Tax & Legal Services | June 2018 
 

 

Legal News 
Deloitte Legal – Representing tomorrow 
 

 

Inside this issue :  

 June 2018 

• พระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561 

• พระราชกาํหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 2561 

• การขอรบัการสง่เสรมิตามมาตรการสง่เสรมิการลงทุนเพื่อการวจิยัและพฒันา หรอื

ออกแบบทางวศิวกรรมเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพตามประกาศคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทุน ที ่9/2560 

• กระทรวงพาณิชยช์ีแ้จงแนวทางการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการของบรษิทั

มหาชนจาํกดัภายใตพ้ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

 
 

พระราชบญัญติัเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561 
 

เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2561 ไดม้กีารประกาศพระราชบญัญตัเิขตพฒันาพเิศษภาค

ตะวนัออก พ.ศ. 2561 ในราชกจิจานุเบกษา (“พ.ร.บ.ฯ”) โดยมวีตัถุประสงคใ์นการสง่เสรมิการ

ประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู ทนัสมยั สรา้งนวตักรรม เป็น

มติรต่อสิง่แวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื สาระสาํคญัของ พ.ร.บ.ฯ 

สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

 

 

 



• กาํหนดใหเ้ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกครอบคลุมพืน้ที ่3 จงัหวดัคอื ฉะเชงิเทรา 

ชลบุร ีและระยอง และอาจกาํหนดพืน้ทีอ่ื่นใดทีอ่ยูใ่นภาคตะวนัออกเพิม่เตมิโดย

ออกเป็นพระราชกฤษฎกีา  

• กาํหนดใหม้คีณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก โดยมนีายกรฐัมนตรี

เป็นประธาน มหีน้าทีก่าํหนดนโยบายเพื่อพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ให้

ความเหน็ชอบแผนผงัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการ

ร่วมลงทุนกบัเอกชน กาํหนดพืน้ทีเ่ขตสง่เสรมิเศรษฐกจิพเิศษ อุตสาหกรรมเป้าหมาย

และสทิธปิระโยชน์ 

• กาํหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายพเิศษสาํหรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ 

ยานยนตส์มยัใหม่ อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ การท่องเทีย่วกลุ่มรายไดด้แีละการท่องเทีย่ว

เชงิสขุภาพ การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ การแปรรปูอาหาร หุ่นยนต ์การบนิ

และโลจสิตกิส ์เชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ ดจิทิลั และ การแพทยแ์ละสขุภาพครบ

วงจร  

• ใหเ้ลขาธกิารเป็นผูม้อีาํนาจอนุมตั ิอนุญาต ออกใบอนุญาต หรอืใหค้วามเหน็ชอบ หรอื

เป็นผูม้อีาํนาจในการรบัจดทะเบยีนหรอื รบัแจง้ตามกฎหมาย ว่าดว้ยการขดุดนิและถม

ดนิ การควบคุมอาคาร การจดทะเบยีนเครื่องจกัร การสาธารณสขุ คนเขา้เมอืงเฉพาะ

เพื่อการอนุญาตใหค้นต่างดา้วซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญ หรอืผูช้าํนาญการอยู่ในราชอาณาจกัร 

ทะเบยีนพาณิชย ์โรงงาน และการจดัสรรทีด่นิ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินการหรอืการ

กระทาํใดภายในเขตสง่เสรมิเศรษฐกจิพเิศษ 

• กาํหนดใหค้ณะกรรมการนโยบายสามารถกาํหนดใหพ้ืน้ทีใ่ดในเขตพฒันาพเิศษภาค

ตะวนัออกเป็นเขตสง่เสรมิเศรษฐกจิพเิศษ หรอืเจา้ของทีด่นิซึง่ตัง้อยู่ภายในพืน้ทีเ่ขต

พฒันาพเิศษภาคตะวนัออกอาจขอใหส้าํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวนัออก ดาํเนินการกาํหนดใหท้ีด่นิบรเิวณดงักล่าวเป็นเขตสง่เสรมิเศรษฐกจิ

พเิศษได ้

• กาํหนดใหผู้ป้ระกอบกจิการในเขตสง่เสรมิเศรษฐกจิพเิศษซึง่เป็นนิตบิุคคลและเป็นคน

ต่างดา้วมสีทิธถิอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิภายในเขตสง่เสรมิเศรษฐกจิพเิศษ เพื่อประกอบ

