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หวัข้อในการบรรยาย

• นิยาม ศนูยบ์ริหารเงิน
• ประโยชน์จากการจดัตัง้ศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย 
• ขอบเขตการประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• ระเบียบหลกัเกณฑก์ารประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงินในประเทศไทย
• การย่ืนขออนุญาตประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงิน
• 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
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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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ขอบเขตการประกอบธรุกิจศนูยบ์ริหารเงิน
ในประเทศไทย

ช ำระและรบัช ำระ ค่ำสนิคำ้และบรกิำร

ซือ้-ขำย Fx และบรหิำรควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลีย่น

บรหิำรสภำพคล่อง

หกักลบลบหนี้

$ €

¥  £
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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
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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
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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


