คำถำม-คำตอบ เรื่อง ศูนย์บริหำรเงิน (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2558)
คำถำม
หลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจ
1. ศูนย์บริหารเงินสามารถรับซื้อ invoice จากกลุ่ม
บริษัทในไทย (re-invoice) เป็นเงินตราต่างประเทศสกุล
หนึ่ง และชาระกับคู่ค้าในต่างประเทศเป็นอีกสกุลหนึ่ง
(Cross Currency) ได้หรือไม่
2. กรณีศูนย์บริหารเงินทาหน้าที่เป็นตัวแทนในการรับ
จ่ายเงิน (Agent) แทนกลุ่มบริษัท เมื่อเรียกเก็บเงินจาก
ต่างประเทศแล้ว ต้องนาเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี
ของศูนย์บริหารเงินหรือเข้าบัญชีผู้ส่งออกโดยตรง
3. การทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศระหว่างศูนย์
บริหารเงินกับกลุ่มบริษัทใครเป็นผู้กาหนดอัตรา
แลกเปลี่ยน
*4. กรณีศูนย์บริหารเงินทาการหักกลบภาระผูกพันให้กับ
กลุ่มบริษัท และจะต้องมีการชาระเงินให้แก่กลุ่มบริษัท
ทุกวัน ศูนย์บริหารเงินจะรวบยอดโอนเงินเพียงครั้งเดียว
1 เดือนล่วงหน้าได้หรือไม่
5. ศูนย์บริหารเงินสามารถทาธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแทนกลุ่มบริษัท โดย
ไม่ได้ทาธุรกรรมอนุพันธ์ตรงตาม invoice แต่ละรายการ
ได้หรือไม่
6. กรณีศูนย์บริหารเงิน หรือกลุ่มบริษัท ทาธุรกรรม
อนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับ
ธนาคารพาณิชย์ หากมีการหักกลบและรับจ่ายส่วนต่าง
สามารถรับจ่ายส่วนต่างเป็นเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่

7. ศูนย์บริหารเงินสามารถทาธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ทุก Product หรือไม่
เช่น Option

คำตอบ
ได้ ศูนย์บริหารเงินสามารถรับซื้อค่าสินค้าหรือบริการ
ระหว่างประเทศสกุลเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มบริษัท
ในไทย และชาระเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอีกสกุล
หนึ่งให้แก่คู่ค้าในต่างประเทศได้ หากคู่ค้ามีคาสั่งให้ชาระ
เป็นสกุลอื่นแทนสกุลที่ระบุใน invoice เดิม
ในการทาหน้าที่เป็น Agent เพื่อรับเงินค่าสินค้าหรือ
บริการระหว่างประเทศแทนกลุ่มบริษัท เมื่อศูนย์บริหาร
เงินได้รับเงินตราต่างประเทศแล้ว ศูนย์บริหารเงิน
สามารถฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)
ของตน หรือโอนเงินที่ได้รับดังกล่าวเข้าบัญชี FCD ของ
กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้ส่งออกก็ได้
ศูนย์บริหารเงินสามารถตกลงอัตราแลกเปลี่ยนกับกลุ่ม
บริษัท โดยให้ศูนย์บริหารเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่
ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของ ธพ. ซึง่
เผยแพร่โดย ธปท.