กจิการทีไ่ดร้บัอนุญาตไดโ้ดยไมต่อ้งไดร้บัอนุญาตตามประมวลกฎหมายทีด่นิ และมี

สทิธถิอืกรรมสทิธิใ์นหอ้งชุด เพือ่การประกอบกจิการทีไ่ดร้บัอนุญาต หรอืเพือ่อยู่อาศยั 

โดยไดร้บัการยกเวน้จากการจาํกดัสทิธขิองคนต่างดา้วตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด 

ทัง้น้ี กาํหนดใหส้ทิธกิารเช่าทีด่นิในเขตสง่เสรมิเศรษฐกจิพเิศษมกีาํหนดเวลาสงูสดุ 50 

ปี เพื่อการพฒันาและสง่เสรมิอุตสาหกรรมเป้าหมายพเิศษ และสามารถต่ออายุสญัญา

เช่าไดไ้ม่เกนิ 49 ปีนบัแต่วนัครบ 50 ปี  

• กาํหนดสทิธใิหไ้ดร้บัยกเวน้หรอืลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลไม่เกนิทีก่าํหนดไวใ้น

พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทนุหรอืพระราชบญัญตักิารเพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัของประเทศสาํหรบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากน้ียงัมสีทิธไิดร้บัยกเวน้ไม่

ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิและสามารถใชเ้งนิตรา

ต่างประเทศเพื่อชาํระค่าสนิคา้หรอืบรกิารระหว่างผูป้ระกอบกจิการในเขตสง่เสรมิ

เศรษฐกจิพเิศษได ้

พ.ร.บ.ฯ ฉบบัน้ี มผีลใชบ้งัคบั ตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2561 

 
 



พระราชกาํหนดการประกอบธรุกิจสินทรพัยดิ์จิทลั พ.ศ. 2561 

เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 พระราชกาํหนดการประกอบธุรกจิสนิทรพัยด์จิทิลั พ.ศ. 

2561 (“พระราชกาํหนดฯ”) ไดถ้กูประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา และมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่                    

วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อกาํกบั และควบคุมการดาํเนิน

กจิกรรม และการประกอบธุรกจิเกีย่วกบัสนิทรพัยด์จิทิลั เพื่อประโยชน์ในการรกัษาความ

มัน่คงทางเศรษฐกจิของประเทศ รวมถงึคุม้ครองผูล้งทุน และประชาชนทีเ่กีย่วขอ้ง มเีน้ือหา

โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

• พระราชกาํหนดฯ ใหอ้าํนาจสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาด

หลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังานฯ”) ใน

การควบคุมการซือ้ขายสนิทรพัยด์จิทิลั ทัง้น้ี สนิทรพัยด์จิทิลั หมายความถงึ ครปิ

โทเคอรเ์รนซ ีและโทเคนดจิทิลั  

• โดยทัว่ไปแลว้ การสง่มอบ โอน ยดึถอื หรอืสง่คนืครปิโทเคอรเ์รอซ ีหรอืโทเคน

ดจิทิลั ใหใ้ชค้รปิโทเคอรเ์รนซ ีหรอืโทเคนดจิทิลัประเภท และชนิดเดยีวกนั และ

จาํนวนเท่ากนัได ้ 

• ในกรณีทีจ่ะคาํนวณราคาสนิทรพัยด์จิทิลัเป็นเงนิไทย ใหไ้ปเป็นตามหลกัเกณฑ ์

และวธิกีารทีค่ณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(“คณะกรรมการฯ”) ประกาศกาํหนด  

• กรณีการเสนอขายโทเคนดจิทิลัทีอ่อกใหม่ต่อประชาชน ผูเ้สนอขายจะตอ้งไดร้บั

อนุญาตจากสาํนกังานฯ และผูเ้สนอขายจะตอ้งเป็นนิตบิคุคลประเภทบรษิทัจาํกดั 

หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัเท่านัน้ โดยจะตอ้งยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูเสนอขาย 

