
การสงเสริมการลงทุนในกจิการ

สํานักงานใหญขามประเทศ : IHQ

และ

บริษัทการคาระหวางประเทศ: ITC



การบริหารเงิน

ศูนยบริหารเงิน (Treasury Center)
(ตามกฎหมายวาดวยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน)

การใหบริการสนับสนุน ไดแก

- การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และ

การประสานงานธุรกิจ

- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

- การสนับสนุนดานเทคนิค

- การสงเสริมดานการตลาด และการขาย

- การบริหารดานบุคคลและการฝกอบรม

- การใหคําปรึกษา และแนะนําในการประกอบธุรกิจ

ดานตางๆ เชน ดานการเงิน การตลาด เปนตน

- การวิเคราะหและวิจัยดานเศรษฐกิจและการลงทุน

- การจัดการและควบคุมสินเชื่อ

- การใหบริการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่กําหนด 

การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นสวน

บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกจิการใหบริการดานการบรหิารหรือดานเทคนิค การใหบริการ

สนับสนุน หรือการบรหิารเงินแกวิสาหกจิในเครือหรือสาขาของตน ไมวาจะตั้งอยูในประเทศหรือในตางประเทศ

7.5 กิจการสํานักงานใหญขามประเทศ

 (International Headquarters: IHQ)



ประเทศไทย

ตางประเทศ

กิจการ IHQ (เฉพาะการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นสวน)

IHQ

วัตถุดิบและ
ชิ้นสวนบริษัทในเครือในตางประเทศ บริษัทผูผลิตสินคา/คูคา

ในตางประเทศ
Out-Out

(1)จายเงินคาจัดหาวัตถุดิบ
และชิ้นสวน / บริการ

การจัดหาวัตถุดิบ และชิ้นสวน



กิจการ IHQ (เฉพาะการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นสวน)

IHQ
วัตถุดิบและ
ชิ้นสวน

(เฉพาะคาสง)

จายเงินคาจัดหาวัตถุดิบ
และชิ้นสวน / บริการ

Out-In
(2)

การบริการ

การจัดหาวัตถุดิบ และชิ้นสวน

บริษัทในเครือในประเทศ

บริษัทผูผลิตสินคา/คูคา
ในตางประเทศ

ตางประเทศ

ประเทศไทย



กิจการ IHQ (เฉพาะการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นสวน)

IHQ

In-In
(3) จายเงินคาจัดหาวัตถุดิบ

และชิ้นสวน / บริการ

วัตถุดิบและ
ชิ้นสวน

(เฉพาะคาสง)

บริษัทในเครือในประเทศบริษัทผูผลิตสินคา/คูคา
ในประเทศ

การจัดหาวัตถุดิบ และชิ้นสวน

ตางประเทศ

ประเทศไทย



กิจการ IHQ (เฉพาะการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นสวน)

IHQ

บริษัทในเครือในตางประเทศ

วัตถุดิบและ
ชิ้นสวน

จายเงินคาจัดหาวัตถุดิบ
และชิ้นสวน / บริการ

การจัดหาวัตถุดิบ และชิ้นสวน

In-Out
(4) การบริการ

บริษัทผูผลิตสินคา/คูคา
ในประเทศ

ตางประเทศ

ประเทศไทย



กิจการ IHQ (เฉพาะการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นสวน)

IHQ

ตางประเทศ

ประเทศไทย

วัตถุดิบและ
ชิ้นสวนบริษัทในเครือในตางประเทศ บริษัทผูผลิตสินคา/คูคา

ในตางประเทศ
Out-Out

(1)จายเงินคาจัดหาวัตถุดิบ
และชิ้นสวน/บริการ

การจัดหาวัตถุดิบ และชิ้นสวน

In-In
(3) จายเงินคาจัดหาวัตถุดิบ

และชิ้นสวน/บริการ

วัตถุดิบและ
ชิ้นสวน

(เฉพาะคาสง)

บริษัทในเครือในประเทศบริษัทผูผลิตสินคา/คูคา
ในประเทศ

การจัดหาวัตถุดิบ และชิ้นสวน

วัตถุดิบและ
ชิ้นสวน การบริการ

In-Out
(4)

วัตถุดิบและ
ชิ้นสวน

(เฉพาะคาสง)
Out-In

(2)
การบริการ



สิทธิทางภาษี

• ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร สําหรับการ

วิจัยและพัฒนา และการฝกอบรม

• ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบและชิ้นสวน

สําหรับสงออก

สิทธิที่ไมใชภาษี

• อนุญาตใหชาวตางชาติถือหุนขางมาก

หรือทั้งสิ้นได

• อนุญาตใหชาวตางชาติถือครอง

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

• อนุญาตใหนําชางตางดาวเขามาทํางาน

สิทธิและประโยชน : BOI



• ตองมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวไมนอยกวา 10 ลานบาท

• ตองกํากับดูแลกิจการของสาขาหรือบริษัทในเครือในตางประเทศ 

ไมนอยกวา 1 ประเทศ

เงื่อนไข : BOI



บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการจัดซื้อและขายสินคา 

วัตถุดิบ และชิ้นสวน หรือการใหบริการเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ

 

หมายเหตุ
ITC สามารถจัดซื้อจัดหาสินคา วัตถุดิบและชิ้นสวนใหกับลูกคาทั่วไป ไมจําเปนตองเปนบริษัทที่

เกี่ยวของอยูในเครือเดียวกัน

7.6 กิจการบริษัทการคาระหวางประเทศ

 (International Trading Centers: ITC)



