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เน้ือหาในฉบบั :  

พฤศจกิายน 2559 

• การประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องนิตบิุคคล 
• คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนเหน็ชอบนโยบาย

สง่เสรมิการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทยค์รบ

วงจร (Medical Hub) 
• คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนเปิดใหบ้รกิารงาน

สง่เสรมิการลงทุนดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-

Investment Promotion) 
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การประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกสข์องนิติบคุคล 

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดอ้อกคาํชีแ้จง ลงวนัที ่23 กนัยายน 2559 เกีย่วกบั

กรณีการจดัประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิฉบบัที ่

74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ลงวนัที ่27 มถุินายน 2557 โดยมขีอ้กาํหนด

และเงื่อนไข ดงัน้ี  
 

1. หลกัเกณฑน้ี์ใชก้บัการประชมุของหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน บรษิทัจาํกดั บรษิทัมหาชนจาํกดั สมาคมการคา้ และหอการคา้

เท่านัน้  

2. กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งมกีารประชุม โดยผูท้าํหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุสามารถกาํหนดใหจ้ดัการประชุมผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ 

3. กรณีบรษิทัมหาชนจาํกดั สมาคมการคา้ และหอการคา้ จะตอ้งมกีารระบุเรื่องการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์วใ้น

ขอ้บงัคบั จงึจะสามารถประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

4. กรณีหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน และบรษิทัจาํกดั แมไ้มไ่ดก้าํหนดเรือ่งการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์วใ้นขอ้บงัคบัก็

สามารถประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้

5. การสง่หนงัสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ใหด้าํเนินการดงัน้ี 

5.1 ทาํตามวธิกีารและระยะเวลาทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการประชุมนัน้กาํหนด เช่น สง่ทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีนตอบรบั และลงโฆษณาทางหนงัสอืพมิพ ์ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 7 วนั หรอื  

5.2 สง่โดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ละลงโฆษณาทางหนงัสอืพมิพต์ามระยะเวลาทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้ๆ กาํหนด

ไวด้ว้ย 

6. ผูเ้ขา้ร่วมประชมุอย่างน้อยหน่ึงในสามขององคป์ระชมุตอ้งอยูใ่นทีป่ระชมุแห่งเดยีวกนั และผูร่้วมประชุมทัง้หมดตอ้งอยู่ใน

ราชอาณาจกัรขณะทีม่กีารประชมุ ดงันัน้ หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมไิดอ้ยู่ในประเทศทัง้หมดการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

กม็อิาจกระทาํได ้

7. ใหก้ระทาํผ่านระบบควบคุมการประชุมทีม่กีระบวนการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ โดยใหม้กีาร

บนัทกึเสยีง หรอืทัง้เสยีงและภาพแลว้แต่กรณี ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาทีม่กีารประชุม ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไป

ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการ

ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 2557 

8. การขอจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน บรษิทัจาํกดั บรษิทัมหาชนจาํกดั สมาคมการคา้ และหอการคา้ ทีล่งชื่อโดยผูม้ี

อาํนาจตามทีจ่ดทะเบยีนไว ้ซึง่อาศยัมตทิีป่ระชุมทีไ่ดป้ระชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ใหผู้ข้อจดทะเบยีนสง่เอกสารหลกัฐาน

ประกอบคาํขอจดทะเบยีนตามหลกัเกณฑเ์ดมิ 

อย่างไรกต็าม กรณีการขอจดทะเบยีนทีม่ไิดล้งชื่อโดยผูม้อีาํนาจตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้หรอืมคีาํโตแ้ยง้คดัคา้นการจด

ทะเบยีน ซึง่อาศยัมตทิีป่ระชุมทีไ่ดป้ระชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ใหผู้ข้อจดทะเบยีนสง่เอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอจด

ทะเบยีนเพิม่เตมิตามกฎ ระเบยีบ และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุเหน็ชอบ

นโยบายส่งเสริมการลงทนุใน

อตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร 
(Medical Hub) 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2559 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“บโีอไอ”) ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่8/2559 

เรื่อง นโยบายสง่เสรมิการลงทุนอุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร (Medical Hub) เพื่อสง่เสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมการแพทยค์รบ

