
การส่งเสริมการลงทุนในกจิการ
ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ : IHQ

และ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ: ITC



ขอบข่ายกจิการ IHQ

ส านักงานใหญ่ข้ามชาติ (International Headquarters: IHQ)
ให้บริการแก่วสิาหกจิในเครือ (ใน/ต่างประเทศ)

การบริหารเงิน
ศูนย์บริหารเงนิ (Treasury Center)

(ตามกฎหมายวา่ดว้ยควบคุมการ
แลกเปล่ียนเงิน)

การให้บริการสนับสนุน ได้แก่
-การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกจิ และ
การประสานงานธุรกจิ
-การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
-การสนับสนุนด้านเทคนิค
-การส่งเสริมด้านการตลาด และการขาย
-การบริหารด้านบุคคลและการฝึกอบรม
-การให้ค าปรึกษา และแนะน าในการประกอบธุรกจิ
ด้านต่างๆ
-การวเิคราะห์และวจิยัด้านเศรษฐกจิและการลงทุน
-การจดัการและควบคุมสินเช่ือ
-การให้บริการสนับสนุนอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด 

การจัดหาวตัถุดบิและช้ินส่วน
รวมถึง การให้บริการทีเ่กีย่วข้องกบั

การค้าระหว่างประเทศ



กจิการ IHQ (เฉพาะการจัดหาวตัถุดบิและช้ินส่วน)

IHQ

ประเทศไทย

บริษทัในเครือในต่างประเทศ บริษทัผูผ้ลิตสินคา้/คู่คา้
ในต่างประเทศ

วตัถุดบิและ
ช้ินส่วน

การสัง่ซ้ือสินคา้การจ่ายเงิน
ค่าสินคา้/บริการ

Out-Out

บริษทัในเครือในประเทศบริษทัผูผ้ลิตสินคา้/คู่คา้
ในประเทศ

วตัถุดบิและ
ช้ินส่วน

(เฉพาะค้าส่ง)

In-In
การสัง่ซ้ือสินคา้ การจ่ายเงิน

ค่าสินคา้/บริการ

ต่างประเทศ

Out-In วตัถุดบิและ
ช้ินส่วน

(เฉพาะค้าส่ง)

In-Out วตัถุดบิและ
ช้ินส่วน

(1)

(2)

(3)

(4) การบริการ
การบริการ



สิทธิทางภาษี

• ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร ส าหรับการ
วิจยัและพฒันา และการฝึกอบรม

• ยกเวน้อากรขาเขา้วตัถุดิบและช้ินส่วน
ส าหรับส่งออก

สิทธิทีไ่ม่ใช่ภาษี

• อนุญาตใหช้าวต่างชาติถือหุน้ขา้งมาก
หรือทั้งส้ินได้

• อนุญาตใหช้าวต่างชาติถือครอง
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน

• อนุญาตใหน้ าช่างต่างดา้วเขา้มาท างาน

สิทธิและประโยชน์ : BOI



• ตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาท
• ตอ้งก ากบัดูแลกิจการของสาขาหรือบริษทัในเครือในต่างประเทศ 

ไม่นอ้ยกวา่ 1 ประเทศ

เง่ือนไข : BOI



บริษัทการค้าระหว่างประเทศ: ITC

• บริษัทที่ตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยเพ่ือประกอบกจิการจัดซ้ือและขายสินค้า 
วตัถุดิบ และช้ินส่วน หรือการให้บริการเกีย่วกบัการค้าระหว่างประเทศ
แก่นิติบุคคลทีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ



กจิการ ITC

* ITC สามารถให้บริการจัดหาจัดซ้ือสินค้า วตัถุดิบและช้ินส่วน รวมถึงบริการเกีย่วกบัการค้าระหว่างประเทศได้

ITC

ประเทศไทย

บริษทัลูกคา้ในต่างประเทศ บริษทัผูผ้ลิตสินคา้/คู่คา้
ในต่างประเทศ

สินค้า

การจ่ายเงิน
ค่าสินคา้

Out-Out

บริษทัลูกคา้ในประเทศบริษทัผูผ้ลิตสินคา้/คู่คา้
ในประเทศ

สินค้า
(เฉพาะค้าส่ง)

In-In
การสัง่ซ้ือ
สินคา้

ต่างประเทศ

Out-In สินค้า
(เฉพาะค้าส่ง)

In-Out สินค้า

(1)

(2)

(3)

(4)

การจ่ายเงิน
ค่าสินคา้

การสัง่ซ้ือ
สินคา้



สิทธิทางภาษี

• ยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจกัร ส าหรับท่ีใช้
ในโครงการ

• ยกเวน้อากรขาเขา้วตัถุดิบและช้ินส่วน
ส าหรับส่งออก

สิทธิทีไ่ม่ใช่ภาษี

• อนุญาตใหช้าวต่างชาติถือหุน้ขา้งมาก
หรือทั้งส้ินได้

• อนุญาตใหช้าวต่างชาติถือครอง
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน

• อนุญาตใหน้ าช่างต่างดา้วเขา้มาท างาน

สิทธิและประโยชน์ : BOI



• ตอ้งมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาท

เง่ือนไข : BOI



ความแตกต่างของ ITC และ IPO
ITC IPO

การจดัซ้ือจดัหาสินคา้ 
(จากใน/ต่างประเทศ)

- วตัถุดิบ ช้ินส่วนและสินคา้ก่ึงส าเร็จรูป
- สินคา้ส าเร็จรูป

- วตัถุดิบ ช้ินส่วนและสินคา้ก่ึงส าเร็จรูป

การจ าหน่ายสินคา้ในประเทศ
- จ าหน่ายแก่ผูผ้ลิต ซ่ึงน าไปประกอบ/ผลิตเป็นสินคา้อ่ืนต่อไป (In-In / Out-In)
- ไม่เป็นการคา้ปลีก/การจ าหน่ายแก่ผูใ้ช ้(End-users)โดยตรง

การจ าหน่ายสินคา้ไป
ต่างประเทศ

- ส่งสินคา้ท่ีจดัหาในประเทศไป
ต่างประเทศ (In-Out)

- จดัซ้ือและขายสินคา้ในต่างประเทศ โดย
ไม่น าสินคา้เขา้ประเทศไทย (Out-Out)

- ส่งวตัถุดิบ ช้ินส่วนและสินคา้ก่ึง
ส าเร็จรูปท่ีจดัหาในประเทศไป
ต่างประเทศ (In-Out)

ทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาท

เง่ือนไขในการใหก้ารส่งเสริม
อ่ืนๆ

ไม่มี
- แหล่งจดัหาในประเทศ
- คลงัสินคา้
- การตรวจสอบ บรรจุหีบห่อ

หมายเหตุ 1) กิจการ ITC ครอบคลุมขอบข่ายกิจการศูนยจ์ดัหาจดัซ้ือช้ินส่วนและผลิตภณัฑร์ะหวา่งประเทศ (International Procurement Office: IPO) เดิม 
2) ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมอยูแ่ลว้ในประเภทกิจการ IPO สามารถยืน่ขอรับการส่งเสริมกิจการ ITC เป็นโครงการใหม่ หรือ ยืน่ขอแกไ้ข
ประเภทกิจการของโครงการเดิม เพื่อเปล่ียนจากกิจการ IPO เป็นกิจการ ITC ก็ได้
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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!


