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เค้าโครงการบรรยาย

oสถานประกอบการถาวร

oค่าสิทธิ

oบริษัทต่างประเทศส่งลูกจ้างเข้ามาทํางานใน

ประเทศไทย

oการวางแผนภาษีระหว่างประเทศ
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สถานประกอบการถาวร

(PE)

Permanent Establishment
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สถานประกอบการถาวร (PE)

1. กฎหมายภายใน

1.1 ประมวลรัษฎากร (ภาษีเงินได้ ม. 76 ทวิ / VAT Agent)

1.2 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร (ยึดเป็น

บรรทัดฐานได้หรือไม่)

1.2.1 ตัวแทนอิสระ (Independent Agent) หรือไม่ (กรณีขาย

สินค้า)

ก. เป็นนายหน้า/ตัวแทนเพื~ อการขายสินค้าให้บุคคลอื~ นเป็นการ

ทั~ วไป หรือไม่ และ
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สถานประกอบการถาวร (PE)

1. กฎหมายภายใน

ข. มีสัญญา/ข้อตกลงจํากัดสิทธิในการเป็นนายหน้า/ตัวแทน 

หรือไม่

และ ค. ได้รับผลประโยชน์อย่างอื~ น นอกจากค่านายหน้าการขาย

สินค้า หรือไม่

และ ง.  ลูกค้าชําระ/จะชําระค่าสินค้าให้แก่ตัวการต่างประเทศ 

หรือไม่
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สถานประกอบการถาวร (PE)

2. กฎหมายระหว่างประเทศ

2.1 อนุสัญญาภาษีซ้อน (Article 5)

ก. Asset: Office / Construction site /  

ข. Activity: Service / Consulting / Supervision

ค. Agent: Independent Agent

อะไรบ้างที~ ไม่อยู่ใน “ข่ายของ PE” ? (ช่องทางในการ

วางแผนภาษีระหว่างประเทศ)
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Thai MC: PE Agent - Sales

Thai MC

MC Japan

Thai MC

1. No conclusion of sales contract 

2. No involvement in sales payment

3. But ‘connect’ to sale products of its parent company

Thailand
Japan

End-Customers

Major shareholder in Thai MC

Connect to sale products of 
MC Japan

Direct	payment	of	sales

ฎีกา 3936/2548 (ประชุมใหญ่)
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Borneo Tech Case (Non-PE)

Borneo 
Tech

Supplier

Borneo Tech

1. Sale price fixed by Borneo Tech

2. Stock and defect risks will be borne by Borneo Tech

3. Commercial invoice will be issued by Borneo Tech

Thailand
Offshore

End-Customers

(2) Purchase Order

(1) Purchase Order

(4) Direct payment of sales
(3) Delivery of goods
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PE:	Agent

Thai 
Subcontractor

Thai    

Project 

Owner

US 
Contractor

1. US	Contractor	win	the	bidding	of	construction	project	in	Thailand

2. US	Contractor	subcontract	ALL	works	to	Thai	subcontractor

3. No	part	of	US	contractor	in	Thailand

4. No	personnel	of	US	contractor	in	Thailand

Thailand

US

การเป็น “ตัวแทน” 
ของบริษัทต่างประเทศจาก “งานบริการ”

อ้างอิง_ข้อหารือ กค 0706/8100 วันที~  16 สิงหาคม 2550



10

•Permanent establishment

–Building / Construction over 12 months

–Service / Consulting over 183 days in 12 
months

•Capital gain

–Thailand = No taxing right

DTA: Update 

(Thailand & Singapore)
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•Royalties

–Software / Copyright = 5%

–Patent / Trademark / Equipment = 8%

–Information / Database / Others = 10%

DTA: Update 

(Thailand & Singapore)
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•Permanent establishment

–Building / Construction over 6 months

–Service / Consulting over 6 months in 12 
months

•Capital gain

–Thailand = No taxing right

DTA: Update 

(Thailand & Ireland)
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•Royalties

–Software / Copyright = 5%

–Patent / Equipment = 10%

–Trademark / Information / Database = 15%

DTA: Update 

(Thailand & Ireland)
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•Permanent establishment

–A warehouse, in relation to a person providing 

storage facilities for others

–Building / Construction / Installation / Assembly / 

Supervisory over 6 months

–Service / Consulting over 183 days in 12 months

DTA: Update 

(Thailand & Cambodia)
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•Permanent establishment

