หลักเกณฑการประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงิน
1. บทบาทหนาที่ของศูนยบริหารเงิน
ศูนยบริหารเงินมีหนาที่ในการบริหารจัดการเงินตราตางประเทศใหแกกลุมบริษัท
กลุมบริษั ท หมายถึ ง บริษั ทซึ่งอยูในเครือขายธุรกิจเดียวกั นกับศู นยบริ หารเงิน และไดมอบหมายให
ศูนยบริหารเงินทําหนาที่ในการบริหารจัดการเงินตราตางประเทศให
เครือขายธุรกิจ หมายความวา บริษัทแม และบริษัทในเครือ (ตัวอยางตามรูปภาพในเอกสารแนบ)
บริษัทในเครือ ประกอบดวย บริษัทยอยของบริษัทแม บริษัทรวมของบริษัทแม และสาขา ของบริษัทแม
บริษัทยอย และบริษัทรวม ดังนี้
“บริษัทยอย” หมายถึง
(ก) บริษัทที่มบี ริษัทแม ถือหุนมากกวารอยละ 50 หรือ
(ข) บริษัทที่มีบริษัทตาม (ก) ถือหุนมากกวารอยละ 50 (ทุกทอด)
“บริษัทรวม” หมายถึง
(ก) บริษัทที่มีบริษัทแม หรือบริษัทยอยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 แตไมเกินรอยละ 50 หรือ
(ข) บริษัทที่มีบริษัทตาม (ก) ถือหุนมากกวารอยละ 50 (ทุกทอด)
2. ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงิน
1) การรับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินคาสินคาหรือบริการระหวางประเทศ สกุลเงินตรา
ตางประเทศจากกลุมบริษัท (Re-invoicing) หรือเปนตัวแทน (Agent) ของกลุมบริษัทในการรับหรือจายเงินตามภาระ
ผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินดังกลาว และการรับจายเงินกับคูคา
2) การหักกลบรายได หรือภาระผูกพันของศูนยบริหารเงินหรือของกลุมบริษัท กับคูคา
3) การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
4) การบริหารสภาพคลอง
3. การรับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินคาสินคาหรือบริการระหวางประเทศสกุลเงินตราตางประเทศ หรือ
เปนตัวแทนในการรับหรือจายเงิน แทนกลุมบริษัท
1) เมื่อศูนยบริหารเงินรับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินจากกลุมบริษัท หรือเปนตัวแทนในการรับ
หรือจายเงินแทนกลุมบริษัท ใหศูนยบริหารเงินสามารถรับหรือจายเงินกับกลุมบริษัทและคูคา ทั้งในประเทศไทยและ
ในตางประเทศ เปนเงินบาทหรือเงินตราตางประเทศก็ได
2) กรณีศูนยบริหารเงินรับซื้อเอกสารเรียกเก็บเงินคาสินคาหรือบริการระหวางประเทศจากกลุมบริษัทในไทย
หรือเปนตัวแทนของกลุมบริษัทในไทยในการรับเงินตามเอกสารเรียกเก็บเงินดังกลาว ใหกลุมบริษัทในไทยที่เปน
ผูสงออกสินคาหรือบริการไดรับยกเวน ไมตองจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศตามขอ 16 และ 20 ของกฎกระทรวง
ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) และที่แกไขเพิ่มเติม

-24. การหักกลบรายได หรือภาระผูกพัน (Netting)
1) ศูนยบริหารเงินสามารถหักกลบรายได หรือภาระผูกพัน ของกลุมบริษัทและของศูนยบริหารเงินที่มีกับคูคา
ในตางประเทศ และรับหรือจายเงินสุทธิหลังจากหักกลบแลวใหแกกลุมบริษัท หรือคูคาเปนเงินบาทหรือเงินตรา
ตางประเทศได ดังนี้
- รายไดหรือภาระผูกพันคาสินคาหรือบริการระหวางประเทศ สกุลเงินตราตางประเทศของกลุมบริษัท
- รายไดหรือภาระผูกพันของศูนยบริหารเงินตามขอบเขตธุรกิจเปนศูนยบริหารเงิน เชน เงินใหกูยืม
2) กรณีการหักกลบ และจายเงินสุทธิกับคูคาในตางประเทศตามขอ 1) ศูนยบริหารเงินตองจัดใหมีเอกสาร
หลักฐานแสดงแหลงเงินได หรือภาระผูกพันของตน หรือตรวจสอบเอกสารดังกลาวของกลุมบริษัท แลวแตกรณีให