และร่างหนงัสอืชีช้วนต่อสาํนกังานฯ 

• ผูล้งทุนในโทเคนดจิทิลัจะตอ้งเป็นผูล้งทุนตามประเภท และภายใตเ้งื่อนไขที่

คณะกรรมการฯ ประกาศกาํหนด 

• เมื่อสาํนกังานฯ อนุมตัแิบบแสดงรายการขอ้มลูเสนอขายแลว้ ผูเ้สนอขายจะตอ้ง

ขายโทเคนดจิทิลัผ่านระบบทีค่ณะกรรมการฯ เหน็ชอบเท่านัน้ 

• ผูใ้ดเสนอขายโทเคนดจิทิลัโดยฝ่าฝืน หรอืไมไ่ดร้บัอนุญาต หรอืเสนอขายโดยไม่

กระทาํผ่านผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอขายโทเคนดจิทิลั ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสอง

ปี หรอืปรบัเป็นเงนิไม่เกนิสองเท่าของราคาขายของโทเคนดจิทิลัทัง้หมดซึง่ผูน้ัน้ได้

เสนอขาย แต่ทัง้น้ี เงนิค่าปรบัตอ้งไม่น้อยกว่าหา้แสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

ทัง้น้ี คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการร่างประกาศ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ เพื่อความ

ชดัเจนในการกาํกบัดแูลทีค่รอบคลุมธุรกรรมสนิทรพัยด์จิทิลัใหช้ดัเจน และนําไปใชใ้นทาง

ปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

 
 



การขอรบัการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทนุเพ่ือการ

วิจยัและพฒันา หรือออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ ท่ี 

9/2560 

เมื่อวนัที ่8 มกราคม 2561 สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“สาํนกังานฯ”) ได้

ประกาศคาํชีแ้จงเรื่องการขอรบัการสง่เสรมิตามมาตรการสง่เสรมิการลงทุนเพื่อการวจิยัและ

พฒันา หรอืออกแบบทางวศิวกรรมตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที ่9/2560 

เรื่องมาตรการสง่เสรมิการลงทุนเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ โดยมเีน้ือหาโดยสรุป

ดงัต่อไปน้ี 

การขอรบัการส่งเสริมการลงทุน 

• ใชบ้งัคบักบักจิการทีด่าํเนินการอยู่แลว้ ทัง้กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิอยู่เดมิหรอื

ยงัไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิ 

• เป็นประเภทกจิการทีค่ณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนประกาศใหก้ารสง่เสรมิการ

ลงทุนทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในขณะทีย่ื่นขอรบัการสง่เสรมิ ยกเวน้ประเภทกจิการตาม

ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที ่ป. 4/2560  

เง่ือนไขของการให้การส่งเสริมการลงทุน 

• ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนตามมาตรการ 

ดงัต่อไปน้ี 

o ตอ้งมขีอบขา่ยการลงทุนเพื่อการวจิยัและพฒันา หรอืออกแบบทางวศิวกรรม

เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ 

o การพจิารณาเงนิลงทุนหรอืค่าใชจ้่ายเพื่อการวจิยัและพฒันา หรอืออกแบบทาง

วศิวกรรมเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพ จะพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัยอดขาย

เฉพาะโครงการทีข่อรบัการสง่เสรมิเท่านัน้ 

o มรีายการเงนิลงทุนหรอืค่าใชจ้า่ยในการวจิยัและพฒันา เช่น ค่าจา้งหรอื

เงนิเดอืนของบุคลาการทีจ่า้งเพือ่ใหป้ฏบิตังิานตามโครงการวจิยัและพฒันาที่

เสนอ  ค่าใชจ้่ายในการจดัหา จดัซือ้เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทีใ่ชเ้ฉพาะการ

ดาํเนินงานตามโครงการวจิยัและพฒันา ค่าใชจ้่ายในการจา้งผูอ้ืน่ทาํการวจิยั

และพฒันาในประเทศ ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการยื่นขอรบัความคุม้ครอง

ทรพัยส์นิทางปัญญาทัง้ในและต่างประเทศของผลงานวจิยัและพฒันา  เป็นตน้ 

o มลูค่าภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลทีข่อใชส้ทิธแิละประโยชน์ทีไ่ดร้บัยกเวน้จะตอ้งใช้

