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เนื้ อหาในฉบับ :
พฤษภาคม 2560
•

คําสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การ
แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ

•

บีโอไอให้การส่งเสริมกิจการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

•

บีโอไอให้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่
นําเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจยั และพัฒนา

•

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก
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คําสังหั
่ วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
เรื่อง การแก้ไขเพิ่ มเติ มกฎหมายเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิ จ
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้มกี ารประกาศคําสังหั
่ วหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิม่ เติม
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (“คําสังฯ”)
่
ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ทีป่ ระกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
คําสังฯ
่ ฉบับนี้แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตใิ นกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึง่ สรุปสาระสําคัญ
ของการแก้ไขเพิม่ เติมได้ดงั ต่อไปนี้
ประมวลกฎมายแพ่งและพาณิ ชย์
• แก้ไขบทบัญญัตติ ามมาตรา 1016 เรื่องการจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั และการจดทะเบียนแก้ไขในภายหลัง ให้จด
ทะเบียนต่อนายทะเบียน ณ สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั ทีร่ ฐั มนตรีกระทรวงพาณิชย์ประกาศกําหนดได้ โดยไม่
จําเป็ นต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ณ สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั ทีส่ าํ นักงานใหญ่ตงั ้ อยู่
• เพิม่ เติมบทบัญญัตมิ าตรา 1020/1 ให้รฐั มนตรีกะรทรวงพาณิชย์สามารถออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
จดทะเบียน รับรองเอกสาร และใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนได้
• แก้ไขบทบัญญัตติ ามมาตรา 1108 (1) เรื่องการตัง้ ข้อบังคับของบริษทั ซึง่ เป็ นกิจการทีจ่ ะต้องพิจารณาในทีป่ ระชุมตัง้ บริษทั
โดยสามารถกําหนดวิธกี ารแก้ไขปั ญหาหรือข้อขัดแย้งทีไ่ ม่สามารถหาข้อยุตริ ะหว่างกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ ไว้ดว้ ยก็ได้
• แก้ไขบทบัญญัตติ ามมาตรา 1128 เรื่องการประทับตราของบริษทั ในใบหุน้ ให้คงไว้เฉพาะการลงลายมือชื่อของกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนในใบหุน้
• แก้ไขเรื่องระยะเวลาในการจ่ายเงินปั นผล ตามมาตรา 1201 วรรค 4 โดยให้กระทําภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ทีท่ ป่ี ระชุมใหญ่
หรือกรรมการลงมติ
• เพิม่ เติมเหตุแห่งการเลิกบริษทั ตามมาตรา 1237(5) โดยเมื่อมีเหตุอ่นื ใดทําให้บริษทั นัน้ เหลือวิสยั ทีจ่ ะดํารงอยู่ ศาลอาจสังให้
่
เลิกบริษทั นัน้ ได้
พระราชบัญญัติค้มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
• แก้ไขบทบัญญัตใิ นมาตรา 108 ทีก่ าํ หนดให้นายจ้างส่งสําเนาข้อบังคับเกีย่ วกับการทํางานให้แก่อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมายภายใน 7 วันนับแต่วนั ประกาศใช้ขอ้ บังคับ
พระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
• แก้ไขมาตรา 100 เรื่องจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุม
วิสามัญและเพิม่ เติมถ้อยคําในบทบัญญัตใิ ห้มคี วามชัดเจน จากเดิมซึง่ ระบุว่า “ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด” เป็ น “ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายทัง้ หมดหรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุน้
ทีจ่ าํ หน่ายได้
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ทัง้ หมด” และแก้ไขระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ จากภายใน 1 เดือน เป็ นภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ. 2483
• เพิม่ เติมเรื่องการโฆษณาคําสังหรื
่ อคําพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคําสังของเจ้
่
าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ในหนังสือ
รายวันในมาตรา 148/1 โดยอาจโฆษณาทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์สาธารณะอื่นใดแทนตามทีอ่ ธิบดีกรมบังคับคดีประกาศ
กําหนด
• แก้ไขเพิม่ เติมมาตรา 173 โดยเพิม่ เติมข้อสันนิษฐานเมื่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้โฆษณาคําสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ผ่านทางสือ่
อิเล็กทรอนิกส์สาธารณะอื่นใดตามทีอ่ ธิบดีกรมบังคับคดีประกาศกําหนด ให้ถอื ว่าบุคคลทุกคนได้ทราบว่ามีคาํ สังนั
่ น้