ศูนย์บริหารเงินสามารถชาระเงินตราต่างประเทศให้แก่
กลุ่มบริษัทตามที่ได้มีการตกลงกัน โดยมีเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือหรือสัญญาที่ตกลงการชาระเงิน
ระหว่างกัน
ศูนย์บริหารเงินสามารถทาธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับ ธพ. เพื่อตนเองหรือ
เพื่อกลุ่มบริษัทได้ โดยมูลค่าธุรกรรมต้องไม่เกินยอดรวม
ของ invoice ทุกๆ รายการรวมกัน
ในการทาธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนของศูนย์บริหารเงิน กับ ธพ. กรณี
ค่าสินค้าหรือบริการ เงินกู้ยืม หรือเงินให้กู้ยืม
ศูนย์บริหารเงิน สามารถยกเลิก (Unwind) ธุรกรรม
อนุพันธ์ดังกล่าวได้ทุกกรณี โดยให้หักกลบและรับจ่าย
ส่วนต่างเป็นบาท
สาหรับการทาธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อบริหารความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัท กับ ธพ. ให้
เป็นไปตามหนังสือเวียนที่ ฝกช. (23) ว.39/2557 ลงวันที่
21 ตุลาคม 2557
ศูนย์บริหารเงินสามารถทาธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับ ธพ. ในประเทศได้ทุก
Product
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คำถำม
*8. ศูนย์บริหารเงินสามารถทาธุรกรรมอนุพันธ์ป้องกัน
ความเสี่ยงในกรณีค่าสินค้าบริการเพื่อกลุ่มบริษัทโดยใช้
ประมาณการได้หรือไม่
9. กรณีศูนย์บริหารเงินประสงค์จะทาธุรกรรมอนุพันธ์
เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับ ธพ. แทน
กลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญามากกว่า 1 ปี ให้กลุ่มบริษัท
ทาหนังสือรับรองว่ามีภาระผูกพัน (underlying) เกินกว่า
1 ปี ได้หรือไม่
10. การบริหารความเสี่ยงของศูนย์บริหารเงิน รวมถึงการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยด้วยหรือไม่

คำตอบ
ได้ โดยใช้ประมาณการรายได้หรือภาระผูกพันเงินตรา
ต่างประเทศของกลุ่มบริษัทไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ ให้ศูนย์
บริหารเงินเก็บเอกสารหลักฐานที่ใช้ประมาณการไว้ด้วย
การทาธุรกรรมที่มีอายุสัญญามากกว่า 1 ปี ให้
ศูนย์บริหารเงินทาธุรกรรมอนุพันธ์ดังกล่าวแทนกลุ่มบริษัท
ได้ โดยต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งเงินได้
หรือภาระผูกพันในอนาคตของกลุ่มบริษัท กรณีกลุ่ม
บริษัทไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวและต้องการทาเป็น
หนังสือรับรอง จึงเป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตจาก ธปท.
การทาธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยไม่อยู่ใน
ขอบเขตธุรกิจของศูนย์บริหารเงิน แต่สามารถทาได้กับ
ธพ. ในประเทศตามเกณฑ์เดียวกันกับบริษัททั่วไป
ศูนย์บริหารเงินสามารถปล่อยกู้ให้แก่ศูนย์บริหารเงินอื่น
ในต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่ายธุรกิจเดียวกันได้
ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตศูนย์บริหารเงิน แต่สามารถทาได้
เช่นเดียวกับบริษัททั่วไป

11. ศูนย์บริหารเงินสามารถปล่อยกู้ให้กับศูนย์บริหารเงิน
อื่นได้หรือไม่
*12. ในกรณีที่ศูนย์บริหารเงินจะกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ
จากกลุ่มบริษัท ศูนย์บริหารเงินจะสามารถออกพันธบัตร
หรือตั๋วสัญญาใช้เงินแทนการกู้ยืมเงินในรูปแบบการใช้
สัญญาเงินกู้ได้หรือไม่
*13. ในกรณีที่ศูนย์บริหารเงินทาสัญญาให้กู้ยืมเงินสกุล การโอนเงินออกไปให้กู้ยืมเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
บาทแก่กลุ่มบริษัท แต่จะโอนเงินออกไปให้กู้ยืมเป็นสกุล จะต้องเป็นกรณีที่ทาสัญญาให้กู้ยืมเป็นสกุลเงินตรา
เงินตราต่างประเทศเทียบเท่า สามารถทาได้หรือไม่
ต่างประเทศด้วย ทั้งนี้ ในกรณีการให้กู้ยืมเงินบาท
สามารถทาได้ในกรณีส่งเงินออกไปให้กู้ยืมแก่กิจการใน
ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยและเวียดนาม
โดยฝากเข้าบัญชี NRBA ของบริษัทในประเทศดังกล่าว
เพื่อนาไปใช้ในการค้าหรือการลงทุนในไทยหรือประเทศ
ดังกล่าว
14. ธนาคารพาณิชย์สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตรา
ศูนย์บริหารเงินสามารถเปิดบัญชี FCD กับ ธพ. ในประเทศ
ต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: ได้ทุกประเภท ทั้งนี้ ธพ. สามารถให้ OD ศูนย์บริหารเงิน
FCD) ประเภท current account ได้หรือไม่ และ
ได้ โดยศูนย์บริหารเงินต้องถอนเงินตราต่างประเทศ
สามารถให้วงเงิน OD กับศูนย์บริหารเงินได้หรือไม่
ดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามขอบเขตธุรกิจของศูนย์
บริหารเงินเท่านั้น และจัดให้มีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ
15. ยอดคงค้างบัญชี FCD ของศูนย์บริหารเงิน กาหนด - บัญชี FCD ประเภทแหล่งต่างประเทศ ที่เปิดกับ ธพ.