กิจการ ITC

ITC

ประเทศไทย

บริษัทลูกคาในตางประเทศ
สินคา

การจายเงิน
คาสินคา

ตางประเทศ

Out-Out
(1) การสั่งซื้อ

สินคา

* ITC สามารถใหบริการจัดหาจัดซื้อสินคา วัตถุดิบและชิ้นสวน รวมถึงบริการเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศได

บริษัทผูผลิตสินคา/คูคา

ในตางประเทศ



กิจการ ITC

ITC

ประเทศไทย

ตางประเทศ

* ITC สามารถใหบริการจัดหาจัดซื้อสินคา วัตถุดิบและชิ้นสวน รวมถึงบริการเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศได

บริษัทลูกคาในประเทศ

Out-In
(2)

การจายเงิน
คาสินคา

การสั่งซื้อ
สินคา

สินคา
(เฉพาะคาสง)

บริษัทผูผลิตสินคา/คูคา

ในตางประเทศ



กิจการ ITC

ITC

ประเทศไทย

ตางประเทศ

* ITC สามารถใหบริการจัดหาจัดซื้อสินคา วัตถุดิบและชิ้นสวน รวมถึงบริการเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศได

บริษัทลูกคาในประเทศ
สินคา

(เฉพาะคาสง)

การสั่งซื้อ
สินคา

การจายเงิน
คาสินคา(3)

In-Inบริษัทผูผลิตสินคา/คูคา

ในประเทศ



กิจการ ITC

ITC

ประเทศไทย

บริษัทลูกคาในตางประเทศ

ตางประเทศ

* ITC สามารถใหบริการจัดหาจัดซื้อสินคา วัตถุดิบและชิ้นสวน รวมถึงบริการเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศได

สินคา

การจายเงิน
คาสินคา

การสั่งซื้อ
สินคา

In-Out
(4)

บริษัทผูผลิตสินคา/คูคา

ในประเทศ



กิจการ ITC

ITC

ประเทศไทย

บริษัทลูกคาในตางประเทศ
สินคา

การจายเงิน
คาสินคา

ตางประเทศ

Out-Out
(1) การสั่งซื้อ

สินคา

* ITC สามารถใหบริการจัดหาจัดซื้อสินคา วัตถุดิบและชิ้นสวน รวมถึงบริการเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศได

บริษัทลูกคาในประเทศ

Out-In
(2)

การจายเงิน
คาสินคา

สินคา
(เฉพาะคาสง)

สินคา
(เฉพาะคาสง)

การสั่งซื้อ
สินคา

สินคา
In-Out

(4)

(3)
In-In

บริษัทผูผลิตสินคา/คูคา

ในตางประเทศ

บริษัทผูผลิตสินคา/คูคา

ในประเทศ



สิทธิทางภาษี

• ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร สําหรับที่ใช

ในโครงการ

• ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบและชิ้นสวน

สําหรับสงออก

สิทธิที่ไมใชภาษี

• อนุญาตใหชาวตางชาติถือหุนขางมาก

หรือทั้งสิ้นได

• อนุญาตใหชาวตางชาติถือครอง

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

• อนุญาตใหนําชางตางดาวเขามาทํางาน

สิทธิและประโยชน : BOI



• ตองมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวไมนอยกวา 10 ลานบาท

เงื่อนไข : BOI



ความแตกตางของ ITC และ IPO
ITC IPO

การจัดซื้อจัดหาสินคา 

(จากใน/ตางประเทศ)

- วัตถุดิบ ชิ้นสวนและสินคากึ่งสําเร็จรูป

- สินคาสําเร็จรูป 

- วัตถุดิบ ชิ้นสวนและสินคากึ่งสําเร็จรูป

การจําหนายสินคาในประเทศ
- จําหนายแกผูผลิต ซึ่งนําไปประกอบ/ผลิตเปนสินคาอื่นตอไป (In-In / Out-In)

- ไมเปนการคาปลีก/การจําหนายแกผูใช (End-users)โดยตรง

การจําหนายสินคาไป

ตางประเทศ

- สงสินคาที่จัดหาในประเทศไป

ตางประเทศ (In-Out)

- จัดซื้อและขายสินคาในตางประเทศ โดย

ไมนําสินคาเขาประเทศไทย (Out-Out)

- สงวัตถุดิบ ชิ้นสวนและสินคากึ่ง

สําเร็จรูปที่จัดหาในประเทศไป

ตางประเทศ (In-Out)

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว ไมนอยกวา 10 ลานบาท

เงื่อนไขในการใหการสงเสริม

อื่นๆ
ไมมี

- แหลงจัดหาในประเทศ

- คลังสินคา 

- การตรวจสอบ บรรจุหีบหอ

หมายเหตุ 1) กิจการ ITC ครอบคลุมขอบขายกิจการศูนยจัดหาจดัซื้อชิ้นสวนและผลิตภัณฑระหวางประเทศ (International Procurement  Office: IPO) เดิม 

                 2) ผูไดรับการสงเสริมอยูแลวในประเภทกิจการ IPO สามารถยื่นขอรับการสงเสริมกิจการ ITC เปนโครงการใหม หรือ ยื่นขอแกไข

                     ประเภทกิจการของโครงการเดิม เพื่อเปลี่ยนจากกิจการ IPO เปนกิจการ ITC ก็ได
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18th Floor, Chamchuri Square Building

319 Phayathai Road, Pathumwan

Domestic Call: 0 2209 1100, Inter. Call: (66 2) 209 1100

Email: osos@boi.go.th

More Convenience, 
less time,
more efficiency!

More Convenience, 
less time,
more efficiency!


