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เนื้ อหาในฉบับ :
พฤศจิกายน 2559
•

การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของนิตบิ ุคคล

•

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร (Medical Hub)

•

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิ ดให้บริการงาน
ส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eInvestment Promotion)
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การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิติบคุ คล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกคําชีแ้ จง ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เกีย่ วกับ
กรณีการจัดประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยมีขอ้ กําหนด
และเงื่อนไข ดังนี้
1. หลักเกณฑ์น้ีใช้กบั การประชุมของห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน บริษทั จํากัด บริษทั มหาชนจํากัด สมาคมการค้า และหอการค้า
เท่านัน้
2. กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งมีการประชุม โดยผูท้ าํ หน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมสามารถกําหนดให้จดั การประชุมผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ได้
3. กรณีบริษทั มหาชนจํากัด สมาคมการค้า และหอการค้า จะต้องมีการระบุเรื่องการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน
ข้อบังคับ จึงจะสามารถประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้
4. กรณีหา้ งหุน้ ส่วนจดทะเบียน และบริษทั จํากัด แม้ไม่ได้กาํ หนดเรือ่ งการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับก็
สามารถประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้
5. การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ให้ดาํ เนินการดังนี้
5.1 ทําตามวิธกี ารและระยะเวลาทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับเกีย่ วกับการประชุมนัน้ กําหนด เช่น ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ และลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ
5.2 ส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับนัน้ ๆ กําหนด
ไว้ดว้ ย
6. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยูใ่ นทีป่ ระชุมแห่งเดียวกัน และผูร้ ่วมประชุมทัง้ หมดต้องอยู่ใน
ราชอาณาจักรขณะทีม่ กี ารประชุม ดังนัน้ หากผูเ้ ข้าร่วมประชุมมิได้อยู่ในประเทศทัง้ หมดการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ก็มอิ าจกระทําได้
7. ให้กระทําผ่านระบบควบคุมการประชุมทีม่ กี ระบวนการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยด้านสารสนเทศ โดยให้มกี าร
บันทึกเสียง หรือทัง้ เสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาทีม่ กี ารประชุม ทัง้ นี้ ให้เป็ นไป
ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของการ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
8. การขอจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน บริษทั จํากัด บริษทั มหาชนจํากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ทีล่ งชื่อโดยผูม้ ี
อํานาจตามทีจ่ ดทะเบียนไว้ ซึง่ อาศัยมติทป่ี ระชุมทีไ่ ด้ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผขู้ อจดทะเบียนส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์เดิม
อย่างไรก็ตาม กรณีการขอจดทะเบียนทีม่ ไิ ด้ลงชื่อโดยผูม้ อี าํ นาจตามทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้ หรือมีคาํ โต้แย้งคัดค้านการจด
ทะเบียน ซึง่ อาศัยมติทป่ี ระชุมทีไ่ ด้ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผขู้ อจดทะเบียนส่งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอจด
ทะเบียนเพิม่ เติมตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Medical Hub)
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) ได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 8/2559
เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร และสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีผ่ ลิตเครื่องมือแพทย์ของประเทศ
ตลอดจนสนับสนุนให้ผผู้ ลิตยายกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ให้เพิม่ เติมประเภทกิจการทีใ่ ห้การส่งเสริมการลงทุนในการประกอบธุรกิจของ SMEs ใน หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา และได้
ให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ดังนี้
3.11

กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิน้ ส่วน

3.11.1 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ทจ่ี ดั อยู่ในประเภทความเสีย่ งสูงหรือเทคโนโลยีสงู
ได้รบั สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 8 ปี (ไม่กาํ หนดวงเงินภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลทีไ่ ด้รบั การยกเว้น)
3.11.2 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นๆ (ยกเว้นการผลิตเครือ่ งมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ)
ได้รบั สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 7 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และ
ทุนหมุนเวียน
3.11.3 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ
ได้รบั สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 5 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และ
ทุนหมุนเวียน
2. ให้แก้ไขสิทธิและประโยชน์ประเภท 6.10 กิจการผลิตยา ดังนี้
2.1
ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลเป็ นระยะเวลา 5 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และ
ทุนหมุนเวียน หรือ
2.2
กรณีทย่ี ่นื คําขอรับการส่งเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นระยะเวลา 8
ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
ทัง้ นี้ ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 29 สิงหาคม 2559 เป็ นต้นไป
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดให้ใช้
ให้บริการงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion)
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) ได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่
ป. 5/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion)
ผูร้ บั บริการ (ได้แก่ ผูข้ อรับการส่งเสริมการลงทุน และผูไ้ ด้รบั ส่งเสริมการลงทุน แล้วแต่กรณี) จะต้องสมัครเป็ นสมาชิกของระบบงาน
ส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับรหัสผูใ้ ช้งาน (user name) และรหัสผ่าน (password) เพื่อใช้งานในระบบ โดยขอบข่าย
งานทีใ่ ห้บริการในระบบงานส่งเสริมการลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
•
•

•

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
งานบัตรส่งเสริม (เฉพาะโครงการทีข่ อรับการส่งเสริมผ่านระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) ประกอบด้วย การ
ขอขยายเวลาตอบรับการส่งเสริม การตอบรับการส่งเสริม การขอขยายเวลาส่งหลักฐานการออกบัตรส่งเสริม การขอออกบัตร
ส่งเสริม
การแก้ไขโครงการ ประกอบด้วย การขออนุญาตแก้ไขอัตราส่วนผูถ้ อื หุน้ การขออนุญาตเปลีย่ น/เพิม่ /ลด สถานทีต่ งั ้ โรงงาน/สถาน
ประกอบการ การขออนุญาตแก้ไขทุนจดทะเบียน และ การขออนุญาตเพิม่ กําลังการผลิต (จากการเพิม่ เวลาทํางาน)

ทัง้ นี้ ผูร้ บั บริการสามารถยื่นคําขอสําหรับระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 และ บีโอไอจะ
ยกเลิกการให้บริการในรูปแบบเดิม กล่าวคือการยื่นคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบเอกสาร ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้น
ไป
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