วงจร และสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีผ่ลติเครื่องมอืแพทยข์องประเทศ 

ตลอดจนสนบัสนุนใหผู้ผ้ลติยายกระดบัการผลติใหไ้ดม้าตรฐานสากล โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. ใหเ้พิม่เตมิประเภทกจิการทีใ่หก้ารสง่เสรมิการลงทุนในการประกอบธุรกจิของ SMEs ใน หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา และได้

ใหไ้ดร้บัสทิธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล ดงัน้ี 

3.11  กจิการผลติเครื่องมอืแพทยห์รอืชิน้สว่น 

3.11.1  กจิการผลติเครื่องมอืแพทยท์ีจ่ดัอยู่ในประเภทความเสีย่งสงูหรอืเทคโนโลยสีงู  

ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 8 ปี (ไม่กาํหนดวงเงนิภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลทีไ่ดร้บัการยกเวน้) 

3.11.2  กจิการผลติเครื่องมอืแพทยช์นิดอื่นๆ (ยกเวน้การผลติเครือ่งมอืแพทยจ์ากผา้หรอืเสน้ใยชนิดต่างๆ)  

ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 7 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิและ

ทุนหมุนเวยีน 

3.11.3  กจิการผลติเครื่องมอืแพทยจ์ากผา้หรอืเสน้ใยชนิดต่างๆ  

ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 5 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไมร่วมค่าทีด่นิและ

ทุนหมุนเวยีน 

2. ใหแ้กไ้ขสทิธแิละประโยชน์ประเภท 6.10 กจิการผลติยา ดงัน้ี 

2.1 ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิคุคลเป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิและ

ทุนหมุนเวยีน หรอื 

2.2 กรณีทีย่ื่นคาํขอรบัการสง่เสรมิภายในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นระยะเวลา 8 

ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิและทุนหมุนเวยีน  

ทัง้น้ี ประกาศฉบบัน้ี มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่29 สงิหาคม 2559 เป็นตน้ไป 
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุเปิดให้ใช้

ให้บริการงานส่งเสริมการลงทนุด้วยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส ์(e-Investment Promotion)  

 

เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2559 สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“บโีอไอ”) ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่    

ป. 5/2559 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารใหบ้รกิารระบบงานสง่เสรมิการลงทุนดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Investment Promotion) 

ผูร้บับรกิาร (ไดแ้ก่ ผูข้อรบัการสง่เสรมิการลงทุน และผูไ้ดร้บัสง่เสรมิการลงทุน แลว้แต่กรณี) จะตอ้งสมคัรเป็นสมาชกิของระบบงาน

สง่เสรมิการลงทุนดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อรบัรหสัผูใ้ชง้าน (user name) และรหสัผ่าน (password) เพื่อใชง้านในระบบ โดยขอบขา่ย

งานทีใ่หบ้รกิารในระบบงานสง่เสรมิการลงทุนทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ 

• การขอรบัการสง่เสรมิการลงทุน 

• งานบตัรสง่เสรมิ (เฉพาะโครงการทีข่อรบัการสง่เสรมิผ่านระบบงานสง่เสรมิการลงทุนดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส)์ ประกอบดว้ย การ

ขอขยายเวลาตอบรบัการสง่เสรมิ การตอบรบัการสง่เสรมิ การขอขยายเวลาสง่หลกัฐานการออกบตัรสง่เสรมิ การขอออกบตัร

สง่เสรมิ 

• การแกไ้ขโครงการ ประกอบดว้ย การขออนุญาตแกไ้ขอตัราสว่นผูถ้อืหุน้ การขออนุญาตเปลีย่น/เพิม่/ลด สถานทีต่ัง้โรงงาน/สถาน

ประกอบการ การขออนุญาตแกไ้ขทุนจดทะเบยีน และ การขออนุญาตเพิม่กาํลงัการผลติ (จากการเพิม่เวลาทาํงาน) 

ทัง้น้ี ผูร้บับรกิารสามารถยื่นคาํขอสาํหรบัระบบงานสง่เสรมิการลงทุนดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2559 และ บโีอไอจะ

ยกเลกิการใหบ้รกิารในรปูแบบเดมิ กล่าวคอืการยื่นคาํขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนในรปูแบบเอกสาร ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 เป็นตน้

ไป 
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