อย่างไร
ในประเทศ: ให้ฝากได้ไม่จากัดจานวน
- บัญชี FCD ที่เปิดในต่างประเทศ : ให้ฝากได้โดย
ยอดคงค้างเฉลี่ยต่อเดือน เมื่อนับรวมกับยอดคงค้างเฉลี่ย
ต่อเดือนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศที่มี
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี ต้องไม่เกิน USD 500 ล้าน

3
คำถำม
คำตอบ
16. ศูนย์บริหารเงินสามารถทา cash pooling ได้หรือไม่
ศูนย์บริหารเงินสามารถทา cash pooling เงินตรา
และสามารถทา cash pooling เป็นเงินบาทได้หรือไม่ ต่างประเทศในรูปเงินกู้ยืมกับกลุ่มบริษัท หรือบริษัทใน
เครือในต่างประเทศได้ โดยการโอนเงินตราต่างประเทศ
ระหว่างศูนย์บริหารเงินกับกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
สาหรับ กรณีการทา cash pooling ในรูปเงินบาท
กับกลุ่มบริษัท หรือบริษัทในเครือในต่างประเทศ ให้ทาได้
เฉพาะกับกลุ่มบริษัทหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศ
เพื่อนบ้าน หรือเวียดนามเท่านั้น
กรณีการทา cash pooling เป็นเงินบาทกับกลุ่ม
บริษัทในประเทศไทย ไม่ได้อยู่ในขอบเขตธุรกิจของศูนย์
บริหารเงิน แต่สามารถทาได้ตามเกณฑ์เดียวกับบริษัททั่วไป
*17. การกู้หรือให้กู้ระหว่างศูนย์บริหารเงินกับกลุ่มบริษัท ยังไม่สามารถทาได้ โดยหาก ธพ. ใดประสงค์จะทา
จะสามารถทาในรูปแบบของ notional pooling ซึ่งต้อง ธุรกรรมนี้ จะต้องขออนุญาตจาก ธปท เป็นรายกรณี
ทาผ่าน ธพ. ได้หรือไม่
18. กรณีศูนย์บริหารเงินส่งเงินออกไปลงทุนในบริษัทแม่ การส่งเงินไปลงทุนในบริษัทในต่างประเทศ รวมทั้งลงทุน
หรือบริษัทในเครือ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ในหลักทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ไม่ได้
อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ เป็นกรณีที่ต้องขอ
อยู่ในขอบเขตธุรกิจของศูนย์บริหารเงิน แต่สามารถทาได้
อนุญาต ธปท. ก่อน หรือ ธพ. สามารถอนุญาตได้ โดย
ตามเกณฑ์เดียวกับบริษัททั่วไป โดยให้ ธพ. เรียกเอกสาร
ตรวจสอบสาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นศูนย์
ที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดในแต่ละกรณี เช่น การลงทุนใน
บริหารเงิน
บริษัทในเครือ หรืออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ให้
เรียกเอกสารตามที่กาหนดในข้อ 15 ของประกาศเจ้า
พนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลง
วันที่ 31 มีนาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19. กรณีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ศูนย์บริหารเงินอาจถูกถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุ
จากกระทรวงการคลังแล้ว แต่ไม่มีปริมาณธุรกรรม จะถูก ใบอนุญาตในกรณีที่ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการ
ยกเลิกใบอนุญาตใน 1 ปี หรือไม่
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือขาดคุณสมบัติ อย่างไรก็ดี
หากศูนย์บริหารเงินไม่มีการประกอบธุรกิจใดเป็นเวลานาน
ธปท. อาจขอให้ศูนย์บริหารเงินมีหนังสือชี้แจง
20. กรณีศูนย์บริหารเงินโอนเงินไปให้นิติบุคคลใน
กรณีศูนย์บริหารเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ต่างประเทศซึ่งไม่ใช่บริษัทในเครือ โดยไม่เป็นไปตาม
หรือโอนเงินออกนอกประเทศ ธพ. มีหน้าที่ในการเรียก
ขอบเขตธุรกิจศูนย์บริหารเงินที่กาหนด ธพ. ต้อง
ให้ศูนย์บริหารเงินยื่นสาเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
รับผิดชอบด้วยหรือไม่
เป็นศูนย์บริหารเงิน โดยศูนย์บริหารเงินไม่ต้องยื่น
เอกสารแสดงภาระผูกพันอื่นกับ ธพ.
