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• บโีอไอออกประกาศแกไ้ขเพิ�มเตมิและปรบัปรงุบญัชปีระเภทกจิการที�ใหก้าร
ส่งเสรมิการลงทุนตามประกาศบโีอไอที� $/$&&' 

• ประกาศเจา้พนกังานควบคมุการแลกเปลี�ยนเงนิ เรื�องการกําหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิกี�ยวกบัการแลกเปลี�ยนเงนิ ฉบบัที� $4 

 

บีโอไอออกประกาศแก้ไขเพิ�มเติมและปรบัปรงุบญัชีประเภท
กิจการที�ให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศบีโอไอ ที� $/$&&' 

เมื�อวนัที� $5 ตุลาคม $&46  คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“บโีอไอ”) ไดอ้อกประกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนที� ส. </$&46 เรื�อง การแกไ้ขเพิ�มเตมิและปรบัปรงุบญัชี
ประเภทกจิการที�ใหส้ง่เสรมิการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุที� $/$&&' 
(“ประกาศฯ”) โดยสามารถสรปุสาระสาํคญัไดด้งัต่อไปนี? 

1. หมวด A เกษตรกรรมและผลติผลจากการเกษตร 

เพิ�มกจิการ A.$< การผลติหรอืใหบ้รกิารระบบเกษตรสมยัใหม ่เช่น ระบบตรวจจบัหรอื
ตดิตามสภาพต่างๆ ระบบควบคมุการใชท้รพัยากรที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ นํ?า ปุ๋ ย เวชภณัฑ ์
และ ระบบโรงเรอืนอจัฉรยิะ เป็นตน้ 

โดยใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล & ปี (ไมจ่าํกดัวงเงนิ)  

2. หมวด ' กจิการบรกิารและสาธารณูปโภค 

แกไ้ขกจิการ '.AI กจิการสถานฝึกฝนวชิาชพีดงันี? 



• กจิการ '.AI.A กจิการสถานฝึกฝนวชิาชพี  

• กจิการ '.AI.$ สถานศกึษาหรอืสถาบนัอุดมศกึษาที�มศีกัยภาพสงู 

 โดยใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 5 ปี (ไมจ่าํกดัวงเงนิ) 

ทั ?งนี? กจิการขา้งตน้จะตอ้งปฏบิตัติามเงื�อนไขที�บโีอไอกาํหนดไวใ้นแต่ละประเภทกจิการ ประกาศฯ 
ฉบบันี?มผีลตั ?งแต่วนัที� A& กนัยายน $&46 
 
 

 

ประกาศเจ้าพนักงานควบคมุการแลกเปลี�ยนเงิน เรื�องการกาํหนด
หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัิเกี�ยวกบัการแลกเปลี�ยนเงิน ฉบบัที� $4 

เมื�อวนัที� L ตลุาคม $&46 ธนาคารแหง่ประเทศไทยไดอ้อกประกาศเจา้พนกังานควบคมุการ
แลกเปลี�ยนเงนิ  ฉบบัที� $4 เรื�อง การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิกี�ยวกบัการ
แลกเปลี�ยนเงนิ  (“ประกาศฯ”) เพื�ออาํนวยความสะดวกในการทาํธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศ
ของภาคเอกชน โดยสรปุสาระสาํคญัได ้ดงัต่อไปนี? 

1. แกไ้ขเพิ�มเตมิวตัถุประสงคก์รณีที�นิตบิุคคลรบัอนุญาตตอ้งเรยีกใหบุ้คคลผูข้อซื?อหรอื
แลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศยื�นเอกสารหลกัฐานประกอบการขอซื?อหรอืแลกเปลี�ยน 
โดยเพิ�มเตมิวตัถุประสงคก์ารชาํระคา่ทองคาํที�นําเขา้ และตดัวตัถุประสงคบ์างขอ้ เช่น 
การส่งเงนิลงทุนของกองทุนรวมเนื�องจากการลดทุนของกองทนุรวม และชาํระคา่บรกิาร 
เป็นตน้ 

2. การซื?อขายแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศกบันิตบิุคคลรบัอนุญาตที�มจีาํนวนเงนิตํ�ากวา่ 
&6,666 ดอลลารส์หรฐัอเมรกิาหรอืเทยีบเท่าตามอตัราตลาดเพื�อวตัถุประสงคต์่างๆ ให้
นิตบิุคคลรบัอนุญาตเรยีกใหผู้ข้อซื?อหรอืแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศแจง้
วตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรมโดยไม่ตอ้งยื�นเอกสารหลกัฐานประกอบการซื?อหรอื
แลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ยกเวน้กรณตีามวตัถุประสงคท์ี�ระบุไวใ้หย้ื�นเอกสาร
หลกัฐานประกอบการซื?อหรอืแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศในทุกจาํนวนเงนิ 

3. ยกเลกิแบบการทาํธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศและใหน้ิตบิุคคลรบัอนุญาตดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี?แทนการกรอกแบบการทาํธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศทุกธุรกรรมโดยไม่มี
การกําหนดขั ?นตํ�าของมลูคา่ของธุรกรรม 

• ใหล้กูคา้แจง้รายการการทาํธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศแก่นิตบิคุคลรบัอนุญาต 
ไดแ้ก่ ขอ้มลูระบตุวัตนของลกูคา้ และวตัถปุระสงคก์ารทาํธุรกรรม 

• เมื�อรบัทาํธุรกรรมดงักล่าวแลว้ ใหนิ้ตบิุคคลรบัอนุญาตออกหลกัฐานประกอบการ
ทาํธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศซึ�งตอ้งมขีอ้มลู ไดแ้ก่ ขอ้มลูระบตุวัตนของผูท้ํา
ธุรกรรม จาํนวนเงนิ อตัราแลกเปลี�ยน วนัเดอืนปี และวตัถุประสงคข์องการทาํ
ธุรกรรม โดยนิตบิุคคลรบัอนุญาตตอ้งใหล้กูคา้ตรวจสอบขอ้มลูรายการธุรกรรม
เงนิตราต่างประเทศใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามที�ลูกคา้แจง้ดว้ย 

4. ยกเลกิการประทบัตราของนิตบิคุคลรบัอนุญาตลงบนเอกสารหลกัฐานแสดงภาระผกูพนั
ประกอบการทาํธุรกรรมเงนิตราต่างประเทศของลกูคา้ 

ทั ?งนี? หลกัเกณฑต์ามประกาศฯ ฉบบันี?ไดม้ผีลใชบ้งัคบัตั ?งแต่วนัที� A5 ตลุาคม $&46 
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