จากกาํไรสทุธทิัง้จาํนวนในแต่ละรอบบญัชเีท่านัน้ โดยไมใ่หแ้บ่งใชเ้พยีง

บางสว่น โดยจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 50 ของมลูค่าทีไ่ดม้กีารลงทนุจรงิ และตอ้ง

เป็นรายไดท้ีเ่กดิขึน้หลงัไดร้บับตัรสง่เสรมิ 

o การนบัมลูค่าเงนิลงทุนตามโครงการเพื่อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าภาษเีงนิไดนิ้ติ

บุคคลทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ แยกพจิารณาเป็น 2 กรณีดงัน้ี  

 กรณียื่นคาํขอเปิดดาํเนินการภายใน 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกบตัรสง่เสรมิ 

ใหน้บัมลูค่าเงนิลงทุนตัง้แต่วนัทีย่ื่นคาํขอรบัการสง่เสรมิจนถงึวนัทีย่ื่นคาํ

ขอเปิดดาํเนินการ 



 กรณียื่นคาํขอเปิดดาํเนินการภายหลงั 3 ปี  นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกบตัร

สง่เสรมิ ใหน้บัมลูค่าเงนิลงทุนตัง้แต่วนัทีย่ื่นคาํขอรบัการสง่เสรมิถงึวนัที่

ครบกาํหนด 3 ปีนบัแต่วนัทีอ่อกบตัรสง่เสรมิ 

ทัง้น้ี จะตอ้งยื่นแบบประกอบคาํขอรบัการสง่เสรมิตามมาตรการสง่เสรมิการลงทุนเพือ่การ

วจิยัและพฒันา หรอืออกแบบทางวศิวกรรมเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ พรอ้มกบัคาํ

ขอรบัการสง่เสรมิ ภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2563 และจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 

3 ปี นบัจากวนัทีอ่อกบตัรสง่เสรมิ 

 

กระทรวงพาณิชยช้ี์แจงแนวทางการดาํเนินการจดัประชมุ

คณะกรรมการของบริษทัมหาชนจาํกดัภายใต้พระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดช้ีแ้จงแนวทางการดาํเนินการจดัประชุม

คณะกรรมการของบรษิทัมหาชนจาํกดัภายใตพ้ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

ตามคาํชีแ้จงกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เมื่อวนัที ่17 พฤษภาคม 2561 จากคาํวนิิจฉยัของ

คณะกรรมการกฤษฎกีาเรื่องเสรจ็ที ่839/2561 ดงัน้ี 

• กรณีทีไ่ม่มปีระธานกรรมการ หรอืม ีแต่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่

ได ้หรอืไมย่อมปฏบิตัหิน้าที ่ในกรณีเชน่น้ี หากบรษิทัยงัมกีรรมการเหลอือยู่ครบ

จาํนวนทีจ่ะเป็นองคป์ระชุม กรรมการทีเ่หลอือยู่นัน้ย่อมสามารถจดัใหม้กีารประชุม

คณะกรรมการเพื่อใหม้กีารดาํเนินการในการบรหิารจดัการงานต่าง ๆ ของบรษิทัได ้

• กรณีตําแหน่งกรรมการของบรษิทัมหาชนจาํกดัว่างลงจนเหลอืน้อยกว่าจาํนวนทีจ่ะ

เป็นองคป์ระชมุ กรรมการทีเ่หลอือยู่สามารถกระทาํการในสว่นของคณะกรรมการ

ของบรษิทัได ้ไมว่่ากรรมการทีเ่หลอือยู่จะดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการหรอืไม่ก็

ตาม เพื่อจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนตําแหน่งทีว่่าง

ลงทัง้หมดโดยเรว็ 

• บรษิทัอาจออกขอ้บงัคบัเพื่อกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการเรยีกประชุมคณะกรรมการใน

กรณีทีไ่ม่มปีระธานกรรมการ หรอืมปีระธานกรรมการแต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่

ได ้หรอืไมย่อมปฏบิตัหิน้าทีไ่วเ้ป็นการเฉพาะกไ็ด ้เพื่อใหก้จิการของบรษิทัสามารถ

ดาํเนินต่อไปไดโ้ดยไม่ตอ้งหยุดชะงกัลง 
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