–Carrying on activities for exploration/exploitation 

of natural resources over 90 days in 12 months

•Capital gain on share / securities

–Thailand = No taxing right (Treaty Override 
Chance)

DTA: Update 

(Thailand & Cambodia)
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•Royalties

–Software / Copyright = 10%

–Lease of Equipment = 10%

–Information / Database = 10%

–Technical Service = 10% (Management / 
Technical / Consultancy Services)

DTA: Update 

(Thailand & Cambodia)
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•Unilateral double tax elimination

–Royal Decree No. 300 / DG Notification No. 65

• No DTA supports / DTA overriding

• Credit or Expense in Thailand for tax paid offshore

• Evidence of tax payment

• Corporate practice of taxpayer

• Practices of the Revenue Department

Double tax elimination on 

outbound investment
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ค่าสิทธิ

(Royalties)
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ค่าสิทธิ (Royalties)

1. กฎหมายภายใน

1. ประมวลรัษฎากร

2. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

2. กฎหมายระหว่างประเทศ

1. อนุสัญญาภาษีซ้อน

3. คําพิพากษาศาลฎีกา

1. (Deemed royalties) คดี Pizza Hut / Esso / Philips / Hana-semiconductor

2. (Non-royalties) คดี Thai Tank Terminal / Louis T. Leo-oven

4. แนวข้อหารือของกรมสรรพากร: Shrink-wrapped software
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ค่าสิทธิ (Royalties)

1. กฎหมายภายใน

1.1 ประมวลรัษฎากร (ภาษีเงินได้ ม. 40 (3))

1.1.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

ก. ลิขสิทธิ�  Software สิทธิบัตร เครื~ องหมายการค้า Licensing

ข. ความลับทางการค้า Franchise

1.1.2 สิทธิอื~ นที~ เกี~ ยวเนื~ องกับทรัพย์สินทางปัญญา 

ก. Software related-service: Installation / Training / 

Maintenance 
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ค่าสิทธิ (Royalties)
2. กฎหมายระหว่างประเทศ

2.1 อนุสัญญาภาษีซ้อน (Article 13)

ก. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

_ ลิขสิทธิ�  สิทธิบัตร เครื~ องหมายการค้า 

_ สูตรการผลิต สูตรลับ ฯลฯ

ข. สิทธิในข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม

_ ข้อมูล “เชิงหวงกัน” (Non-disclosure) 

_ ข้อมูล “ลับ” (Confidential information)

ค. สิทธิในการใช้ (เช่า) อุปกรณ์/เครื~ องมือทาง วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม พาณิช

ยกรรม



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

Case No. 665/2537 (Nestle)

Engineering and advisory services on production of goods with 

separation of contracts (Engineering / Trademark License) 

including:      

(1) confidentiality condition (non-disclosure)

(2) all documents shall be returned to the service provider at the 
termination of contract

(3) Not allow to copy

(4) Termination linkage (Engineering and License)

Engineering Service Agreement 22



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

Case No. 2642/2538 (Carnation)

Engineering advisory contract and Trademark 
license contract with separate contractual parties 

BUT:      

(1) Offshore parties - same address

(2) Both contracts – same contract period

(3) Termination linkage of both contracts

Engineering Service Agreement 23



24

Pizza Hut Case 

Minor Food Group

Pizza Hut Inc.

Franchise Agreement

- Franchise fee / Monthly royalties (WHT & VAT)

- Marketing expense not less than 3% of gross sale

- Marketing activities and collateral under control and consent of        
Pizza Hut

Thailand

USA

3rd party: Ad Agency / Event 
Organizer / MKT suppliers

Pay: Franchise fee / Royalties

(WHT 15% and VAT 7%)

Pay marketing expenses

[Any WHT and VAT?]

Deemed royalties
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Thai Tank Terminal
Management Fee

Thai Tank Terminal
Thai End-Customer

Pack Tank BV

Thai End-Customer

2	– Management	Contract

Management	Fee	=	8%

1	– Licensing	Contract

License	Fee	=	0.5%

Liquid	pipeline	transport

1. Thai Tank Terminal is a subsidiary of Pack Tank

2. Licensing contract to use know-how and IP

3. Management contract for non-royalties services

Is this a part of Transfer Pricing (TP) transaction?