ครบถวนตามขอ 15 และขอ 16 ของประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) กรณีศูนยบริหารเงินหักกลบรายไดหรือภาระผูกพันคาสินคาหรือบริการของกลุมบริษัทในไทยตามขอ 1)
ใหกลุมบริษัทในไทยที่เปนผูสงออกสินคาหรือบริการไดรับยกเวน ไมตองจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศตามขอ 16
และ 20 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) และที่แกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เมื่อหักกลบแลวมีรายไดสุทธิ ศูนยบริหารเงิน
สามารถนํารายไดดังกลาวกลับเขามาในประเทศเพื่อขายรับบาทหรือฝากเปนเงินตราตางประเทศกับธนาคารพาณิชยใน
ประเทศ รวมทั้ง ฝากกับสถาบันการเงินในตางประเทศได
5. การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ศูนยบริหารเงิน กับกลุมบริษัทในประเทศไทย : กรณีศูนยบริหารเงินรับซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศกับ
กลุมบริษัท ใหตกลงอัตราแลกเปลี่ยนระหวางกัน และปฏิบัติดังนี้
1) ศูนยบริหารเงินสามารถรับซื้อเงินตราตางประเทศจากกลุมบริษัทในประเทศไทยไดทุกกรณี
2) กรณีศูนยบริหารเงินขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศใหแกกลุมบริษัทในประเทศไทย ให
ศูนยบริหารเงินขายหรือแลกเปลี่ยนไดไมเกินจํานวนตามภาระผูกพัน หรือตามวงเงินที่กําหนดในประกาศเจาพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม
2547 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ศูนยบริหารเงินสามารถชําระ-รับชําระเงินกับกลุมบริษัทในประเทศไทยเปนเงินตราตางประเทศได
โดยใหปฏิบัติตามขอ 7
ศูนยบริหารเงิน กับธนาคารพาณิชย :
1) ใหศูนยบริหารเงินทําธุรกรรมซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไดกับ
ธนาคารพาณิชยในประเทศเทานั้น
2) ศูนยบริหารเงินสามารถขายเงินตราตางประเทศกับธนาคารพาณิชยไดทุกกรณี
3) ศูนยบริหารเงินสามารถซื้อ หรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับธนาคารพาณิชย เพื่อตนเอง หรือเพื่อ
กลุมบริษัท เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารจัดการเงินตราตางประเทศได ตามขอบเขตธุรกิจศูนยบริหารเงิน โดย
ศูนยบริหารเงินตองจัดใหมีเอกสารภาระผูกพันในตางประเทศ หรือภาระหนี้เงินตราตางประเทศกับธนาคารพาณิชย ที่
เปนของตน หรือตรวจสอบเอกสารดังกลาวของกลุมบริษัท ตามขอ 15 และขอ 16 ของประกาศเจาพนักงานควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และที่
แกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม

-34) ศูนยบริหารเงินสามารถทําธุรกรรมอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย
ในประเทศ เพื่อตนเอง หรือเพื่อกลุมบริษัทได โดยศูนยบริหารเงินตองจัดใหมี เอกสารหลักฐานแสดงแหลงเงินได หรือ
ภาระผูกพันเงินตราตางประเทศในอนาคตของตนเอง หรือตรวจสอบเอกสารดังกลาวของกลุมบริษัท
- กรณีการทําธุรกรรมอนุพันธเพื่อชําระหรือรับชําระคาสินคาหรือบริการ ใหใชประมาณการรายไดหรือ
ภาระผูกพันเงินตราตางประเทศของกลุมบริษัทภายใน 1 ปได และสามารถยกเลิก (unwind) ธุรกรรมอนุพันธดังกลาวได
ทุกกรณี
- กรณีการทําธุรกรรมอนุพันธที่ไมใชเพื่อการชําระคาสินคาหรือบริการ ศูนยบริหารเงินตองจัดใหมี
เอกสารหลักฐานแสดงแหลงเงินได หรือภาระผูกพันเงินตราตางประเทศในอนาคตของตนเอง และสามารถยกเลิก
(unwind) ธุรกรรมอนุพันธไดตามเงื่อนไขที่กําหนด เชน เงินตราตางประเทศที่ตองการยกเลิก (Unwind) มีจํานวนต่ํากวา
20,000 ดอลลาร สรอ.
