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บีโอไอออกประกาศแก้ไขเพิมเติมและปรับปรุงบัญชีประเภทกิจการทีให้การ
ส่งเสริมการลงทุนตามประกาศบีโอไอที $/$&&'
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลียนเงิน เรืองการกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั เิ กียวกับการแลกเปลียนเงิน ฉบับที $4

บีโอไอออกประกาศแก้ไขเพิ มเติ ม และปร บั ปรุงบัญ ชีประเภท
กิ จ การทีให้ก ารส่งเสริ ม การลงทุน ตามประกาศบีโอไอ ที $/$&&'
เมือวันที $5 ตุลาคม $&46 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“บีโอไอ”) ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที ส. </$&46 เรือง การแก้ไขเพิมเติมและปรับปรุงบัญชี
ประเภทกิจการทีให้สง่ เสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที $/$&&'
(“ประกาศฯ”) โดยสามารถสรุปสาระสําคัญได้ดงั ต่อไปนี?
1. หมวด A เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
เพิมกิจการ A.$< การผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ เช่น ระบบตรวจจับหรือ
ติดตามสภาพต่างๆ ระบบควบคุมการใช้ทรัพยากรทีเกียวข้อง เช่น นํ?า ปุ๋ ย เวชภัณฑ์
และ ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ เป็ นต้น
โดยให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล & ปี (ไม่จาํ กัดวงเงิน)
2. หมวด ' กิจการบริการและสาธารณูปโภค
แก้ไขกิจการ '.AI กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพดังนี?

•

กิจการ '.AI.A กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ

•

กิจการ '.AI.$ สถานศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาทีมีศกั ยภาพสูง

โดยให้ได้รบั สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 5 ปี (ไม่จาํ กัดวงเงิน)
ทัง? นี? กิจการข้างต้นจะต้องปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีบีโอไอกําหนดไว้ในแต่ละประเภทกิจการ ประกาศฯ
ฉบับนี?มผี ลตัง? แต่วนั ที A& กันยายน $&46

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุม การแลกเปลียนเงิ น เรืองการกํา หนด
หล กั เกณฑ์แ ละวิ ธ ีป ฏิ บ ตั ิ เกียวกับ การแลกเปลียนเงิ น ฉบับ ที $4
เมือวันที L ตุลาคม $&46 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการ
แลกเปลียนเงิน ฉบับที $4 เรือง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั เิ กียวกับการ
แลกเปลียนเงิน (“ประกาศฯ”) เพืออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ของภาคเอกชน โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดังต่อไปนี?
1. แก้ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์กรณีทนิี ตบิ ุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้บุคคลผูข้ อซือ? หรือ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศยืนเอกสารหลักฐานประกอบการขอซือ? หรือแลกเปลียน
โดยเพิมเติมวัตถุประสงค์การชําระค่าทองคําทีนําเข้า และตัดวัตถุประสงค์บางข้อ เช่น
การส่งเงินลงทุนของกองทุนรวมเนืองจากการลดทุนของกองทุนรวม และชําระค่าบริการ
เป็ นต้น
2. การซือ? ขายแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศกับนิตบิ ุคคลรับอนุญาตทีมีจาํ นวนเงินตํากว่า
&6,666 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดเพือวัตถุประสงค์ต่างๆ ให้
นิตบิ ุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผขู้ อซือ? หรือแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศแจ้ง
วัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมโดยไม่ตอ้ งยืนเอกสารหลักฐานประกอบการซือ? หรือ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ยกเว้นกรณีตามวัตถุประสงค์ทระบุ
ี ไว้ให้ยนเอกสาร
ื
หลักฐานประกอบการซือ? หรือแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศในทุกจํานวนเงิน
3. ยกเลิกแบบการทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและให้นิตบิ ุคคลรับอนุญาตดําเนินการ
ดังต่อไปนี?แทนการกรอกแบบการทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศทุกธุรกรรมโดยไม่มี
การกําหนดขัน? ตําของมูลค่าของธุรกรรม
•

ให้ลกู ค้าแจ้งรายการการทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศแก่นิตบิ คุ คลรับอนุญาต
ได้แก่ ข้อมูลระบุตวั ตนของลูกค้า และวัตถุประสงค์การทําธุรกรรม

•

เมือรับทําธุรกรรมดังกล่าวแล้ว ให้นติ บิ ุคคลรับอนุญาตออกหลักฐานประกอบการ
ทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึงต้องมีขอ้ มูล ได้แก่ ข้อมูลระบุตวั ตนของผูท้ ํา
ธุรกรรม จํานวนเงิน อัตราแลกเปลียน วันเดือนปี และวัตถุประสงค์ของการทํา
ธุรกรรม โดยนิตบิ ุคคลรับอนุญาตต้องให้ลกู ค้าตรวจสอบข้อมูลรายการธุรกรรม
เงินตราต่างประเทศให้ถกู ต้องครบถ้วนตามทีลูกค้าแจ้งด้วย

4. ยกเลิกการประทับตราของนิตบิ คุ คลรับอนุญาตลงบนเอกสารหลักฐานแสดงภาระผูกพัน
ประกอบการทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของลูกค้า
ทัง? นี? หลักเกณฑ์ตามประกาศฯ ฉบับนี?ได้มผี ลใช้บงั คับตัง? แต่วนั ที A5 ตุลาคม $&46
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