ศูนย์บริหารเงินจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจตามที่กาหนดในประกาศ
ว่าด้วยศูนย์บริหารเงิน พร้อมจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบด้วย
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21. การดูแลให้การโอนเงินระหว่างบัญชี FCD ของศูนย์
บริหารเงิน และกลุ่มบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด เป็นหน้าที่ของธนาคารผู้โอน หรือธนาคารผู้รับ
โอน หรือเป็นหน้าที่ของศูนย์บริหารเงิน และบริษัทใน
กลุ่มบริษัทที่ต้องตรวจสอบ

คำตอบ
- การโอนเงินระหว่างบัญชี FCD ของศูนย์บริหารเงิน และ
กลุ่มบริษัท ศูนย์บริหารเงินมีหน้าที่ต้องดูแลการโอน
ระหว่างประเภทบัญชีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด เช่น
กรณีศูนย์บริหารเงินขายหรือให้กู้เงินตราต่างประเทศแก่
กลุ่มบริษัทในไทย จะต้องฝากเข้าบัญชี FCD ของกลุ่ม
บริษัทประเภทแหล่งในประเทศ แบบมีภาระเท่านั้น เป็นต้น
- ธพ. ผู้ดูแลบัญชีผู้โอนเงิน ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ จึงจะ
ให้ถอนเงินจากบัญชี FCD ได้
(1) กรณีผู้โอนเงินเป็นศูนย์บริหารเงิน: ให้ ธพ.เรียก
หนังสือเจ้าพนักงานแสดงรายชื่อกลุ่มบริษัทที่ศูนย์บริหาร
เงินบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้
(2) กรณีผู้โอนเงินเป็นกลุ่มบริษัท : ให้ ธพ. เรียก
เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าบัญชีที่รับฝากเป็นบัญชีของ
ศูนย์บริหารเงินที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้
- ธพ. ผู้ดูแลบัญชีผู้รับโอน ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) กรณีผู้รับโอนเป็นศูนย์บริหารเงิน : ธพ.สามารถรับ
โอนเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD ได้โดยไม่ต้อง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
(2) กรณีผู้รับโอนเป็นกลุ่มบริษัทในไทย :
(2.1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเงินที่
รับฝากเป็นเงินที่มาจากศูนย์บริหารเงินที่ทาหน้าที่บริหาร
จัดการเงินตราต่างประเทศให้
(2.2) ปฏิบัติตามเกณฑ์เกี่ยวกับวงเงิน และการ
ตรวจสอบภาระผูกพัน ในข้อ 23 ของประกาศเจ้า
พนักงานฯ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เช่น กรณีศูนย์บริหารเงินโอนเข้าบัญชีประเภท
แหล่งในประเทศ แบบมีภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท ธพ.
ต้องตรวจสอบภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทก่อนฝากเข้า
บัญชีดังกล่าว หรือหากฝากเข้าบัญชีแบบไม่มีภาระ ธพ.
