
ศูนยบริหารเงิน

Corporate Treasury Center



หัวขอในการบรรยาย

• นิยาม ศูนยบริหารเงิน

• ประโยชนจากการจัดตั้งศูนยบริหารเงินในประเทศไทย

• คุณสมบัติผูขออนุญาตประกอบธุรกิจ TC 

• ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงินในประเทศไทย

• ระเบียบหลักเกณฑการประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงินใน

ประเทศไทย

• การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงิน

• รายละเอียดผูประสานงาน
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ประเทศไทย

TC

กลุมบริษัท

กลุมบริษัท

กลุมบริษัท

กลุมบริษัท

กลุมบริษัท

กลุมบริษัท

กลุมบริษัท

กลุมบริษัท

        นิยาม ศูนยบริหารเงิน (Treasury Center : TC) 
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยทําหนาที่ในการบริหารจัดการเงินตราตางประเทศ

ใหแกบริษัทในเครือเดียวกันที่ตั้งในไทยและตางประเทศ โดย TC ตองไมประกอบธุรกิจทางการเงิน 

เชน ธพ. บริษัทหลักทรัพย เปนตน

ขยายคุณสมบัติของกลุมบริษัทใหรวมถึง Holding company      ผอนคลายเพิ่มเตมิ เม.ย. 58
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ประโยชนจากการจัดตั้งศูนยบริหารเงนิในประเทศไทย

1. ลดคาใชจายในการทําธุรกรรม (Transaction Costs) และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการเงินตราตางประเทศของกลุมบริษัทในเครือ  อันจะชวยเพิ่มความสามารถในการ

แขงขัน

2. ไดรับสิทธิประโยชนตามนโยบายของรัฐบาล  หากไดรับอนุมัติเปนสํานักงานใหญขาม

ประเทศ (International Headquarter : IHQ) ในไทย

3. พัฒนาบุคลากรของไทยใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการบรหิารจัดการเงินตรา

ตางประเทศ : ชวยใหตางชาติที่มีฐานการผลิตในไทย และบริษัทไทยที่มีการลงทุนใน

ตางประเทศ รวมศูนยบริหารจัดการเงินในไทย
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คุณสมบัติผู้ขอประกอบธุรกจิเป็นศูนย์บริหารเงิน
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1. เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

2. อยู่ในเครือข่ายธุรกิจเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

3. บริหารจัดการเงินตราตา่งประเทศใหแ้ก่กลุ่มบริษัท ตามเงื่อนไขทีก่ําหนด ดังนี้
•มีกลุ่มบริษัทตัง้อยูใ่นประเทศไทย เวียดนาม หรือประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ 3 บริษัทขึ้นไป หรือ

•มีกลุ่มบริษัทตัง้อยูใ่นประเทศไทย ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป และมีบริษัทในเครืออยู่ในตา่งประเทศอกีใน 2 

ประเทศขึ้นไป (โดย TC ไม่จําเป็นต้องจดแจ้งบริษัทในเครือในตา่งประเทศดงักล่าวไปอยูภ่ายใต้

การบริหารเงินตราต่างประเทศของ TC ก็ได้)

* TC อาจเป็น Business Unit หนึ่งในที่จัดตั้งในประเทศไทยก็ได้                      * TC อาจเป็น Business Unit หนึ่งในที่จัดตั้งในประเทศไทยก็ได้ 

4. บริษัทในกลุ่มมีการค้าและบริการระหว่างประเทศในปริมาณทีเ่ยอะพอสมควร

     ไทย / เวียดนาม / ประเทศเพื่อนบ้าน

A B C

บริษัทแม่

TC* 
(ในประเทศ)

ประเทศไทย

A B

ประเทศ 1

C D

บริษัทแม่

TC* 
(ในประเทศ)

ประเทศ 2
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ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงิน

ในประเทศไทย

ชําระและรับชําระ คาสินคาและบริการ
(การรับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินและเปนตัวแทนรับหรือจายเงิน)

ซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยน Fx
และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

บริหารสภาพคลอง

หักกลบรายได หรือภาระผูกพัน

$ €
¥  £
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I. การชําระ / รับชําระ คาสินคา และบริการระหวางประเทศ
   (การรับซื้อภาระผูกพนัหรือเอกสารเรยีกเก็บเงินและเปนตัวแทนรับหรือจายเงิน)

กลุมบริษัท
ในไทยและ ตปท. 

