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1. การบริหารงานท่ัวไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ
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• การบริหารงานทั่วไป เช่น บริหารงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ควบคุมดูแลการจัดท าเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของบริษัทแม่ที่ก าหนดไว้ ก าหนดงบประมาณ จัดท ารายงานประจ าปี ก าหนดและจัดประชุมประจ าปี เป็นต้น

• การให้บริการ Shared Services แก่บริษัทในเครือและในกลุ่ม เช่น 
ด้านบัญชี เช่น จัดท าบัญชี หรือลงบัญชีในระบบของบริษัทในเครือ เป็นต้น (ไม่รวมการ audit และรับรองงบการเงิน)
ด้านกฎหมาย เช่น ร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญาทางกฎหมาย ให้ค าแนะน าข้อระเบียบกฎหมายในการขอใบอนุญาตต่างๆ และ
ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารการขอใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น (ไม่รวมการว่าความ)

• การวางแผนธุรกิจ เช่น ให้ค าปรึกษา วางแผนการลงทุน และจัดท าแผนประกอบธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของบริษัทแม่                
เป็นต้น

• การประสานงานทางธุรกิจ เช่น ประสานระหว่างในเครือและในกลุ่มเพ่ือจัดประชุม ประสานงานระหว่างในเครือและลูกค้า
ของในเครือเพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เป็นต้น 

2. การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน

• การให้บริการหาแหล่งจัดซ้ือสินค้าต่างๆ โดยรวบรวมและจัดท าข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ผลิต รายชื่อสินค้า ราคา คุณสมบัติ และ
คุณภาพ เป็นต้น เพ่ือท าการเปรียบเทียบและจัดท าเป็นข้อมูลเป็นสรุปรายงานให้บริษัทในเครือและในกลุ่ม 

• เป็นเพียงการจัดหาข้อมูลเท่านั้น ไม่รวมการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายสินค้า และไม่รวมการซ้ือและขายสินค้า 

3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

• การให้รับท าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น วิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ และระบบกันสั่นสะเทือนส าหรับรถยนต์รุ่น
ใหม่ให้แก่โรงงานผลิต หรือวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและการเลือกใช้วัตถุดิบเพ่ือผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ เป็นต้น

• ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ขั้นตอนการวิจัย ขอบข่ายการวิจัย 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย และบุคลากรที่ด าเนินการวิจัย เป็นต้น เพ่ือประกอบการพิจารณา

- ขอบข่ายธุรกิจ 12 ขอบข่าย -

                                ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564
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4. การสนับสนุนด้านเทคนิค

• การให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคต่างๆ เช่น การวางแผนการผลิตในแต่ละประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเลือกใช้
ซอฟต์แวร์และระบบ IT ให้เหมาะสมในแต่ละแผนก เป็นต้น

• การจัดท าคู่มือการท างานในด้านเทคนิค เช่น วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยในโรงงานผลิตให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของกฎหมาย เป็นต้น

• การตรวจสอบ ทดสอบ และแก้ไขระบบการท างานของเคร่ืองจักรในโรงงานผลิตของบริษัทในครือและในกลุ่ม และแนะน า
การใช้และวิธีดูแลรักษาเคร่ืองจักรให้ถูกต้อง

• การออกแบบ ติดต้ัง ทดสอบ ดูแล หรือแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ และระบบ IT 
• ไม่รวมการสนับสนุนด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
• ไม่รวมการสนับสนุนด้านเทคนิคให้แก่ลูกค้าของบริษัทในเครือและในกลุ่ม เช่น การซ่อมแซมเคร่ืองจักรให้ลูกค้าที่ซ้ือ

เคร่ืองจักรจากบริษัทในเครือ เป็นต้น

5. การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย

• การให้ค าปรึกษาและวางแผนการตลาด เช่น วิเคราะห์สถานการณ์หรือพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมแผนการตลาดและก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ช่องทางการขายในแต่ละประเทศ เป็นต้น

• การรวบรวมและเก็บข้อมูลจากลูกค้า เช่น ปัญหาการใช้งาน ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะจากลูกค้า เป็นต้น เพ่ือน ามา
ประเมินและพัฒนาแผนการตลาดและการขายสินค้าในแต่ละประเทศของบริษัทในเครือและกลุ่ม

• ไม่รวมการโฆษณา

6. การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม

• การวางแผนโครงสร้างบุคลากร โครงสร้างเงินเดือน วิธีค านวณเงินเดือนให้บริษัทในเครือและในกลุ่ม
• การประเมินผลการท างาน และค านวณการเพ่ิมเงินเดือนของพนักงาน
• การฝึกอบรมพนักงานหรือบุคลากร เช่น ระเบียบและการปฏิบัติงาน และเทคนิคการท างานเพ่ือพัฒนาบุคลากรในแต่ละ

ต าแหน่ง เป็นต้น
• ไม่รวมการจ้างงานแทนหรือจ่ายเงินเดือนแทนบริษัทในเครือและในกลุ่ม และให้พนักงานไปท างานในบริษัทในเครือและ          

ในกลุ่ม 
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- ขอบข่ายธุรกิจ 12 ขอบข่าย -

                                ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564
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7. การให้ค าปรึกษาด้านการเงิน

