
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!



ศนูยบ์ริหารเงิน
Corporate Treasury Center



หวัข้อในการบรรยาย

• นิยาม ศนูยบ์ริหารเงิน
• ประโยชน์จากการจดัตัง้ศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย 
• ขอบเขตการประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• ระเบียบหลกัเกณฑก์ารประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• การย่ืนขออนุญาตประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงิน
• รายละเอียดผูป้ระสานงาน
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หวัข้อในการบรรยาย

• นิยาม ศนูยบ์ริหารเงิน
• ประโยชน์จากการจดัตัง้ศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย 
• ขอบเขตการประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• ระเบียบหลกัเกณฑก์ารประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• การย่ืนขออนุญาตเป็นศนูยบ์ริหารเงิน
• รายละเอียดผูป้ระสานงาน
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ประเทศไทย

TC

กลุ่มบริษทั

กลุ่มบริษทั

กลุ่มบริษทั

กลุ่มบริษทั

กลุ่มบริษทั

กลุ่มบริษทั

กลุ่มบริษทั

กลุ่มบริษทั

นิยาม ศนูยบ์ริหารเงิน (Tresury Center : TC)
นิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทยท ำหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรจดักำรเงนิตรำต่ำงประเทศ

ใหแ้ก่บรษิทัในเครอืเดยีวกนัทีต่ ัง้ในไทยและต่ำงประเทศ โดย TC ตอ้งไมป่ระกอบธุรกจิทำงกำรเงนิ 
เชน่ ธพ. บรษิทัหลกัทรพัย ์เป็นตน้

ขยายคณุสมบติัของกลุ่มบริษทัให้รวมถึง Holding company ผอ่นคลำยเพิม่เตมิ เม.ย. 58



หวัข้อในการบรรยาย

• นิยาม ศนูยบ์ริหารเงิน
• ประโยชน์จากการจดัตัง้ศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย 
• ขอบเขตการประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• ระเบียบหลกัเกณฑก์ารประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• การย่ืนขออนุญาตเป็นศนูยบ์ริหารเงิน
• รายละเอียดผูป้ระสานงาน
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ประโยชน์จากการจดัตัง้ศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย

1. ลดค่าใช้จ่ายในการท าธรุกรรม (Transaction Costs) และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษทัในเครือ อนัจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการ

แข่งขนั

2. ได้รบัสิทธิประโยชน์ตามนโยบายของรฐับาล  หากมีคณุสมบติัตามเกณฑก์ารจดัตัง้

ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter : IHQ) ในไทย

3. พฒันาบคุลากรของไทยให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านการบริหารจดัการเงินตรา

ต่างประเทศ : ช่วยให้ต่างชาติท่ีมีฐานการผลิตในไทย และบริษทัไทยท่ีมีการลงทุนใน

ต่างประเทศ รวมศนูยบ์ริหารจดัการเงินในไทย
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หวัข้อในการบรรยาย

• นิยาม ศนูยบ์ริหารเงิน
• ประโยชน์จากการจดัตัง้ศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย 
• ขอบเขตการประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• ระเบียบหลกัเกณฑก์ารประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• การย่ืนขออนุญาตเป็นศนูยบ์ริหารเงิน
• รายละเอียดผูป้ระสานงาน
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ขอบเขตการประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงิน
ในประเทศไทย

ช ำระและรบัช ำระ ค่ำสนิคำ้และบรกิำร

ซือ้-ขำย Fx และบรหิำรควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลีย่น

บรหิำรสภำพคล่อง

หกักลบลบหนี้

$ €

¥  £



หวัข้อในการบรรยาย

• นิยาม ศนูยบ์ริหารเงิน
• ประโยชน์จากการจดัตัง้ศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย 
• ขอบเขตการประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• ระเบียบหลกัเกณฑก์ารประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• การย่ืนขออนุญาตเป็นศนูยบ์ริหารเงิน
• รายละเอียดผูป้ระสานงาน
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I. การช าระ / รบัช าระ ค่าสินค้า และบริการระหว่างประเทศ

กลุม่บรษิทั
ในไทยและ ตปท. 

TC คู่ค้า
Re-Invoice 

Re-invoicing

Agent

TC
บาท หรือ FX

สินค้า/บริการ/เงินปันผล/ดอกเบีย้

Re-Invoice 

สินค้า/บริการ

บาท หรือ FX

บาท หรือ FX บาท หรือ FX

กลุม่บรษิทั
ในไทยและ ตปท. 

