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การขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจยั และพัฒนา หรือ
ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560

•

กระทรวงพาณิชย์ชแ้ี จงแนวทางการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการของบริษทั
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พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มกี ารประกาศพระราชบัญญัตเิ ขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา (“พ.ร.บ.ฯ”) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการส่งเสริมการ
ประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรม เป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยังยื
่ น สาระสําคัญของ พ.ร.บ.ฯ
สรุปได้ดงั ต่อไปนี้

•

กําหนดให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกครอบคลุมพืน้ ที่ 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี และระยอง และอาจกําหนดพืน้ ทีอ่ ่นื ใดทีอ่ ยูใ่ นภาคตะวันออกเพิม่ เติมโดย
ออกเป็ นพระราชกฤษฎีกา

•

กําหนดให้มคี ณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็ นประธาน มีหน้าทีก่ าํ หนดนโยบายเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้
ความเห็นชอบแผนผังการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการ
ร่วมลงทุนกับเอกชน กําหนดพืน้ ทีเ่ ขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมเป้ าหมาย
และสิทธิประโยชน์

•

กําหนด 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายพิเศษสําหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่
ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ การท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้ดแี ละการท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์ การบิน
และโลจิสติกส์ เชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ ดิจทิ ลั และ การแพทย์และสุขภาพครบ
วงจร

•

ให้เลขาธิการเป็ นผูม้ อี าํ นาจอนุมตั ิ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ หรือ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจในการรับจดทะเบียนหรือ รับแจ้งตามกฎหมาย ว่าด้วยการขุดดินและถม
ดิน การควบคุมอาคาร การจดทะเบียนเครื่องจักร การสาธารณสุข คนเข้าเมืองเฉพาะ
เพื่อการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือผูช้ าํ นาญการอยู่ในราชอาณาจักร
ทะเบียนพาณิชย์ โรงงาน และการจัดสรรทีด่ นิ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินการหรือการ
กระทําใดภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

•

กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายสามารถกําหนดให้พน้ื ทีใ่ ดในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเป็ นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ หรือเจ้าของทีด่ นิ ซึง่ ตัง้ อยู่ภายในพืน้ ทีเ่ ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอาจขอให้สาํ นักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ดําเนินการกําหนดให้ทด่ี นิ บริเวณดังกล่าวเป็ นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษได้

•

กําหนดให้ผปู้ ระกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลและเป็ นคน
ต่างด้าวมีสทิ ธิถอื กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อประกอบ
กิจการทีไ่ ด้รบั อนุญาตได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั อนุญาตตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ และมี
สิทธิถอื กรรมสิทธิในห้
์ องชุด เพือ่ การประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั อนุญาต หรือเพือ่ อยู่อาศัย
โดยได้รบั การยกเว้นจากการจํากัดสิทธิของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
ทัง้ นี้ กําหนดให้สทิ ธิการเช่าทีด่ นิ ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษมีกาํ หนดเวลาสูงสุด 50
ปี เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้ าหมายพิเศษ และสามารถต่ออายุสญ
ั ญา
เช่าได้ไม่เกิน 49 ปี นบั แต่วนั ครบ 50 ปี

•

กําหนดสิทธิให้ได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลไม่เกินทีก่ าํ หนดไว้ใน
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุนหรือพระราชบัญญัตกิ ารเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้ าหมาย นอกจากนี้ยงั มีสทิ ธิได้รบั ยกเว้นไม่
ต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินและสามารถใช้เงินตรา
ต่างประเทศเพื่อชําระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างผูป้ ระกอบกิจการในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษได้

พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ มีผลใช้บงั คับ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561

พระราชกําหนดการประกอบธุรกิ จสิ นทรัพย์ดิจิทลั พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 พระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั พ.ศ.
2561 (“พระราชกําหนดฯ”) ได้ถกู ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกํากับ และควบคุมการดําเนิน
กิจกรรม และการประกอบธุรกิจเกีย่ วกับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั เพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
มันคงทางเศรษฐกิ
่
จของประเทศ รวมถึงคุม้ ครองผูล้ งทุน และประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง มีเนื้อหา
โดยสรุปดังต่อไปนี้
•