• การให้ค าปรึกษาและแนะน า เช่น การบริหารเงินของบริษัทในเครือและในกลุ่ม การวางแผนการลงทุนในส่วนต่างๆ เพ่ือ
บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน และการตรวจสอบและปรับปรุงข้อตกลงทางการเงิน เป็นต้น 

8. การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน

• การวิเคราะห์ทิศทางการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศ เช่น วิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนในธุรกิจของ
อุตสาหกรรมบริการในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในอาเซียน เป็นต้น 

• การจัดท ารายงานสรุปเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนแต่ละธุรกิจในอนาคตของบริษัทในเครือและในกลุ่ม

9. การจัดการและควบคุมสินเชื่อ

• การจัดหาข้อมูลสินเชื่อจากแหล่งกู้เงินต่างๆ และจัดท ารายละเอียดเป็นสรุปรายงาน เช่น รายชื่อของแหล่งกู้เงิน วงเงิน
สินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

• การควบคุมการเบิกจ่ายตามวงเงิน แจ้งเตือนให้ช าระเงินคืนตามสัญญา และค้ าประกันหนี้เงินกู้ของบริษัทในเครือและในกลุ่ม
ต่อธนาคารผู้ให้กู้

• การตรวจสอบ และจัดเตรียมเอกสารของบริษัทในเครือและในกลุ่มในการขอสินเชื่อจากแหล่งกู้เงิน
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- ขอบข่ายธุรกิจ 12 ขอบข่าย -

10. การให้บริการด้านการบริหารเงินของศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) *

• การรับซ้ือภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการ ระหว่างประเทศสกุลเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มบริษัท 
(Re-Invoicing) หรือเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทในการรับเงินตามเอกสารเรียกเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการ หรือจ่ายเงินตาม
ภาระผูกพันค่าสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศสกุลเงินตราต่างประเทศ (Agent)

• การหักกลบรายได้หรือภาระผูกพัน (Netting)
• การซ้ือ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
• การบริหารสภาพคล่อง

* หมายเหตุ : 
1. ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะต้องได้รับใบอนุญาต TC License หรืออย่างน้อยจะต้องมีหลักฐานการยื่นขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหาร

เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริม ส าหรับการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มขอบข่ายธุรกิจการให้บริการด้านการบริหารเงินของ
ศูนย์บริหารเงิน จะต้องได้รับใบอนุญาต TC License ก่อนยื่นขอแก้ไขโครงการ

2. รายละเอียดและวิธีปฏิบตัิของศูนย์บริหารเงิน ต้องเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (เช่น ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน เป็นต้น)

                                ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2565
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11. กิจการการค้าระหว่างประเทศ

• การจัดซ้ือสินค้า ชิ้นส่วน และวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยหากเป็นการขายในประเทศ จะต้องเป็นการค้าส่งเท่านั้น 
(ห้ามขายให้ End-User) 

• ตัวอย่างเส้นทางการจัดซ้ือและขาย : OUT-IN, IN-IN, IN-OUT, OUT-OUT และ OUT-IN-OUT
• จะต้องมีการซ้ือ หรือขายในต่างประเทศร่วมด้วย (ไม่สามารถท าเพียง IN-IN หรือการค้าภายในอย่างเดียวได้)
• สามารถซื้อและขายสินค้าให้ลูกค้ารายอื่นๆ ท่ีไม่ใช่บริษัทในเครือและในกลุ่มได้

12. การให้กู้ยืมเงินแก่วิสาหกิจในเครือ ในลักษณะที่ไม่เข้าข่ายการประกอบธุรกิจการ
ให้บริการด้านการบริหารเงินของศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center)
และสามารถด าเนินการได้ภายใต้กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

• การให้กู้ยืมเงินสกุลเงินตราต่างประเทศแก่วิสาหกิจในเครือในต่างประเทศ
• การให้กู้ยืมเงินบาทแก่วิสาหกิจในเครือในประเทศไทย
• การให้กู้ยืมเงินบาทแก่วิสาหกิจในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย 

โดยกิจการที่กู้ยืมเงินจะต้องน าไปใช้เพ่ือการค้า หรือการลงทุนในประเทศไทยหรือประเทศดังกล่าวเท่านั้น
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- ขอบข่ายธุรกิจ 12 ขอบข่าย -

- รายละเอียดเพิ่มเติม -

1) บริษัทที่ประกอบธุรกิจ IBC และบริษัทในเครือและในกลุ่มจะต้องมีการถือหุ้นระหว่างกันทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของทุนทั้งหมด หรือมีอ านาจควบคุมกิจการหรือก ากับดูแลการด าเนินงานและการบริหารงาน

2) จะต้องมีการให้บริการบริษัทในเครือหรือในกลุ่มในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ประเทศ หากมีการให้บริการบริษัทในเครือ
หรือในกลุ่มในต่างประเทศแล้ว จะสามารถให้บริการบริษัทในเครือหรือในกลุ่มในประเทศไทยร่วมด้วยได้ แต่จะไม่
สามารถให้บริการบริษัทในเครือหรือในกลุ่มในประเทศไทยอย่างเดียวได้ 

3) สามารถแก้ไขโครงการเพ่ือเพ่ิมขอบข่ายธุรกิจหลังจากเปิดด าเนินการแล้วได้ 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564