Thailand

Netherlands

Non-royalties

(ฎีกา 13993/2555)
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Louis T. Leo-oven
Marketing Fee

Louis T. Leo-oven

Service Provider

Thai End-Customer

Marketing	Service	Agreement

Sale	of	Products	

1. Marketing service provided outside Thailand

2. No IP rights provided to Thailand

3. No trade secret to support marketing service

4. No confidentiality is required

Thailand

Denmark

Non-royalties
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NEC case 
(Software) 

NEC 
Thailand

NEC Japan

NEC Thailand 

- PABX: Hardware & Software (operating software or embedded software)

- Split: Item & Price in shipping invoice

- Purpose: Customs valuation (inclusive and duty payable – no problem on 
customs declaration)

Thailand
Japan

PABX System
Software

Hardware
(Non-royalty)

Case study ภาษเีงนิไดร้ะหวา่งประเทศ



28

Esso (Thailand): Cost allocation

Esso Thailand

SAP US

Esso US ECC NV - Belgium
Accounting	centralized	service	to	
Esso	network	worldwideLicensing	

Contract

Cost	allocation

- Esso US engages SAP US to provide accounting software and system

- SAP US allows Esso US (Parent company) and its affiliates worldwide to use the software 
including maintenance service, consulting, training  

- ECC has no right to be sublicensed but it is a centralize service provider among Esso 
affiliates worldwide

- ECC develops the platform system for centralized accounting service

Thailand
BelgiumUS
Other countries Cost	allocation

Esso affiliates

ฎีกา 14588/2555
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Philips Electronics 
Marketing Fee

Philips Electronics 
(Thailand)

Philips Export BV

Thai End-Customer

Marketing	Service	Agreement

Sale	of	Products	

1. Marketing service provided outside Thailand

2. Trade secret is to support marketing service

3. Confidentiality is required / Then, it is regarded a royalty

Is this a part of Transfer Pricing (TP) transaction?

Thailand

Netherlands

Deemed royalties
ฎีกา 15773/2555
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Electrolux Case 

(ฎีกา 5808/2557) 

Electrolux 
(Thailand)

Electrolux SWE

Thailand

SwedenMarketing Service (No Agreement in writing)

Service fee / Withholding Tax ???
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Nike Case 

(Customs Valuation on Royalties)

NIKE Inter NIKE Inc.

(Buying Agent)

Bridgestone USA 
Inc. (OEM)

Engage to manufacture golf ball USA

Thailand

NIKE TH Engage to manufacture golf ball 3rd party: OEM (Golf ball)

Trademark	License	and	Sole	Distributorship	Agreement

- For	trademark	usage	of	NIKE	products	in	Thailand

- OEM	pricing	for	golf	ball	in	Thailand	and	US	are	not	different	(per	unit)

(ฎีกา 962/2554)
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ค่าสิทธิ (Royalties)

4. แนวข้อหารือของกรมสรรพากร: Shrink-wrapped software

4.1 ซอฟแวร์กล่อง เป็น “สินค้าทั~ วไป” หรือ “สิทธิใน

ซอฟแวร์”

4.2 กรมสรรพากร “ตีความ” ว่าเป็น “สิทธิในซอฟแวร์”

4.3 สิงคโปร์ / เกาหลี “ตีความ” ว่าเป็น “สินค้าทั~ วไป”

4.4 เมื~ อมี cross-border transaction ต้องพิจารณา 

“กฎหมายภายใน” ก่อน แล้วจึงไปพิจารณา “กฎหมายระหว่าง

ประเทศ” (อนุสัญญาภาษีซ้อน)
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ค่าสิทธิ (Royalties)

4. แนวข้อหารือของกรมสรรพากร: Software dispute & 

compensation

4.1 “ค่าชดเชย” กรณีละเมิดลิขสิทธิ�  เป็น “ค่าสิทธิ” หรือไม่

4.2 กรมสรรพากร “ตีความ” ว่า: 

(ก) เป็น “ค่าสิทธิ” หากตกลงกันเองระหว่างคู่สัญญา

(ข) ไม่เป็น “ค่าสิทธิ” หากศาลพิพากษาให้ชดใช้

ค่าเสียหาย
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•Technical Assistance

•Management fee

•Consulting fee

•Marketing fee

•Training fee

•Cost Allocation

รายจ่ายที~ อาจเป็น “ค่าสิทธิ”
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กรณีบริษัทต่างประเทศ

ส่งลูกจ้างเข้ามาทํางาน

ในประเทศไทย
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หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1. หน้าที~ การงานในประเทศไทย

2. กิจการที~ ทําในประเทศไทย

3. กิจการของนายจ้างในประเทศไทย

4. ทรัพย์สินที~ อยู่ในประเทศไทย

หลักแหล่งเงินได้ (Source Income Rule)