เชน่ ผูน้ ำเขำ้,ผูส้ง่ออก
คู่ค้า

ผอ่นคลำยเพิม่เตมิ เม.ย. 58



II. หกักลบลบหน้ี

11

TC สามารถหกักลบรายได้ หรือภาระผกูพนัของตน
และกลุ่มบริษทัได้ในกรณีดงัน้ี

*รวมถึงผลประโยชน์จากการลงทนุ เช่น เงินปันผล และดอกเบีย้

TC

GC A

น าเข้าและ

ส่งออก

GC B

ส่งออก

GC ก
ผู้ผลิต/น าเข้า 

GC ข
ผู้ผลิต น าเข้า 
และส่งออก 

GC ค
ผู้ส่งออก

ตวัอย่างกรณีหกักลบแบบ
Multi - netting

ค่าสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศ*
ของกลุ่มบริษทั (Group Company : GC)

ธรุกรรมอ่ืนของ TC ภายใต้ขอบเขตการ
ประกอบธรุกิจ เช่น การกู้/ให้กู้ FX ระหว่าง 

TC และกลุ่มบริษทั

ผอ่นคลำยเพิม่เตมิ เม.ย. 58



III. การท าธรุกรรม FX และการบริหารความเส่ียง
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สถาบนัการเงิน
ในประเทศ TC

ให้ TC ยื่นเอกสารเฉพาะ ส าเนา
ใบอนุญาตการประกอบธรุกิจ
ศนูยบ์ริหารเงิน

ซ้ือขาย FX 
ป้องกนัความเส่ียง

กลุ่มบริษทั

TC ตรวจสอบหลกัฐานของกลุ่มบริษทั เช่น  
เอกสารเรียกเกบ็ค่าสินค้าและบริการ

ให้ TC สามารถจดัเกบ็เอกสารหลกัฐานไว้
ท่ีกลุ่มบริษทัได้ 

ผอ่นคลำยเพิม่เตมิ เม.ย. 58

ซ้ือขาย FX 
ป้องกนัความเส่ียง
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III. การท าธรุกรรม FX และการบริหารความเส่ียง(2)

TC สามารถซ้ือเงินตราต่างประเทศได้รวมกนัไม่เกิน USD 500 ล้านต่อปี เพ่ือวตัถปุระสงค์
ต่อไปน้ี

ฝากเงินเข้าบญัชี FCD ท่ีเปิดกบัสถาบนัการเงินในประเทศ โดยไม่ต้องย่ืนหลกัฐาน

ฝากเงินกบัสถาบนัการเงินในต่างประเทศ

ลงทุนในตราสารหน้ีในต่างประเทศ

TC มีบญัชี FCD ประเภทเดียว (ประเภทแหล่งต่างประเทศ)  และสามารถซ้ือเงินตราต่างประเทศได้
ตามภาระค่าสินค้า บริการ หรือวตัถปุระสงคอ่ื์นๆ เช่น เงินกู้  โดยแสดงเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง

ยอดคงค้าง : 
ไม่เกิน 500 ล้าน USD

ผอ่นคลำยเพิม่เตมิ เม.ย. 58
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IV.การบริหารสภาพคล่อง

TC 

กลุ่มบริษทั ก

กลุ่มบริษทั A

กลุม่บรษิทัทีม่สีภำพคลอ่งสว่นเกนิ

กลุ่มบริษทั B

กลุ่มบริษทั ข

กลุ่มบริษทั ค

กลุ่มบริษทั C

กลุม่บรษิทัทีข่ำดสภำพคลอ่ง

กลุ่มบริษทั D

กลุ่มบริษทั ง กู้ สง. ในประเทศ /ต่างประทศ

TC ขำดสภำพคลอ่ง

กู้กลุ่มบริษทัในไทย และ
กู้กลุ่มบริษทัหรือบริษทัใน ตปท.

ฝาก FCD ในประเทศ
TC มสีภำพคลอ่งสว่นเกนิ

ฝากในต่างประเทศ

ลงทุนตราสารหน้ีในต่างประเทศ

ให้ TC สามารถให้กู้กบักลุ่มบริษทั หรือบริษทัหรือสาขาใน
ต่างประเทศได้โดยไม่จ ากดัระยะเวลาการให้กู้ ผอ่นคลำยเพิม่เตมิ เม.ย. 58



หวัข้อในการบรรยาย

• นิยาม ศนูยบ์ริหารเงิน
• ประโยชน์จากการจดัตัง้ศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย 
• ขอบเขตการประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• ระเบียบหลกัเกณฑก์ารประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• การย่ืนขออนุญาตเป็นศนูยบ์ริหารเงิน
• รายละเอียดผูป้ระสานงาน

15
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ขัน้ตอนการพิจารณาให้ใบอนุญาต

กรณี บริษทัไม่มีวตัถปุระสงคใ์นเรื่องการ
ประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในหนังสือ

รบัรอง 
กระทรวงพาณิชย์

TC ตอ้งด ำเนินกำรจดทะเบยีนเปลีย่นแปลง
หรอืเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องนิตบิุคคล

กบักระทรวงพำณชิย์

บริษทัย่ืนแบบค าขออนุญาต
และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบั ธปท.

