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เน้ือหาในฉบบั :  

พฤษภาคม 2560 

• คาํสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่21/2560 เรื่อง การ

แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออาํนวยความสะดวกในการประกอบ

ธุรกจิ 
• บโีอไอใหก้ารสง่เสรมิกจิการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
• บโีอไอให้สทิธแิละประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรบัของที่

นําเขา้มาเพื่อใชใ้นการวจิยัและพฒันา  
• มาตรการสง่เสรมิการลงทุนในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค

ตะวนัออก 
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คาํสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 

เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออาํนวยความ

สะดวกในการประกอบธรุกิจ 

เมื่อวนัที ่4 เมษายน 2560 ไดม้กีารประกาศคาํสัง่หวัหน้าคณะ

รกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่21/2560 เรื่องการแกไ้ขเพิม่เตมิ

กฎหมายเพื่ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ (“คาํสัง่ฯ”) 

ในราชกจิจานุเบกษา และมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศในราช

กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
 

คาํสัง่ฯ ฉบบัน้ีแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัใินกฎหมายหลายฉบบั รวมถงึพระราชบญัญตัคุิม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึง่สรุปสาระสาํคญั

ของการแกไ้ขเพิม่เตมิไดด้งัต่อไปน้ี 

ประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย ์

• แกไ้ขบทบญัญตัติามมาตรา 1016 เรื่องการจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทั และการจดทะเบยีนแกไ้ขในภายหลงั ใหจ้ด

ทะเบยีนต่อนายทะเบยีน ณ สาํนกังานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัทีร่ฐัมนตรกีระทรวงพาณิชยป์ระกาศกาํหนดได ้โดยไม่

จาํเป็นตอ้งจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน ณ สาํนกังานทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัทีส่าํนกังานใหญ่ตัง้อยู่ 

• เพิม่เตมิบทบญัญตัมิาตรา 1020/1 ใหร้ฐัมนตรกีะรทรวงพาณิชยส์ามารถออกกฎกระทรวงลดหรอืยกเวน้ค่าธรรมเนียมการ

จดทะเบยีน รบัรองเอกสาร และใบสาํคญัแสดงการจดทะเบยีนได ้

• แกไ้ขบทบญัญตัติามมาตรา 1108 (1) เรื่องการตัง้ขอ้บงัคบัของบรษิทัซึง่เป็นกจิการทีจ่ะตอ้งพจิารณาในทีป่ระชมุตัง้บรษิทั 

โดยสามารถกาํหนดวธิกีารแกไ้ขปัญหาหรอืขอ้ขดัแยง้ทีไ่ม่สามารถหาขอ้ยุตริะหว่างกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ไวด้ว้ยกไ็ด ้

• แกไ้ขบทบญัญตัติามมาตรา 1128 เรื่องการประทบัตราของบรษิทัในใบหุน้ ใหค้งไวเ้ฉพาะการลงลายมอืชื่อของกรรมการ

อย่างน้อย 1 คนในใบหุน้ 

• แกไ้ขเรื่องระยะเวลาในการจ่ายเงนิปันผล ตามมาตรา 1201 วรรค 4 โดยใหก้ระทาํภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมใหญ่

หรอืกรรมการลงมต ิ

• เพิม่เตมิเหตุแหง่การเลกิบรษิทัตามมาตรา 1237(5) โดยเมื่อมเีหตุอื่นใดทาํใหบ้รษิทันัน้เหลอืวสิยัทีจ่ะดาํรงอยู่ ศาลอาจสัง่ให้

เลกิบรษิทันัน้ได ้ 

พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

• แกไ้ขบทบญัญตัใินมาตรา 108 ทีก่าํหนดใหน้ายจา้งสง่สาํเนาขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงานใหแ้ก่อธบิดกีรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงานหรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมายภายใน 7 วนันบัแต่วนัประกาศใชข้อ้บงัคบั  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

• แกไ้ขมาตรา 100 เรื่องจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุ

วสิามญัและเพิม่เตมิถอ้ยคาํในบทบญัญตัใิหม้คีวามชดัเจน จากเดมิซึง่ระบุว่า “ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่รอ้ย

