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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ า ชิน้ ส่วน และ
อุปกรณ์



ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน
เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการแลกเปลีย่ นเงิน (ฉบับที่ 24)
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออก
นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้ า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) ได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่
5/2560 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ า ชิน้ ส่วน และอุปกรณ์ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุน้ การลงทุน
เกีย่ วกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ าทีม่ คี ุณค่าต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย โดยมีการแก้ไข
ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิ และประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล โดยสรุปดังนี้
•

กิ จการผลิ ตอุปกรณ์สาหรับรถยนต์ Hybrid, Battery Electric Vehicle (BEV), และ Plug-In Hybrid Electric Vehicle
(PHEV) (4.8.3)
ได้มกี ารแก้ไขให้มรี ปู แบบกิจการทีค่ รอบคลุมมากขึน้ เช่น กิจการผลิต Portable Electric Vehicle Charger, ผลิต Electric
Circuit Breaker, พัฒนาระบบอัดประจุไฟฟ้ าอัจฉริยะ (EV Smart Charging System)
สิ ทธิ และประโยชน์ : ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี (ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ นิ
และทุนหมุนเวียน) และให้ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิเพิม่ เติมทีไ่ ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีก่ าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลสิน้ สุดลง สาหรับกิจการทีต่ งั ้
ในพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)

•

กิ จการผลิ ตรถยนต์ไฟฟ้ าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicles - HEV) และชิ้ นส่วน (4.16)
สิ ทธิ ประโยชน์ : ไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล แต่ได้รบั ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
วัตถุดบิ และวัสดุจาเป็ น

•

กิ จการผลิ ตรถยนต์ไฟฟ้ าแบบผสมเสียบปลัก๊ (Plug-In Hybrid Electric Vehicles - PHEV) และชิ้ นส่วน (4.17)
สิ ทธิ ประโยชน์ : ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นระยะเวลา 3 ปี (ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ นิ และ
ทุนหมุนเวียน)

•

กิ จการผลิ ตรถยนต์ไฟฟ้ าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle – BEV) (4.18)
สิ ทธิ ประโยชน์ : ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นระยะเวลา 5 ปี (ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ นิ และ
ทุนหมุนเวียน)

•

กิ จการผลิ ตรถโดยสารไฟฟ้ าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Bus) และชิ้ นส่วน (4.19)
สิ ทธิ ประโยชน์ : ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นระยะเวลา 3 ปี (ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ นิ และ
ทุนหมุนเวียน)
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•

กิ จการสถานี บริการอัดประจุไฟฟ้ าสาหรับรถยนต์ไฟฟ้ า (7.27)
สิ ทธิ ประโยชน์ : ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นระยะเวลา 5 ปี (ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีด่ นิ และ
ทุนหมุนเวียน)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน เรื่องการกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 24)
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการแลกเปลีย่ นเงิน (ฉบับที่ 24) (“ประกาศฯ”) เพื่อผ่อนคลายระเบียบควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินให้
บุคคลในประเทศทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศได้คล่องตัวมากขึน้ รวมถึงลดภาระในการแสดงเอกสารหลักฐานในการทาธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศ โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดังต่อไปนี้
1.

ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การซือ้ หรือแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

1.1

การซือ้ หรือแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ สามารถกระทาเพื่อชาระค่าสินค้าทีซ่ อ้ื จากบุคคลทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศ โดยไม่ตอ้ ง
นาสินค้าเข้าประเทศหรือรับมอบในประเทศ

1.2

การซือ้ หรือแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ สามารถกระทาเพื่อส่งคืนเงินค่าขายสิทธิทเ่ี กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าขาย
สิทธิการซือ้ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

2.

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้ หรือแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น
การส่งเงินลงทุนหรือให้กยู้ มื แก่กจิ การทีต่ ่างประเทศ การชาระคืนต้นเงินกูแ้ ละดอกเบีย้ จากต่างประเทศ การส่งเงินปั นผล การส่ง
เงินกาไรออกไปให้สานักงานใหญ่ เป็ นต้น โดยเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้ หรือแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ สามารถอยู่
ในรูปแบบของเอกสารทีเ่ ป็ นกระดาษหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ ยกเว้นคารับรองตามแบบทีเ่ จ้าพนักงานกาหนด ให้เรียก
ต้นฉบับหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี ผี ลทางกฎหมายเทียบเท่าต้นฉบับเท่านัน้

3.

ผ่อนคลายวัตถุประสงค์การรับฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศ

3.1

การรับฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทวไป
ั ่ (NRBA) สามารถฝากเงินบาทที่
เป็ นสินเชื่อทีไ่ ด้รบั จากนิตบิ ุคคลรับอนุญาตได้

3.2

การรับฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน
(NRBS) สามารถฝากเงินบาททีเ่ กีย่ วข้องกับอนุพนั ธ์อา้ งอิงอัตราดอกเบีย้ หรือดัชนีอตั ราดอกเบีย้ เงินบาทได้

ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์ตามประกาศฯ ฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็ นต้นไป
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