ธปท. พิจารณาคณุสมบติั TC และกลุ่มบริษทั
และขอบเขตการประกอบธรุกิจ (30 วนัท าการ)

เสนอกระทรวงการคลงัอนุมติั
และออกใบอนุญาต (30 วนัท าการ)

TC รบัใบอนุญาตจาก ธปท. 
พร้อมจดหมายของ ธปท. ท่ีระบุรายช่ือ

ของกลุ่มบริษทั (7 วนั)

การด าเนินการเพ่ิมเติม

กรณี เป็นนิติบุคคลคลต่างด้าว
TC ต้องด าเนินการขอ

ใบอนญุาตประกอบธรุกิจ หรือหนงัสือรับรอง
ตาม พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2542 กระทรวงพาณิชย์

การย่ืนขออนุญาตประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงิน



หวัข้อในการบรรยาย

• นิยาม ศนูยบ์ริหารเงิน
• ประโยชน์จากการจดัตัง้ศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย 
• ขอบเขตการประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• ระเบียบหลกัเกณฑก์ารประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• การย่ืนขออนุญาตเป็นศนูยบ์ริหารเงิน
• รายละเอียดผูป้ระสานงาน
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Website:  www.bot.or.th >> ตลาดการเงิน>>หลกัเกณฑก์าร
แลกเปล่ียนเงิน>> ธรุกิจปัจจยัช าระเงินต่างประเทศ >> 
ศนูยบ์ริหารเงิน

ติดต่อสอบถามข้อมลูระเบียบและข้อมลูการย่ืนขออนุญาต:

E-mail : FOG_ECST@bot.or.th 
FX_ADMSV_NB@bot.or.th

Tel :     02 356 7345, 02 356 7858, 02 283 5135

รายละเอียดผูป้ระสานงาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

ธุรกิจ IHQ และ ITC
กับ พ.ร.บ. การประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542



1. กลไกกฎหมาย

2. นิยามคนต่างด้าว และธุรกิจที่ก ากับ

3. ธุรกิจ IHQ และ ITC กับ FBA

4. การขออนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

5. การด าเนินการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

6. ช่องทางการขอค าปรึกษา

หัวข้อบรรยาย

2



ใคร คือ คนต่างด้าว ?
นิยามของ
คนต่างด้าว

ธุรกิจท่ีควบคุม ธุรกิจอะไรบ้างที่ควบคุม ?

 การขออนญุาตประกอบธุรกิจต่างด้าว 
 การรับรองสิทธปิระกอบธุรกิจ

ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ต่างด้าว

การรับรองสิทธิ
การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว

3



บุคคลธรรมดา ไม่มีสัญชาติไทย1

นิติบุคคล ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย2

2. นิยามคนต่างด้าว และธุรกิจที่ก ากับ

4

นิตบุิคคล
จดทะเบียน

ในต่างประเทศ

3 นิติบุคคล จดในประเทศไทย และมีลักษณะดังนี้

บุคคลธรรมดา 
ไม่มีสัญชาตไิทย หรือ

นิตบุิคคล
จดทะเบียน

ในต่างประเทศ
นิตบุิคคล

จดทะเบียน
ในประเทศไทย

≥ 50%



0%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ค น ไ ท ย ≤  4 9 . 9 9 %
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2. นิยามคนต่างด้าว และธุรกิจที่ก ากับ



ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ
หรือมีผลกระทบต่อศิ ลปวัฒนธรรม จารีตประ เพณี 
หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจที่ ไม่อนุญาต ให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผล
พิเศษ

ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขัน

บัญชี 
1

บัญชี 
2

บัญชี 
3

ธุรกิจ ตาม พ.ร.บ.ฯ หมายถึง ? บัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

การประกอบกิจการอันเป็นการค้า

กิจการในด้าน :

เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

หัตถกรรม

พาณิชยกรรม

การบริการ

อื่นๆ

6

2. นิยามคนต่างด้าว และธุรกิจที่ก ากับ



• การบริการด้านการบริหาร
• การบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือ
• การให้บริการสนับสนุน

- การบริการทั่วไป
- การวิจัยและพัฒนา
- การให้ค าปรึกษาด้านการเงิน

ถือเป็นธุรกิจบริการ
ตามบัญชี 3 (21)

ต่างด้าวถือหุ้นได้ 100 %

กิจกรรมธุรกิจภายใต้ IHQ

7



• การจัดซื้อและจัดขายสินค้า วัตถุดิบ และ
ชิ้นส่วน (Trading)

ถือเป็นธุรกิจการค้าส่ง
ตามบัญชี 3 (15)