ต้องดูแลให้ฝากได้ในวงเงินไม่เกินตามที่กาหนดใน
ประกาศดังกล่าว
*22. ธพ. จะต้องตรวจสอบหรือไม่ว่าศูนย์บริหารเงินซื้อ ศูนย์บริหารเงินจะต้องดูแลและตรวจสอบวงเงินของตน
เงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD โดยไม่มีภาระ เพื่อไม่ให้มีการซื้อเงินตราต่างประเทศเกินวงเงินที่กาหนด
ผูกพัน หรือฝากกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ หรือ
ทั้งนี้ ธพ. ควรดูแลการซื้อเงินตราต่างประเทศของศูนย์
ลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศ ไม่เกินวงเงิน USD 500 บริหารเงินในกรณีดังกล่าว โดยอาจให้ศูนย์บริหารเงินทา
ล้าน ตามที่ ธปท. กาหนด
คารับรองว่าไม่ได้ซื้อเงินตราต่างประเทศเกินวงเงินดังกล่าว
เอกสำรหลักฐำน และกำรรำยงำน
23. การทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของศูนย์บริหารเงิน กรณีศูนย์บริหารเงินทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับ
ธพ. หรือศูนย์บริหารเงินเป็นผู้ตรวจสอบ underlying
ธพ. เพื่อตนเอง หรือเพื่อกลุ่มบริษัท ธพ. มีหน้าที่ต้อง
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เรียกให้ศูนย์บริหารเงินยื่นสาเนาใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน โดยศูนย์บริหารเงินมีหน้าที่จัด
ให้มีเอกสารแสดง underlying ของตน และตรวจสอบ
underlying ของกลุ่มบริษัท
*24. เมื่อศูนย์บริหารเงินหักกลบค่าสินค้าบริการกับเงินที่ ศูนย์บริหารเงินต้องทาคารับรองในการส่งเงินตรา
ศูนย์บริหารเงินให้กู้แก่กลุ่มบริษัท ในกรณีนี้ศูนย์บริหาร ต่างประเทศออกไปให้กู้ยืมของศูนย์บริหารเงินตามแบบที่
เงินต้องทาคารับรองในการส่งเงินตราต่างประเทศออกไป กาหนดสาหรับการให้กู้ยืมเงินในกรณีหักกลบด้วย ทั้งนี้
ให้กู้ยืมของศูนย์บริหารเงินด้วยหรือไม่
ให้ศูนย์บริหารเงินสามารถทาคารับรองดังกล่าวเป็นรายปี
ปฏิทิน
*25. เมื่อศูนย์บริหารเงินทาธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิงอัตรา ให้ศูนย์บริหารเงินทาคารับรองในการทาธุรกรรมอนุพันธ์
แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพื่อ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทของศูนย์บริหาร
กลุ่มบริษัทในกรณีที่กลุ่มบริษัทลงทุน กู้หรือให้กู้เงินตรา เงินตามแบบที่กาหนดเพื่อยื่นต่อ ธพ.ด้วย ทั้งนี้ ให้ศูนย์
ต่างประเทศ ศูนย์บริหารเงินจะต้องทาคารับรองในการทา บริหารเงินสามารถทาคารับรองดังกล่าวเป็นรายปีปฏิทิน
ธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาท
ด้วยหรือไม่
26. ธปท. จะเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากศูนย์ ศูนย์บริหารเงินมีหน้าที่ต้องบันทึกรายการธุรกรรม
บริหารเงินความถี่เท่าใด กรณีเอกสารหายบริษัทต้อง
ทางการเงิน และส่งรายงานให้ ธปท. เป็นรายเดือน
ดาเนินการอย่างไร ศูนย์บริหารเงินจะถูกลงโทษหรือไม่ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงาน
ตรวจสอบ ทั้งนี้ ศูนย์บริหารเงินสามารถจัดเก็บเอกสาร
ของกลุ่มบริษัทไว้ที่กลุ่มบริษัทได้
ทั้งนี้ ธปท. จะสุ่มตรวจเอกสาร หากมีข้อสงสัย
และหากศูนย์บริหารเงินไม่สามารถยื่นเอกสารให้ ธปท.
ได้เมื่อเรียกตรวจสอบ ศูนย์บริหารเงินต้องชี้แจงเหตุผล
หรือข้อมูลหรือหลักฐานอื่นต่อ ธปท. เพื่อแสดงให้เห็นว่า
ศูนย์บริหารเงินได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
27. ศูนย์บริหารเงินสามารถ Outsource การทารายงาน ได้ แต่ความรับผิดชอบเป็นของศูนย์บริหารเงิน
ให้ ธพ. ได้หรือไม่ หากสามารถทาได้ ความรับผิดชอบอยู่
ที่ศูนย์บริหารเงิน หรือ ธพ.