บีโอไอให้ การส่งเสริ มกิ จการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) ได้ออก
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ส.1/2560 เรื่อง การให้การส่งเสริม
กิจการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (“ประกาศฯ”) เพื่อเป็ นการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและอุตสาหกรรมโดยรวม สรุปได้ดงั นี้
1. เพิม่ ประเภทกิจการทีใ่ ห้การส่งเสริมในหมวด 8 - การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็ นกิจการท้ายบัญชีกจิ การทีใ่ ห้การ
ส่งเสริมการลงทุน โดยกําหนดประเภทกิจการภายใต้หมวด 8.1 กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้ าหมาย ซึง่ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคล 10 ปี ไม่กาํ หนดวงเงินภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลทีจ่ ะได้รบั ยกเว้น ดังต่อไปนี้
• 8.1.1 กิจการพัฒนา Biotechnology
• 8.1.2 กิจการพัฒนา Nanotechnology
• 8.1.3 กิจการพัฒนา Advanced Material Technology
• 8.1.4 กิจการพัฒนา Digital Technology
2. กําหนดประเภทกิจการเป้ าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้ าหมาย (Enabling Services) ของบัญชีประเภทกิจการที่
ให้การส่งเสริมการลงทุนดังต่อไปนี้ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล 10 ปี โดยไม่กาํ หนดวงเงินภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลทีจ่ ะ
ได้รบั ยกเว้น
• ประเภท 5.6 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
• ประเภท 7.11 กิจการวิจยั และพัฒนา
• ประเภท 7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม
• ประเภท 7.14 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
• ประเภท 7.15 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
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• ประเภท 7.19 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ (เฉพาะการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
3. ให้กจิ การทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมในประเภทกิจการ 8.1 กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้ าหมาย และประเภทกิจการเป้ าหมายตามข้อ 2
สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) ในการได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล รวมแล้วไม่เกิน 13 ปี ของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557
ทัง้ นี้ เงื่อนไขในการได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศฯ ฉบับนี้ ให้เป็ นไปตามทีบ่ โี อไอประกาศกําหนด และให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 8
กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป

บีโอไอให้สิทธิ และประโยชน์ ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่
นําเข้ามาเพื่อใช้ ในการวิ จยั และพัฒนา
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศ
ที่ 1/2560 เรื่อง การให้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของทีน่ ําเข้า
มาเพื่อใช้ในการวิจยั และพัฒนา (“ประกาศฯ”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
การวิจยั และพัฒนา
ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนจะได้รบั สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของทีน่ ําเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจยั และพัฒนา รวมทัง้
การทดสอบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะอนุมตั ใิ ห้คราวละ 1 ปี ซึง่ ของนําเข้าทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นอากรจะต้องไม่ใช่เครื่องจักร หรือวัตถุดบิ และวัสดุ
จําเป็ นทีส่ ามารถนําเข้าโดยได้รบั สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรหรือวัตถุดบิ และวัสดุจาํ เป็ น
ทัง้ นี้ ชนิด ปริมาณ ระยะเวลา เงื่อนไข และวิธกี าร ให้เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศ กําหนด สําหรับกิจการ
ดังต่อไปนี้
• กิจการวิจยั และพัฒนา
• กิจการเทคโนโลยีชวี ภาพ
• กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้ าหมาย เฉพาะโครงการทีม่ กี ารวิจยั และพัฒนา
ประกาศฯ ฉบับนี้ ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
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มาตรการส่ ง เสริ มการลงทุ นในพื้ นที่ ระเบี ย งเศรษฐกิ จ
พิ เศษภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออก
ประกาศที่ 4/2560 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (“ประกาศฯ”) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้ าหมายทีใ่ ช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขัน้ สูง และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ชิงอุตสาหกรรม
และการพัฒนาเมือง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการยกระดับพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กําหนดให้พน้ื ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เป็ นเขต
ส่งเสริมการลงทุน
2. ให้กจิ การทีต่ งั ้ อยู่ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดข้างต้น ได้รบั สิทธิและประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับกําไรสุทธิทไ่ี ด้จากการ
ลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีก่ าํ หนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสิน้ สุด
ลง เพิม่ เติมจากการยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
3. กําหนดอุตสาหกรรมเป้ าหมายซึง่ เป็ นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตทีไ่ ด้รบั สิทธิและประโยชน์ตามประกาศฉบับนี้ ได้แก่
ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ การท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้ดแี ละการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ การแปรรูปอาหาร เครื่องจักร
อัตโนมัตแิ ละหุ่นยนต์ เคมีชวี ภาพและปิ โตรเคมีทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ดิจทิ ลั และการแพทย์ครบวงจร และกําหนดกิจการ
สนับสนุนการพัฒนาพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ กิจการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานและโลจิสติกส์
กิจการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว กิจการวิจยั พัฒนา และบริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดประเภทกิจการตามบัญชี
ท้ายของประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
ทัง้ นี้ จะต้องยื่นคําขอรับการส่งเสริมตามประกาศฯ แก่สาํ นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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