เหตุที~ ต้องเสียภาษี คือ 

มีแหล่งเงินได้ในไทย
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หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หลักถิ~ นที~ อยู่ (Residence Rule)

1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย (180 วัน) หรือ Thai Tax Resident (ดูจาก passport)

2. ได้รับเงินจากต่างประเทศเนื~ องจาก

• หน้าที~ งานที~ ทําในต่างประเทศ

• กิจการที~ ทําในต่างประเทศ

• ทรัพย์สินที~ อยู่ในต่างประเทศ

3. นําเงินนั�นเข้ามาในประเทศไทยในปีที~ ได้รับเงินได้ (เพราะภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาคิดตาม “ปีภาษี”)
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Secondment Arrangement

Sub Thai Co
Work permit

Parent Co

Payroll

2	– Provide	proper	employee	to	work	in	Thailand

1	– Secondment Contract

3	– Local	employment	contract

1. Thai	Co	and	Offshore	Parent	Co	are	related	companies
2. Secondment contract:	Fee/Non-fee	and	2/3	contractual	parties
3. Safety	zone:	PE	/	Foreign	business	license	/	Work	permit	/	Tax

Thailand

Offshore

4	– Retain	offshore	employment



39

• Case study: Offshore & Onshore Employment Contract with allocation 

of salary

–Thai and SG companies are related companies

–Thai CFO under Thai Co (25%) and SG Co (Regional CFO – 75%): 
Over 180 days in Thailand (Thai tax resident)

–Sat-Mon in Thailand / Tue-Fri in Singapore

–Thai Co paid salary in Thailand for ALL part of employment and 

recharge to SG Co for SG part of work

–What is the tax treatment for Thai Co and employee?

Secondment
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การวางแผนภาษีระหว่างประเทศ

การขจัดภาษีซ้อนฝ่ายเดียว

Offshore Dividend

IHQ & ITC ==> IBC
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• Offshore dividend: Royal Decree No. 442
– Corporate tax exemption
– Certain requirements are met

• Percentage of shareholding (over 25%)
• Time of shareholding (6 months)
• Standard tax rate of offshore company

(min.15%)
– Offshore holding (paper company) is not allowed

• Proposed revision of Royal Decree No. 442

Double tax elimination on 

outbound investment
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AMVN

(Listing in the SET)

Operating 

Company
Industrial	Estate	in	Bienvey

Dividend	(Tax	exemption) Thailand

Vietnam

100%	own

Holding Company + 

Offshore Co 
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EGCO
(Listing	in	the	SET)

บริษัท นํ�าเทิน 2	
เพาเวอร์ จํากัด

Dividend	(Tax	exemption)

Thailand

Offshore

Shareholding	over	25	%

Holding Company + 

Offshore Co 

บริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ 

จํากัด

บริษัท เคซอน เพาเวอร์ 

(ฟิลิปปินส์) จํากัด

บริษัท มาซินลอค เพาเวอร์ 

พาร์ทเนอร์ จํากัด

บริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี~  จีโอเทอร์

มอล จํากัด

บริษัท โบโค ร็อค วินด์ฟาร์ม พีที

วาย จํากัด
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CK	Power
(Listing	in	the	SET)

Operating	

Company

Dam	and	
power	

generating

Dividend	(Tax	exemption) Thailand
Lao

PPA

EGAT

PEA

100%	own

sale	of	electricity

Holding Company + 

Offshore Co 
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RATCH
(Listing	in	the	SET)

ลาว (นํ�างึม / เซปียน / เซนํ�า

น้อย / หงสา)

Dividend	(Tax	exemption)

Thailand

Offshore

Shareholding	over	25	%

AEC	พม่า  กัมพูชา เวียดนาม

Asia	

Pacific

ญี~ ปุ่น (Solar	Power						
Uada /	Iwagi)

ออสเตรเลีย

(Wind	Power)	

Holding Company + 

Offshore Co 
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• Double tax agreement network

–Best treaties network: Singapore / Australia

• Offshore jurisdiction: Singapore, Hong Kong, Mauritius, 

Labuan, Seychelles, Cyprus, Ireland

–No tax on offshore source income

–No dividend tax

–No capital gain tax

–Low corporate and personal tax

Offshore corporate planning 

for tax benefits
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•Anti-tax avoidance rules

–Transfer pricing (TP)

–Thin capitalization (TC)

