
  
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่  ส. ๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง   การปรับปรุงเงื่อนไขการให้การส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการ ๗.๗ และประเภทกิจการ ๗.๓๔ 
-----------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการแก่วิสาหกิจ 
ในเครือท้ังในประเทศและต่างประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในการ
ให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  
พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศให้แก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขในประเภทกิจการ ๗.๗ 
และประเภทกิจการ ๗.๓๔ ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ที่  ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่  
๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน์ 

๗.๗  กิจการสนับสนุนการค้า
และการลงทุน (TRADE 
AND INVESTMENT 
SUPPORT OFFICE: 
TISO) 

๑. ต้องมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปีละไม่น้อยกว่า 
๑๐ ล้านบาท 

๒. ต้องมีแผนด าเนินการและขอบข่ายธุรกิจ ดังนี้ 
    ๒.๑ การก ากับดูแล และ/หรือการให้บริการบริษัทใน

เครือและในกลุ่ม ทั้งนี้  ให้รวมถึงการให้บริการ
จัดหา หรือให้เช่าอาคารส านักงาน หรืออาคาร
โรงงานให้บริษัทในเครือและในกลุ่ม และการให้
กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม ในลักษณะที่
ไม่เข้าข่ายการประกอบธุรกิจการให้บริการด้าน
การบริหารเงินของศูนย์บริหารเงิน (TREASURY 
CENTER) และสามารถด า เนิ นการได้ภ ายใต้
กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เช่น  

  - การให้กู้ยืมเงินสกุลเงินตราต่างประเทศแก่
วิสาหกิจในเครือในต่างประเทศ 

B ๒ 
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน์ 

- การให้กู้ ยืม เงินบาทแก่วิสาหกิจใน เครือใน 
  ประเทศไทย 
- การให้ กู้ ยืม เงินบาทแก่วิสาหกิจใน เครือใน

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและ
ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย โดย
กิจการที่กู้ยืมเงินจะต้องน าไปใช้เพ่ือการค้า หรือ
การลงทุนในประเทศไทยหรือประเทศดังกล่าว
เท่านั้น 

    ๒.๒ การให้ค าปรึกษาและแนะน าในการประกอบธุรกิจ 
ยกเว้นธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ และด้าน
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ส าหรับธุรกิจด้าน
บัญชี ด้านกฎหมาย ด้านโฆษณา ด้านสถาปัตยกรรม
และด้านวิศวกรรมโยธา ต้องได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ
ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องก่อนยื่นค าขอรับการ
ส่งเสริม 

    ๒.๓ การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดหา 
      สินค้า 

    ๒.๔ การให้บริการทางวิศวกรรมและเทคนิคที่ไม่รวมถึง
การให้บริการทางสถาปัตยกรรมและทางวิศวกรรม
โยธา 

    ๒.๕ กิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ ได้แก่ 

  - การน าเข้าเพ่ือค้าส่ง 
  - การให้บริการฝึกอบรม    
  - การติดตั้ง บ ารุงรักษา และซ่อมแซม 
  - การปรับ (CALIBRATION) 

    ๒.๖ การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ 
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน์ 

    ๒.๗ การให้บริการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS PROCESS 
OUTSOURCING) โดยต้องให้บริการผ่านเครือข่าย
โทรคมนาคมในด้านต่างๆ เชน่ ADMINISTRATION  
SERVICES, FINANCE & ACCOUNTING 
SERVICES, HUMAN RESOURCE SERVICES, 
SALES AND MARKETING SERVICES, 
CUSTOMER SERVICES, DATA PROCESSING 
เป็นต้น 

๓. กรณีเป็นการด าเนินการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในเครือและ
ในกลุ่ม จะต้องมีขอบข่ายธุรกิจในการให้บริการบริษัทใน
เครือและในกลุ่มในด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่การให้กู้ยืมเงินในข้อ 
๒.๑ หรือมีขอบข่ายธุรกิจในข้อ ๒.๒-๒.๗ ร่วมด้วย 
ไม่น้อยกว่า ๑ ข้อ 

๔. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่า
ของโครงการได้ 

๗.๓๔ กิจการศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  
(INTERNATIONAL 
BUSINESS CENTER: IBC) 

๑. ต้องมีแผนการด าเนินการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ 
โดยมีขอบข่ายธุรกิจ ดังนี้ 

    ๑.๑ การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และ
การประสานงานทางธุรกิจ 

    ๑.๒ การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน 
    ๑.๓ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
    ๑.๔ การสนับสนุนด้านเทคนิค 
    ๑.๕ การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย 
    ๑.๖ การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม 
    ๑.๗ การให้ค าปรึกษาด้านการเงิน 
    ๑.๘ การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 
    ๑.๙ การจัดการและควบคุมสินเชื่อ 
    ๑.๑๐ การให้บริการด้านการบริหารเงินของศูนย์บริหาร

เงิน (TREASURY CENTER) 
    ๑.๑๑ กิจการการค้าระหว่างประเทศ 

B ๑ 
(เฉพาะ

เครื่องจักร
ที่ใช้วิจัย

และพัฒนา
และ

ฝึกอบรม) 
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน์ 

    ๑.๑๒ การให้กู้ยืมเงินแก่วิสาหกิจในเครือในลักษณะที่ไม่
เข้าข่ายการประกอบธุรกิจในข้อ ๑.๑๐ และ
สามารถด าเนินการได้ภายใต้กฎหมายควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน เช่น 

  - การให้กู้ยืมเงินสกุลเงินตราต่างประเทศแก่
วิสาหกิจในเครือในต่างประเทศ 

  - การให้กู้ยืมเงินบาทแก่วิสาหกิจในเครือใน
ประเทศไทย 

  - การให้กู้ยืมเงินบาทแก่วิสาหกิจในประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศที่
มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย โดยกิจการที่
กู้ยืมเงินจะต้องน าไปใช้เพ่ือการค้า หรือการ
ลงทุนในประเทศไทยหรือประเทศดังกล่าว
เท่านั้น 

    ๑.๑๓ การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ 

๒. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 
๓. ต้องมีการจ้างพนักงานประจ าที่มีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นส าหรับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่น้อย
กว่า ๑๐ คน เว้นแต่กรณี ศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง
ประเทศที่มีเฉพาะการให้บริการด้านการบริหารเงินแก่
วิสาหกิจในเครือ ต้องมีการจ้างพนักงานประจ าที่มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นไม่น้อยกว่า ๕ คน 

๔. กรณี เป็นการด าเนินกิจการการค้าระหว่างประเทศ 
จะต้องมีขอบข่ายธุรกิจในข้อ ๑.๑-๑.๑๐ ร่วมด้วยไม่
น้อยกว่า ๑ ข้อ 

๕. กรณีเป็นการด าเนินการให้กู้ยืมเงินแก่วิสาหกิจในเครือ 
จะต้องมีขอบข่ายธุรกิจในข้อ ๑.๑-๑.๙ ร่วมด้วยไม่น้อย
กว่า ๑ ข้อ 
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิและ
ประโยชน์ 

๖. ไม่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น
ส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือการส่งออก 

๗. ไม่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่า
ของโครงการได้ 

  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  
 

     พลเอก  ประยุทธ์ จันทร์โอชา                    

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)     
     นายกรัฐมนตรี     

   ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 
 
 