ละ 10 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด” เป็น “ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 

ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายทัง้หมดหรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกวา่ 25 คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 10  ของจาํนวนหุน้

ทีจ่าํหน่ายได ้
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ทัง้หมด” และแกไ้ขระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้จากภายใน 1 เดอืน เป็นภายใน 45 วนั นบัแต่วนัที่

ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้  

พระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 

• เพิม่เตมิเรื่องการโฆษณาคาํสัง่หรอืคาํพพิากษาของศาลหรอืประกาศหรอืคาํสัง่ของเจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัยใ์นหนงัสอื

รายวนัในมาตรา 148/1  โดยอาจโฆษณาทางสือ่อเิลก็ทรอนิกสส์าธารณะอื่นใดแทนตามทีอ่ธบิดกีรมบงัคบัคดปีระกาศ

กาํหนด  

• แกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา 173 โดยเพิม่เตมิขอ้สนันิษฐานเมื่อเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัยไ์ดโ้ฆษณาคาํสัง่พทิกัษ์ทรพัยผ์่านทางสือ่

อเิลก็ทรอนิกสส์าธารณะอื่นใดตามทีอ่ธบิดกีรมบงัคบัคดปีระกาศกาํหนด ใหถ้อืว่าบุคคลทุกคนไดท้ราบว่ามคีาํสัง่นัน้ 
 

บีโอไอให้การส่งเสริมกิจการพฒันาเทคโนโลยีและ

นวตักรรม 

เมื่อวนัที ่14 มนีาคม 2560  คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“บีโอไอ”) ไดอ้อก

ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่ส.1/2560 เรื่อง การใหก้ารสง่เสรมิ

กจิการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม (“ประกาศฯ”) เพื่อเป็นการพฒันาขดี

ความสามารถดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม และยกระดบัความสามารถในการ

แขง่ขนัของประเทศและอุตสาหกรรมโดยรวม สรุปไดด้งัน้ี   

1. เพิม่ประเภทกจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิในหมวด 8 - การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ใหเ้ป็นกจิการทา้ยบญัชกีจิการทีใ่หก้าร

สง่เสรมิการลงทุน โดยกาํหนดประเภทกจิการภายใตห้มวด 8.1 กจิการพฒันาเทคโนโลยเีป้าหมาย ซึง่ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได้

นิตบิุคคล 10 ปี ไม่กาํหนดวงเงนิภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ ดงัต่อไปน้ี 

• 8.1.1 กจิการพฒันา Biotechnology 

• 8.1.2 กจิการพฒันา Nanotechnology 

• 8.1.3 กจิการพฒันา Advanced Material Technology 

• 8.1.4 กจิการพฒันา Digital Technology 

2. กาํหนดประเภทกจิการเป้าหมายเพื่อสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยเีป้าหมาย (Enabling Services) ของบญัชปีระเภทกจิการที่

ใหก้ารสง่เสรมิการลงทุนดงัต่อไปน้ี ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 10 ปี โดยไม่กาํหนดวงเงนิภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลทีจ่ะ

ไดร้บัยกเวน้  

• ประเภท 5.6 กจิการออกแบบทางอเิลก็ทรอนิกส ์

• ประเภท 7.11 กจิการวจิยัและพฒันา 

• ประเภท 7.13 กจิการบรกิารออกแบบทางวศิวกรรม 

• ประเภท 7.14 กจิการบรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร ์

• ประเภท 7.15 กจิการบรกิารสอบเทยีบมาตรฐาน 
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• ประเภท 7.19 กจิการสถานฝึกฝนวชิาชพี (เฉพาะการฝึกอบรมดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี 

3. ใหก้จิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิในประเภทกจิการ 8.1 กจิการพฒันาเทคโนโลยเีป้าหมาย และประเภทกจิการเป้าหมายตามขอ้ 2 

สามารถขอรบัสทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ในการไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติ

บุคคล รวมแลว้ไม่เกนิ 13 ปี ของประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่2/2557 ลงวนัที ่3 ธนัวาคม 2557 

ทัง้น้ี เงื่อนไขในการไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนตามประกาศฯ ฉบบัน้ี ใหเ้ป็นไปตามทีบ่โีอไอประกาศกาํหนด และใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่8 

กุมภาพนัธ ์2560 เป็นตน้ไป 

 

 

บีโอไอให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรบัของท่ี

นําเข้ามาเพ่ือใช้ในการวิจยัและพฒันา 

เมื่อวนัที ่14 มนีาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุไดอ้อกประกาศ

ที ่1/2560  เรื่อง การใหส้ทิธแิละประโยชน์ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัของทีนํ่าเขา้

มาเพื่อใชใ้นการวจิยัและพฒันา (“ประกาศฯ”) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุน

การวจิยัและพฒันา  

 

ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุนจะไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัของทีนํ่าเขา้มาเพื่อใชใ้นการวจิยัและพฒันา รวมทัง้

การทดสอบทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะอนุมตัใิหค้ราวละ 1 ปี ซึง่ของนําเขา้ทีจ่ะไดร้บัยกเวน้อากรจะตอ้งไม่ใช่เครื่องจกัร หรอืวตัถุดบิและวสัดุ

จาํเป็นทีส่ามารถนําเขา้โดยไดร้บัสทิธยิกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจกัรหรอืวตัถุดบิและวสัดุจาํเป็น  

ทัง้น้ี ชนิด ปรมิาณ ระยะเวลา เงื่อนไข และวธิกีาร ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนประกาศ กาํหนด สาํหรบักจิการ

ดงัต่อไปน้ี 

• กจิการวจิยัและพฒันา 

• กจิการเทคโนโลยชีวีภาพ  

• กจิการพฒันาเทคโนโลยเีป้าหมาย เฉพาะโครงการทีม่กีารวจิยัและพฒันา 

 

ประกาศฯ ฉบบัน้ี ใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวนัออก 

เมื่อวนัที ่16 มนีาคม  2560 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนไดอ้อก

ประกาศที ่4/2560 เรื่อง มาตรการสง่เสรมิการลงทุนในพืน้ทีร่ะเบยีง

เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (“ประกาศฯ”) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

สง่เสรมิใหเ้กดิการลงทุน 
 

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมขัน้สงู และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาพืน้ทีเ่ชงิอุตสาหกรรม 

และการพฒันาเมอืง เพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิการยกระดบัพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

1. กาํหนดใหพ้ืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก  ไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัระยอง เป็นเขต

สง่เสรมิการลงทุน  

2. ใหก้จิการทีต่ัง้อยู่ในพืน้ที ่3 จงัหวดัขา้งตน้ ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ลดหย่อนภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบักาํไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการ

ลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีก่าํหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสิน้สดุ

ลง เพิม่เตมิจากการยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 

3. กาํหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายซึง่เป็นกลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกจิเพื่ออนาคตทีไ่ดร้บัสทิธแิละประโยชน์ตามประกาศฉบบัน้ี ไดแ้ก่ 

ยานยนตส์มยัใหม่ อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ การท่องเทีย่วกลุ่มรายไดด้แีละการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ การแปรรปูอาหาร เครื่องจกัร

อตัโนมตัแิละหุ่นยนต ์เคมชีวีภาพและปิโตรเคมทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ดจิทิลั และการแพทยค์รบวงจร และกาํหนดกจิการ

สนบัสนุนการพฒันาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ กจิการพฒันาระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานและโลจสิตกิส ์

กจิการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว กจิการวจิยัพฒันา และบรกิารสนบัสนุนดา้นเทคโนโลย ีโดยมรีายละเอยีดประเภทกจิการตามบญัชี

ทา้ยของประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ที ่2/2557  

ทัง้น้ี จะตอ้งยื่นคาํขอรบัการสง่เสรมิตามประกาศฯ แก่สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนภายในวนัที ่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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