–Treaty shopping (TS)

–Controlled foreign company (CFC)

–General Anti-avoidance rules (GAAR)

Offshore corporate planning 

for tax benefits
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Anti-Tax Haven
(Loss from investment)

Indo-China	
Investment

Christienie Nielsen

Intertec
Holding	
(BVI)

Conversion	of	loan	THB	
985	M	to	be	equity	of	
USD	21	M	and	then	
reduction	of	capital	of	
USD	50,000

Thailand

Offshore

Shareholding	with	USD	50,000

Negative	NBV

Loan

Sale	@	USD	1	with	loss	
from	investment

ฎีกา 8763/2555
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•ที~ มาของ พระราชกฤษฎีกา ฉบับที~  586

•ลักษณะของสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ และ 
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

•ภาษีที~ ลด และ ยกเว้น (ภาษีเงินได้ / ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ)

•ประกาศใช้ 1 พฤษภาคม 2558 (ใช้บังคับตั�งแต่วัน

ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

IHQ & ITC
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• ทุนชําระแล้ว ตั�งแต่ 10 ล้านบาท

•ให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค บริการ

สนับสนุน หรือบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือที~ ตั�งขึ�น

ตามกฎหมายต่างประเทศ

• มีรายจ่ายในการดําเนินงานเกี~ ยวกับกิจการ IHQ ที~ จ่าย

ให้แก่ผู้รับในไทยไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทในแต่ละรอบ

บัญชี

• ยื~ นคําร้องขอและได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร

คุณสมบัติของสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
IHQ
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• ตั�งขึ�นตามกฎหมายไทย

•ให้บริการ / ด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค / บริการ

สนับสนุน / บริหารเงิน

•ให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ทั�งที~ ตั�ง

อยู่ในไทยหรือต่างประเทศ

•รวมถึง “บริษัทการค้าระหว่างประเทศ” ที~ ได้รับอนุมัติให้

เป็น IHQ ด้วย

ลักษณะของสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
IHQ
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IHQ

(IHQ / ITC)

IHQ 

บริหาร บริการ
เทคนิค สนับสนุน 

บริหารเงิน แก่
วิสาหกิจในเครือ

ITC

ซื�อ/ขาย หรือ 
บริการ แก่นิติ

บุคคลต่างประเทศ

สํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
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วิสาหกิจในเครือ

การถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25%

อํานาจควบคุม / กํากับดูแลกิจการ

54

บริษัทที~ ถูกถือหุ้นโดย IHQ	
ไม่น้อยกว่า 25%

บริษัทที~ ถือหุ้นใน IHQ
ไม่น้อยกว่า 25%
(IHQ	Parent	
Company)

บริษัทที~ ถูกถือหุ้น

(IHQ	Sister	
Company)

บริษัทที~ ถูกถือหุ้น 

(IHQ	Sister	
Company)

IHQ

วิสาหกิจในเครือ
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คนต่างด้าว IHQ บริษัทต่างประเทศ

ลดอัตราภาษีจาก
อัตราก้าวหน้า

เหลือ 15% ตลอด

การจ้างงานของ 
IHQ หรือ การมี

สถานะของ IHQ

ลดอัตราเหลือ 10% สําหรับค่าบริการ/

ค่าสิทธิจากวิสาหกิจในเครือในไทย 15 

ปี

ยกเว้นภาษีจากเงิน
ปันผล และ 

ดอกเบี�ยที� ได้รับจาก 

IHQ
ยกเว้นภาษี 15 ปีสําหรับค่าบริการ / ค่า

สิทธิ / เงินปันผล / กําไรจากการขายหุ้น 

จากวิสาหกิจในเครือต่างประเทศ / และ

ค่าสินค้าจากนิติบุคคลต่างประเทศ

กรณี Out-Out

สรุปสิทธิประโยชน์ทางภาษี IHQ



• Ajinomoto	(Thailand)	Co.,	Ltd
• Seafresh Industry	Public	Company	Limited	(CFRESH)
• Huawei	Technologies	Co.,	Ltd	(HUAWEI)
• Minor	International	Public	Company	Limited	(MINOR)
• PTT	Exploration	and	Production	Plc	(PTTEP)
• PTT	Global	Chemical	Public	Company	Limited	(PTTGC)
• The	Siam	Cement	Public	Company	Limited	(SCG)
• Tanchong Mekong	Regional	Co.,	Ltd
• Toyota	Boshoku /	Toyota	Motor	Asia	Pacific
• Homepro /	Makro