พระราชกําหนดฯ ให้อาํ นาจสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงานฯ”) ใน
การควบคุมการซือ้ ขายสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ทัง้ นี้ สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั หมายความถึง คริป
โทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจทิ ลั

•

โดยทัวไปแล้
่
ว การส่งมอบ โอน ยึดถือ หรือส่งคืนคริปโทเคอร์เรอซี หรือโทเคน
ดิจทิ ลั ให้ใช้คริปโทเคอร์เรนซี หรือโทเคนดิจทิ ลั ประเภท และชนิดเดียวกัน และ
จํานวนเท่ากันได้

•

ในกรณีทจ่ี ะคํานวณราคาสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั เป็ นเงินไทย ให้ไปเป็ นตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการฯ”) ประกาศกําหนด

•

กรณีการเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั ทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชน ผูเ้ สนอขายจะต้องได้รบั
อนุญาตจากสํานักงานฯ และผูเ้ สนอขายจะต้องเป็ นนิตบิ คุ คลประเภทบริษทั จํากัด
หรือบริษทั มหาชนจํากัดเท่านัน้ โดยจะต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขาย
และร่างหนังสือชีช้ วนต่อสํานักงานฯ

•

ผูล้ งทุนในโทเคนดิจทิ ลั จะต้องเป็ นผูล้ งทุนตามประเภท และภายใต้เงื่อนไขที่
คณะกรรมการฯ ประกาศกําหนด

•

เมื่อสํานักงานฯ อนุมตั แิ บบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายแล้ว ผูเ้ สนอขายจะต้อง
ขายโทเคนดิจทิ ลั ผ่านระบบทีค่ ณะกรรมการฯ เห็นชอบเท่านัน้

•

ผูใ้ ดเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั โดยฝ่ าฝืน หรือไม่ได้รบั อนุญาต หรือเสนอขายโดยไม่
กระทําผ่านผูใ้ ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจทิ ลั ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสอง
ปี หรือปรับเป็ นเงินไม่เกินสองเท่าของราคาขายของโทเคนดิจทิ ลั ทัง้ หมดซึง่ ผูน้ นั ้ ได้
เสนอขาย แต่ทงั ้ นี้ เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ

ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการร่างประกาศ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ เพื่อความ
ชัดเจนในการกํากับดูแลทีค่ รอบคลุมธุรกรรมสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ให้ชดั เจน และนําไปใช้ในทาง
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การขอรับการส่งเสริ มตามมาตรการส่งเสริ มการลงทุนเพื่อการ
วิ จยั และพัฒนา หรือออกแบบทางวิ ศวกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิ ทธิ ภาพตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ที่
9/2560
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“สํานักงานฯ”) ได้
ประกาศคําชีแ้ จงเรื่องการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจยั และ
พัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2560
เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยมีเนื้อหาโดยสรุป
ดังต่อไปนี้
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
•

ใช้บงั คับกับกิจการทีด่ าํ เนินการอยู่แล้ว ทัง้ กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมอยู่เดิมหรือ
ยังไม่ได้รบั การส่งเสริม

•

เป็ นประเภทกิจการทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมการ
ลงทุนทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในขณะทีย่ ่นื ขอรับการส่งเสริม ยกเว้นประเภทกิจการตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป. 4/2560