กำรจัดตั้งศูนย์บริหำรเงิน
28. การจัดตั้งศูนย์บริหารเงิน กาหนดทุนจดทะเบียนขั้น ไม่มีกาหนดทุนจดทะเบียน แต่ถ้าศูนย์บริหารเงิน
ต่า หรือสัดส่วนหนี้สินต่อทุนหรือไม่
ประกอบธุรกิจต่างด้าว จะต้องมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์
29. กลุ่มบริษัทต้องถือหุ้นโดยศูนย์บริหารเงินร้อยละ
ศูนย์บริหารเงิน และกลุ่มบริษัทต้องเป็นบริษัทที่อยู่ใน
เท่าใด
เครือข่ายธุรกิจเดียวกัน คือมีความสัมพันธ์กันโดยการถือ
หุ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด
30. กลุ่มบริษัทกับเครือข่ายธุรกิจแตกต่างกันอย่างไร
เครือข่ายธุรกิจ ประกอบด้วย บริษัทแม่ และบริษัท
ในเครือที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทแม่โดยการถือหุ้นตาม
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สัดส่วนที่กาหนด (บริษัทย่อย และบริษัทร่วม)
กลุ่มบริษัท หมายถึง บริษัทแม่ หรือบริษัทในเครือ
(บริษัทในเครือข่ายธุรกิจ) ที่มอบหมายให้ศูนย์บริหารเงิน
ทาหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทนตน
ดังนั้น บริษัทในเครือข่ายธุรกิจที่ไม่ได้มอบหมายให้
ศูนย์บริหารเงินทาหน้าที่บริหารจัดการเงินให้ จึงไม่ถือ
เป็นกลุ่มบริษัท
31. ในการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ธปท. มีการกาหนดหลักเกณฑ์มูลค่าการค้าระหว่าง
ซึ่งกาหนดให้มีมูลค่าของสินค้าหรือบริการระหว่าง
ประเทศขั้นต่า รวมทั้งการมีเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ
ประเทศที่เหมาะสม นั้น ธปท. กาหนดปริมาณเท่าใด
เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าผู้ที่จะจัดตั้งศูนย์บริหารเงินมี
การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศจริง
32. ตามข้อกาหนดคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์
กรณีที่ผู้สนใจประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงินไม่มี
บริหารเงิน กรณีผู้ขออนุญาตมีเพียงกลุ่มบริษัทในประเทศ คุณสมบัติครบตามที่กาหนด ให้ยื่นขออนุญาตผ่อนผันได้
ไทย 2 บริษัท แต่ไม่มีบริษัทในเครือในต่างประเทศเลย
เป็นรายกรณี
สามารถขออนุญาตได้หรือไม่
*33. การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินต้องขออนุมัติจาก ผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินต้องจด
กระทรวงพาณิชย์เพื่อระบุวัตถุประสงค์การประกอบ
วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินเพิ่มเติม
ธุรกิจศูนย์บริหารเงินหรือไม่ และสามารถยื่นขออนุญาต กับกระทรวงพาณิชย์ด้วย โดยจะจดก่อนหรือหลังการยื่น
ประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินจาก ธปท. ก่อนได้หรือไม่ ขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินจาก ธปท. ก็ได้
ทั้งนี้ กรณีศูนย์บริหารเงินเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้อง
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ด้วย
*34. ในเครือข่ายธุรกิจเดียวกันสามารถมีหลายศูนย์
ได้ ทั้งนี้ ศูนย์บริหารเงินนั้นๆ ต้องไม่บริหารเงินให้กับกลุ่ม
บริหารเงินได้หรือไม่
บริษัทเดียวกัน
*35. หากบริษัทแห่งหนึ่งต้องการประกอบธุรกิจเป็น
บริษัทจะต้องขอใบอนุญาตจากระทรวงการคลังเพื่อ
สานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International
ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงินก่อน โดยยื่นคาขอต่อ
Headquarters: IHQ) และต้องการบริหารจัดการเงินตรา ธปท. และนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงินไป
ต่างประเทศตามขอบเขตของศูนย์บริหารเงินให้กับบริษัท ยื่นขออนุมัติจากกรมสรรพากรเพื่อเป็น IHQ รวมถึงยื่น
ในเครือของตน บริษัทดังกล่าวจะต้องดาเนินการอย่างไร ขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI
*36. ศูนย์บริหารเงินได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีหรือไม่
หากศูนย์บริหารเงินได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เป็น
IHQ ก็จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีสาหรับการให้บริการ
ภายใต้ขอบเขตของ IHQ ซึ่งรวมถึงการบริหารเงินของ
ศูนย์บริหารเงินตามกฎหมายควบคุมฯ ด้วย
หมำยเหตุ *เป็นคำถำม-คำตอบที่ปรับใหม่เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2558