List of IHQ in SET & MNCs
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การวางแผนภาษีระหว่างประเทศ

IHQ & ITC ==> IBC
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•มติ คณะรัฐมนตรี 10 ตุลาคม 2561

•ปรับปรุงมาตรการภาษีเกี~ ยวกับสํานักงานใหญ่อันจะ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที~ ดีเกี~ ยวกับความโปร่งใสด้าน

ภาษี

•การจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม

•การต่อต้านการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้าย

กําไร (Inclusive Framework on BEPS)

ที~ มาของ IBC
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•BEPS 119 ประเทศ รวม 6 ประเทศ ASEAN (บรูไน / 

อินโดนีเซีย / มาเลเซีย / สิงคโปร์ / เวียดนาม / ไทย)

•รวมทั�งป้องกันไม่ให้ถูกตอบโต้จากประเทศอื~ น _ ตาม

แนวทาง OECD (Thailand = Member มิถุนายน 2560

–Harmful Tax Practice

–The Prevention of Treaty Abuse

–Transfer Pricing

–Dispute Resolution

ที~ มาของ IBC
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•ผลของมติ ครม. 10 ตุลาคม 2561 

•ROH1 รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปถึง ปี 2563

•ROH2 รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปจนครบ 10 

หรือ 15 ปี

•IHQ & ITC ยุติการอนุมัติรายใหม่ตั�งแต่ 10 
ตุลาคม 2561 / IHQ & ITC รายเดิมให้รับสิทธิฯ 

จนครบ 15 ปี

ที~ มาของ IBC
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ข้อมูลเดิม ROH / IHQ / ITC

•ROH1 = 98 ราย

•ROH2 = 23 ราย

•IHQ = 171 ราย (เป้าหมาย 400 ราย)

•ITC = 28 ราย

ที~ มาของ IBC
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• ทุนชําระแล้ว ตั�งแต่ 10 ล้านบาท

• มีรายจ่ายในการดําเนินงานเกี~ ยวกับกิจการ IBC ที~ จ่าย

ให้แก่ผู้รับในไทยไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาทในแต่ละรอบ

บัญชี

• มีพนักงานอย่างน้อย 10 คน (5 คน กรณีมีเฉพาะการ

บริหารเงิน)

• ยื~ นคําร้องขอและได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร

คุณสมบัติของ IBC
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International Business Center

1. Corporate Income Tax (CIT) Reduction = 8 / 5 
/ 3 % ตามรายจ่ายในไทย = 60 / 300 / 600 

ล้านบาท

2. CIT Exemption on Dividend from 
onshore/offshore associate companies

3. SBT Exemption on Income from Treasury 
Center

IBC: Tax Incentives
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International Business Center

4. Personal Income Tax (PIT) Reduction = 15 % 
สําหรับคนต่างด้าวที~ ทํางานประจําที~  IBC

5. CIT Exemption on Dividend / Interest สําหรับ

นิติบุคคลต่างประเทศที~ มิได้ประกอบกิจการใน
ไทย และ ได้รับเงินปันผล/ดอกเบี�ยจาก IBC

IBC: Tax Incentives
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คนต่างด้าว IBC บริษัทต่างประเทศ

ลดอัตราภาษี
จากอัตรา

ก้าวหน้าเหลือ 

15% ตลอดการ
จ้างงานประจําที�  

IBC

ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 8 / 5 

/ 3 % สําหรับค่าบริการ/ค่าสิทธิจาก

วิสาหกิจในเครือใน/นอกไทย 15 ปี ทั�งนี� 

ตามรายจ่ายในไทย 60 / 300 / 600 ล้าน

บาทตามลําดับ

ยกเว้นภาษีจากเงิน

ปันผล และ 

ดอกเบี�ยที� ได้รับ

จาก IBC

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 15 ปี

สําหรับเงินปันผลที� ได้รับจากวิสาหกิจใน/

นอกไทย

ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับรายรับ

จาก Treasury Center ที� ได้รับจาก

วิสาหกิจใน/นอกไทย

สรุปสิทธิประโยชน์ทางภาษี IBC
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2. ให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าทั�งในไทยและต่างประเทศร่วมกับ Partner อีก 13 คนและที~
ปรึกษากฎหมายอีกกว่า 120 คนผ่านสํานักงานของ SCL ในไทย เมียนม่าร์ / สปป. 
ลาว / กัมพูชา
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