TC คูคา
Re-Invoice 

Re-invoicing

Agent

TC
บาท หรือ FX

สินคา/บริการ/เงินปนผล/ดอกเบี้ย

Re-Invoice 

สินคา/บริการ

บาท หรือ FX

บาท หรือ FX บาท หรือ FX

กลุมบริษัท
ในไทยและ ตปท. 

เชน ผูนําเขา,ผูสงออก
คูคา

     ผอนคลายเพิ่มเตมิ เม.ย. 58

ตัวแทนรับหรือจายเงิน

(ตัวแทนรับหรือจายเงิน)

(การรับซื้อภาระผูกพนัหรือเอกสารเรยีกเก็บเงิน)



II.หักกลบรายได หรือภาระผูกพัน

13

TC สามารถหักกลบรายได หรือภาระผูกพันของตน

และกลุมบริษัทไดในกรณีดังนี้

*รวมถึงผลประโยชนจากการลงทุน เชน เงินปนผล และดอกเบี้ย

TCTC

นําเขาและ

GC A

นําเขาและ

สงออก

GC B

สงออก

GC ก

ผูผลิต/นําเขา 

 GC ข

ผูผลิต นําเขา 

และสงออก 

GC ค

ผูสงออก

ตัวอยางกรณีหักกลบแบบ

Multi - netting

คาสินคาหรือบริการระหวางประเทศ* 

ของกลุมบริษัท (Group Company : GC)

ธุรกรรมอื่นของ TC ภายใตขอบเขตการ

ประกอบธุรกิจ เชน การกู/ใหกู FX ระหวาง 

TC และกลุมบริษัท

     ผอนคลายเพิ่มเตมิ เม.ย. 58

GC หมายถึง กลุมบริษัทซึ่งประกอบดวยบริษัทแม 

บริษัทในเครือ ซึ่งมอบหมายใหศูนยบริหารเงินทํา

หนาที่บริหารจัดการเงินตราตางประเทศแทนตน



III. ซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยน Fx และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
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สถาบันการเงิน

ในประเทศ TC 

ให TC ยื่นเอกสารเฉพาะ สําเนา

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

ศูนยบริหารเงิน

ซื้อขาย FX 

ปองกันความเสี่ยง
กลุมบริษัท

TC ตรวจสอบหลักฐานของกลุมบริษัท เชน  

เอกสารเรียกเก็บคาสินคาและบริการ

ให TC สามารถจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว
ที่กลุมบริษัทได 

     ผอนคลายเพิ่มเตมิ เม.ย. 58

ซื้อขาย FX 

ปองกันความเสี่ยง



15

TC สามารถซื้อเงินตราตางประเทศ (gross) ไดรวมกันไมเกิน USD 500 ลานตอป (นับตาม

ปปฏิทิน) เพื่อวัตถุประสงคตอไปนี้

ฝากเงินเขาบัญชี FCD ที่เปดกับสถาบันการเงินในประเทศ 

ฝากเงินกับสถาบันการเงินในตางประเทศ

ลงทุนในตราสารหนี้ในตางประเทศ

TC มีบัญชี FCD ประเภทเดียว (ประเภทแหลงตางประเทศ)  และสามารถซื้อเงินตราตางประเทศได

ตามภาระคาสินคา บริการ หรือวัตถุประสงคอืน่ๆ เชน เงินกู  โดยแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ

ยอดคงคาง : 