เงื่อนไขของการให้การส่งเสริมการลงทุน
•

ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการ
ดังต่อไปนี้
o

o

o

o

o

ต้องมีขอบข่ายการลงทุนเพื่อการวิจยั และพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การพิจารณาเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนา หรือออกแบบทาง
วิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ จะพิจารณาเปรียบเทียบกับยอดขาย
เฉพาะโครงการทีข่ อรับการส่งเสริมเท่านัน้
มีรายการเงินลงทุนหรือค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และพัฒนา เช่น ค่าจ้างหรือ
เงินเดือนของบุคลาการทีจ่ า้ งเพือ่ ให้ปฏิบตั งิ านตามโครงการวิจยั และพัฒนาที่
เสนอ ค่าใช้จ่ายในการจัดหา จัดซือ้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทใ่ี ช้เฉพาะการ
ดําเนินงานตามโครงการวิจยั และพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการจ้างผูอ้ น่ื ทําการวิจยั
และพัฒนาในประเทศ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการยื่นขอรับความคุม้ ครอง
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทัง้ ในและต่างประเทศของผลงานวิจยั และพัฒนา เป็ นต้น
มูลค่าภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลทีข่ อใช้สทิ ธิและประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นจะต้องใช้
จากกําไรสุทธิทงั ้ จํานวนในแต่ละรอบบัญชีเท่านัน้ โดยไม่ให้แบ่งใช้เพียง
บางส่วน โดยจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทีไ่ ด้มกี ารลงทุนจริง และต้อง
เป็ นรายได้ทเ่ี กิดขึน้ หลังได้รบั บัตรส่งเสริม
การนับมูลค่าเงินลงทุนตามโครงการเพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าภาษีเงินได้นิติ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั ยกเว้น แยกพิจารณาเป็ น 2 กรณีดงั นี้
 กรณีย่นื คําขอเปิ ดดําเนินการภายใน 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกบัตรส่งเสริม
ให้นบั มูลค่าเงินลงทุนตัง้ แต่วนั ทีย่ ่นื คําขอรับการส่งเสริมจนถึงวันทีย่ ่นื คํา
ขอเปิ ดดําเนินการ

 กรณีย่นื คําขอเปิ ดดําเนินการภายหลัง 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกบัตร
ส่งเสริม ให้นบั มูลค่าเงินลงทุนตัง้ แต่วนั ทีย่ ่นื คําขอรับการส่งเสริมถึงวันที่
ครบกําหนด 3 ปี นบั แต่วนั ทีอ่ อกบัตรส่งเสริม
ทัง้ นี้ จะต้องยื่นแบบประกอบคําขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพือ่ การ
วิจยั และพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พร้อมกับคํา
ขอรับการส่งเสริม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
3 ปี นับจากวันทีอ่ อกบัตรส่งเสริม

กระทรวงพาณิ ชย์ชี้แจงแนวทางการดําเนิ นการจัดประชุม
คณะกรรมการของบริ ษทั มหาชนจํากัดภายใต้พระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ชแ้ี จงแนวทางการดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการของบริษทั มหาชนจํากัดภายใต้พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
ตามคําชีแ้ จงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จากคําวินจิ ฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ 839/2561 ดังนี้
•

กรณีทไ่ี ม่มปี ระธานกรรมการ หรือมี แต่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ หรือไม่ยอมปฏิบตั หิ น้าที่ ในกรณีเช่นนี้ หากบริษทั ยังมีกรรมการเหลืออยู่ครบ
จํานวนทีจ่ ะเป็ นองค์ประชุม กรรมการทีเ่ หลืออยู่นนั ้ ย่อมสามารถจัดให้มกี ารประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้มกี ารดําเนินการในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ของบริษทั ได้

•

กรณีตําแหน่งกรรมการของบริษทั มหาชนจํากัดว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจํานวนทีจ่ ะ
เป็ นองค์ประชุม กรรมการทีเ่ หลืออยู่สามารถกระทําการในส่วนของคณะกรรมการ
ของบริษทั ได้ ไม่ว่ากรรมการทีเ่ หลืออยู่จะดํารงตําแหน่งประธานกรรมการหรือไม่ก็
ตาม เพื่อจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนตําแหน่งทีว่ ่าง
ลงทัง้ หมดโดยเร็ว

•

บริษทั อาจออกข้อบังคับเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ในการเรียกประชุมคณะกรรมการใน
กรณีทไ่ี ม่มปี ระธานกรรมการ หรือมีประธานกรรมการแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ หรือไม่ยอมปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ว้เป็ นการเฉพาะก็ได้ เพื่อให้กจิ การของบริษทั สามารถ
ดําเนินต่อไปได้โดยไม่ตอ้ งหยุดชะงักลง
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