ต่างด้าวถือหุ้นได้ 100 %

กิจกรรมธุรกิจภายใต้ ITC

8

• กรณี : การขายในประเทศ

• กรณี : การขายไปต่างประเทศ ถือเป็นธุรกิจส่งออก
ไม่ต้องขออนุญาต



9

มาตรา 11

มาตรา 12

มาตรา 17

ภายใน 30 วัน

ภายใน 30 วัน

ภายใน 60 วัน



มาตรการส่งเสริมที่ไม่ใช่ภาษี

ลดระยะเวลา
•การออกหนังสือรับรอง และ
•ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

10



ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว

ตรวจวิเคราะห์ค าขอ พิจารณาค าขอ แจ้งผล
การพิจารณา

ยื่นค าขอใช้สิทธิการ
ประกอบธุรกิจเป็นหนังสือ

พิจารณาตรวจสอบ
การขอใช้สิทธิ

แจ้งผล
การพิจารณา

ภายใน
30 วัน

ภายใน
15 วัน

• ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 17 กรณี IHQ และ ITC

• ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12 กรณี IHQ และ ITC

ขั้นตอนการอนุญาต กรณี IHQ และ ITC

11



Foreign@dbd.go.th

Foreign Business 
Administration Bureau

Dept. of Business Development

0-2547-4425-6

Walk-in

1

2

34

6. ช่องทางการขอค าปรึกษา

12





พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ .ศ. 2551
ก ำหนดไว้ว่ำ คนต่ำงด้ำวจะท ำงำนได้  เมื่อได้รับอนุญำตจำก                   
นำยทะเบียน  คือ อธิบดีกรมกำรจัดหำงำนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตำมข้อเสนอแนะของอธิบดี



มาตรา 9 และ 11 (ระดับฝีมือ ช านาญการ)
- คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร

เป็นการชั่วคราว (Non–Immigrant B)
โดยมิใช่ในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้ เดินทางผ่าน 
(Tourist/Transit)

ประเภทของคนต่างด้าว



คุณสมบัติของคนต่างด้าว

2. มีความรู้และความสามารถในการท างานตามที่ขออนุญาต

3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่
รังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และ
โรคซิฟิลิสระยะที่ 3

4. ไม่เคยต้องโทษจ าคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมาย
ว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

1. มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน ราชอาณาจั ก ร เป็ น
การชั่วคราว (Non–Immigrant B) โดยมิใช่ในฐานะนักท่องเที่ยวหรือ             
ผู้เดินทางผ่าน (Tourist/Transit)



หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตท างาน

1. ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ
(International Headquarters: IHQ)
ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการให้บริการตามที่
ก าหนดไว้แก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทย
หรือในต่างประเทศ รวมถึงการประกอบกิจการในลักษณะเป็นบริษัทการค้า
ระหว่างประเทศด้วย จ านวนการออกใบอนุญาตท างานไม่เกิน 10 คน 

ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จ้างคนต่างด้าวมากกว่าสัดส่วนที่ก าหนด (10 คน) ซึ่ง
ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศนั้นช าระภาษีเงินได้แก่รัฐในรอบปีที่ผ่านมา         ไม่
น้อยกว่า 3 ล้านบาท จ านวนการออกใบอนุญาตท างานให้เป็นไปตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม



หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตท างาน

2. บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
(International Trading Centers: ITC)
ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการจัดซื้อและขายสินค้า 
วัตถุดิบและชิ้นส่วน หรือให้บริการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ จ านวนการออกใบอนุญาตท างานไม่เกิน 10 คน 

ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จ้างคนต่างด้าวมากกว่าสัดส่วนที่ก าหนด (10 คน) ซึ่ง
บริษัทการค้าระหว่างประเทศนั้นช าระภาษีเงินได้แก่รัฐในรอบปีที่ผ่านมาไม่น้อย
กว่า 3 ล้านบาท จ านวน การออกใบอนุญาตท างานให้เป็นไปตามความจ าเป็น
และเหมาะสม



การยื่นค าขอใบอนุญาตท างาน



 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

 ตามหนังสือรับรองการจ้างงาน หรือสัญญาจ้าง

 สูงสุดไม่เกิน 2 ปี/ครั้ง

อายุของใบอนุญาตท างาน



 กรุงเทพมหานคร
- ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400
 ต่างจังหวัด

- ส านักงานจัดหางานจังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กลุ่มงานจัดระบบการท างานคนต่างด้าว ระดับฝีมือ ช านาญการ
โทร: 0 2245 2745, 0 2248 7202   เว็บไซต์ wp.doe.go.th 

การยื่นค าขอให้ด าเนินการ ณ ท้องท่ีอันเป็นที่ตั้งของ
สถานที่ท างานของผู้ยื่นค าขอ

สถานที่ติดต่อ