ไมเกิน 500 ลาน USD

     ผอนคลายเพิ่มเตมิ เม.ย. 58

III. ซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยน Fx และบริหารความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน (2)
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IV. การบริหารสภาพคลอง 

กู FXกลุมบริษัท
ในไทย

TC
สถาบันการเงิน
ในประเทศ

กู FX

กู FX สถาบันการเงิน / กลุมบริษัท /
บริษัทหรือสาขาในตางประเทศ/

นิติบุคคลในตางประเทศ

1. นิติบุคคลในประเทศเวียดนาม

และประเทศเพื่อนบานเทานั้น

2. กลุมบริษัทในตางประเทศ

กูบาท

TC สามารถกูเงินบาทในประเทศจากสถาบันการเงิน/ กลุมบริษัทในไทยหรือนิติบุคคลอื่นในไทยได

ไทย ตางประเทศ

     ผอนคลายเพิ่มเตมิ เม.ย. 58
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IV. การบริหารสภาพคลอง (2)

ใหกู FX กลุมบริษัทในไทย

กลุมบริษัท/ บริษัทหรือสาขา
ในตางประเทศ

TC

ฝาก FX 

ใหกู FX 

สถาบันการเงิน
ในตางประเทศ

ตราสารหนี้
ในตางประเทศ

ลงทุน FX 

ยอดคงคาง : ไมเกิน 500 ลาน USD*

(*เหมือน Slide หนา 15)

ฝาก FX 

ไทย ตางประเทศ

สถาบันการเงิน
ในประเทศ

กลุมบริษัท หรือบริษัทหรือสาขา
ในประเทศเวียดนามหรือ

ประเทศเพื่อนบาน

ใหกูบาท

ยอดคงคางบัญชี ณ สิ้นวันในบัญชี NRBA ของแตละกลุมบริษัทตองไมเกิน 300 ลานบาท

ให TC สามารถใหกูกับกลุมบริษัท หรือ

บริษัทหรือสาขาในตางประเทศไดโดย

ไมจํากัดระยะเวลาการใหกู 

     ผอนคลายเพิ่มเตมิ เม.ย. 58
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     ขั้นตอนการพิจารณาใหใบอนุญาต

บริษัทยื่นแบบคาํขออนญุาต

และเอกสารที่เกี่ยวของกับ ธปท.

ธปท. พิจารณาคุณสมบัติ TC และกลุมบริษัท

และขอบเขตการประกอบธุรกิจ (30 วันทําการ)

เสนอกระทรวงการคลังอนมุัติ

และออกใบอนญุาต (30 วันทําการ)

TC รับใบอนญุาตจาก ธปท. 

พรอมจดหมายของ ธปท. ที่ระบุรายชื่อ

ของกลุมบริษัท (7 วัน)

การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงิน
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การดําเนินการเพิ่มเติม

TC เปนนิติบุคคล

ตางดาว

Yes

แจง ธปท. เพื่อทราบ

จบ

ไดรับสิทธิ BOI

ขอหนังสือรับรองการ

ประกอบธุรกิจตางดาว

ขอใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจตางดาว

NoYes

No

การประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว



หัวขอในการบรรยาย

• นิยาม ศูนยบริหารเงิน

• ประโยชนจากการจัดตั้งศูนยบริหารเงินในประเทศไทย

• คุณสมบัติผูขออนุญาตประกอบธุรกิจ TC 

• ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงินในประเทศไทย

• ระเบียบหลักเกณฑการประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงินใน

ประเทศไทย

• การยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงิน

• รายละเอียดผูประสานงาน
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Website:  www.bot.or.th >> ตลาดการเงิน>>หลักเกณฑการ

แลกเปลี่ยนเงิน>> ธุรกิจปจจัยชําระเงินตางประเทศ >> 

ศูนยบริหารเงิน

ติดตอสอบถามขอมูลระเบียบและขอมูลการยื่นขออนุญาต:

E-mail : FOG_ECST@bot.or.th 

FX_ADMSV_NB@bot.or.th

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

รายละเอียดผูประสานงาน


