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เน้ือหาในฉบบั :  

กรกฎาคม 2560 

 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนไดอ้อกนโยบาย
สง่เสรมิการลงทุนการผลติรถยนตไ์ฟฟ้า ชิน้สว่น และ
อุปกรณ์ 

 ประกาศเจา้พนกังานควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิ 
เรื่องการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัิ
เกีย่วกบัการแลกเปลีย่นเงนิ (ฉบบัที ่24) 
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุได้ออก
นโยบายส่งเสริมการลงทนุการผลิต
รถยนตไ์ฟฟ้า ช้ินส่วน และอปุกรณ์ 

 

เมื่อวนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“บีโอไอ”) ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที ่
5/2560 เรื่อง นโยบายสง่เสรมิการลงทุนดา้นการผลติรถยนตไ์ฟฟ้า ชิน้สว่น และอุปกรณ์ ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้การลงทนุ
เกีย่วกบัการผลติรถยนตไ์ฟฟ้าทีม่คีุณค่าต่อการพฒันาดา้นเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศไทย โดยมกีารแกไ้ข
ประเภทกจิการ เงื่อนไข สทิธ ิและประโยชน์การยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล โดยสรุปดงันี้ 

• กิจการผลิตอปุกรณ์ส าหรบัรถยนต ์Hybrid, Battery Electric Vehicle (BEV), และ Plug-In Hybrid Electric Vehicle 
(PHEV) (4.8.3)  

ไดม้กีารแกไ้ขใหม้รีปูแบบกจิการทีค่รอบคลุมมากขึน้ เช่น กจิการผลติ Portable Electric Vehicle Charger, ผลติ Electric 
Circuit Breaker, พฒันาระบบอดัประจุไฟฟ้าอจัฉรยิะ (EV Smart Charging System)  

สิทธิและประโยชน์ : ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี (ไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิ
และทุนหมุนเวยีน) และใหไ้ดร้บัลดหย่อนภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธเิพิม่เตมิทีไ่ดจ้ากการลงทุนในอตัรารอ้ยละ 50 
ของอตัราปกต ิเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีก่ าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลสิน้สดุลง ส าหรบักจิการทีต่ัง้
ในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor) 

• กิจการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicles - HEV) และช้ินส่วน (4.16) 

สิทธิประโยชน์ : ไมไ่ดร้บัสทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล แต่ไดร้บัยกเวน้/ลดหย่อนอากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัร 
วตัถุดบิ และวสัดุจ าเป็น 

• กิจการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าแบบผสมเสียบปลัก๊ (Plug-In Hybrid Electric Vehicles - PHEV) และช้ินส่วน (4.17) 

 สิทธิประโยชน์ : ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี (ไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและ
ทุนหมุนเวยีน) 

• กิจการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle – BEV) (4.18) 

สิทธิประโยชน์ : ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี (ไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและ
ทุนหมุนเวยีน) 

• กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี (Battery Electric Bus) และช้ินส่วน (4.19) 

สิทธิประโยชน์ : ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี (ไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและ
ทุนหมุนเวยีน) 
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• กิจการสถานีบริการอดัประจไุฟฟ้าส าหรบัรถยนตไ์ฟฟ้า (7.27) 

สิทธิประโยชน์ : ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี (ไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่นิและ
ทุนหมุนเวยีน) 

 

 

ประกาศเจ้าพนักงานควบคมุการ
แลกเปล่ียนเงิน เรื่องการก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการ
แลกเปล่ียนเงิน (ฉบบัท่ี 24) 

 

 

เมื่อวนัที ่24 พฤษภาคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศเจา้พนกังานควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิ เรื่อง การก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการแลกเปลีย่นเงนิ (ฉบบัที ่24) (“ประกาศฯ”) เพื่อผ่อนคลายระเบยีบควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิให้
บุคคลในประเทศท าธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศไดค้ล่องตวัมากขึน้ รวมถงึลดภาระในการแสดงเอกสารหลกัฐานในการท าธุรกรรมเงนิตรา
ต่างประเทศ โดยสรุปสาระส าคญัได ้ดงัต่อไปนี้ 

1. ผ่อนคลายหลกัเกณฑก์ารซือ้หรอืแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

1.1 การซือ้หรอืแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ สามารถกระท าเพื่อช าระค่าสนิคา้ทีซ่ือ้จากบุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศ โดยไม่ตอ้ง
น าสนิคา้เขา้ประเทศหรอืรบัมอบในประเทศ 

1.2 การซือ้หรอืแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ สามารถกระท าเพื่อสง่คนืเงนิค่าขายสทิธทิีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัย์ เช่น ค่าขาย
สทิธกิารซือ้หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

2. ปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารเรยีกเอกสารหลกัฐานประกอบการซือ้หรอืแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศเพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ เช่น 
การสง่เงนิลงทุนหรอืใหกู้ย้มืแกก่จิการทีต่่างประเทศ การช าระคนืตน้เงนิกูแ้ละดอกเบีย้จากต่างประเทศ การสง่เงนิปันผล การสง่
เงนิก าไรออกไปใหส้ านกังานใหญ่ เป็นตน้ โดยเอกสารหลกัฐานประกอบการซือ้หรอืแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ สามารถอยู่
ในรปูแบบของเอกสารทีเ่ป็นกระดาษหรอืขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ ยกเวน้ค ารบัรองตามแบบทีเ่จา้พนกังานก าหนด ใหเ้รยีก
ตน้ฉบบัหรอืขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ผีลทางกฎหมายเทยีบเท่าตน้ฉบบัเท่านัน้ 

3. ผ่อนคลายวตัถุประสงคก์ารรบัฝากเงนิบาทเขา้บญัชเีงนิบาทของบุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศ 

3.1 การรบัฝากเงนิบาทเขา้บญัชเีงนิบาทของบุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไป (NRBA) สามารถฝากเงนิบาทที่
เป็นสนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากนิตบิุคคลรบัอนุญาตได ้

3.2 การรบัฝากเงนิบาทเขา้บญัชเีงนิบาทของบุคคลทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละตราสารทางการเงนิ 
(NRBS) สามารถฝากเงนิบาททีเ่กีย่วขอ้งกบัอนุพนัธอ์า้งองิอตัราดอกเบีย้หรอืดชันีอตัราดอกเบีย้เงนิบาทได้ 

ทัง้นี้ หลกัเกณฑต์ามประกาศฯ ฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่5 มถุินายน 2560 เป็นตน้ไป 
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Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related 

entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. 

Please see www.deloitte.com/th/about for a more detailed description of DTTL and its member firms. 

 

Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out 

of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories bringing world-class capabilities, 

insights, and high-quality service to address clients’ most complex business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 245,000 professionals make an 

impact that matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. 

About Deloitte Southeast Asia 

Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising Deloitte practices operating in Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Lao PDR, 

Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam – was established to deliver measurable value to the particular demands of increasingly intra-regional and 

fast growing companies and enterprises. 

 

Comprising 290 partners and over 7,400 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and affiliates of Deloitte Southeast Asia Ltd combine their technical expertise 

and deep industry knowledge to deliver consistent high quality services to companies in the region. 

 

All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates which are separate and independent legal entities. 

 

About Deloitte Thailand 

In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates. 

 

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte 

network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever 

sustained by any person who relies on this communication. 
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