- ในการตออายุ ไมตออายุ หรือยกเลิกธุรกรรมอนุพันธ ศูนยบริหารเงินสามารถทํากับธนาคารพาณิชย
รายเดิม หรือรายใหมได และหากมีการหักกลบ ใหรับจายสวนตางกับธนาคารพาณิชยเปนเงินบาท
5) ในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศกับธนาคารพาณิชยดังกลาวขางตน ใหศูนยบริหารเงินยื่น
สําเนาใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนศูนยบริหารเงิน และเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวของไวไมนอยกวา 5 ป เพื่อให
เจาพนักงานตรวจสอบเมื่อตองการ
6. การบริหารสภาพคลอง
1) กรณีศูนยบริหารเงินมีสภาพคลองสวนเกิน ศูนยบริหารเงินสามารถนําสภาพคลองสวนเกินของตน
ดําเนินการ ดังนี้
(1.1) ใหกูยืมเงินตราตางประเทศแกกลุมบริษัทในประเทศไทย โดยกําหนดระยะเวลาไมเกิน 1 ป
(1.2) ใหกูยืมเงินแกกลุมบริษัทในตางประเทศ หรือบริษัทหรือสาขาในเครือในตางประเทศเปนเงินตรา
ตางประเทศ ทั้งนี้ กรณีการใหกูยืมเปนเงินบาท ตองเปนการใหกูแกกลุมบริษัท หรือบริษัทหรือสาขาในเครือใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือประเทศเพื่อนบาน และใชเงินบาทดังกลาวเพื่อการคาหรือการลงทุนในประเทศ
ไทย หรือประเทศดังกลาวเทานั้น โดยการใหกูยืมแกกลุมบริษัทในตางประเทศ หรือบริษัทหรือสาขาในตางประเทศ
ดังกลาว ใหทําไดตามความจําเปน โดยกําหนดระยะเวลาไมเกิน 1 ป
(1.3) ฝากเปนเงินตราตางประเทศกับสถาบันการเงินในตางประเทศ ไมเกินวงเงินที่กําหนดในขอ 7
(1.4) ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น สกุลเงินตราตางประเทศในตางประเทศ อายุคงเหลือไมเกิน 1 ป
ไมเกินวงเงินที่กําหนดในขอ 7
2) กรณีศูนยบริหารเงินขาดสภาพคลอง ศูนยบริหารเงินสามารถดําเนินการ ดังนี้
(2.1) กูยืมเงินตราตางประเทศจากธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
(2.2) กูยืมเงินตราตางประเทศจากกลุมบริษัทในประเทศไทย
(2.3) กูยืมเงินตราตางประเทศจากนิติบุคคลในตางประเทศ รวมทั้งกลุมบริษัทในตางประเทศ ทั้งนี้ กรณี
การกูยืมเงินบาท ใหกูยืมไดเฉพาะจากนิติบุคคลหรือกลุมบริษัทในประเทศเวียดนาม หรือเพื่อนบาน เทานั้น
7. วิธีปฏิบัติของศูนยบริหารเงินในการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศกับธนาคารพาณิชย
1) กรณีศูนยบริหารเงินทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย และกรณีศูนยบริหารเงิน
ฝากเงินเขาบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ ใหศูนยบริหารเงินยื่นสําเนาใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

-4เปนศูนยบริหารเงิน โดยไมตองยื่นเอกสารหลักฐานแสดงภาระผูกพัน และแบบการทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศตอ
ธนาคารพาณิชย
2) การเปดบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD) การฝากและถอนเงิน
จากบัญชี FCD ของศูนยบริหารเงิน ใหถือปฏิบัติดังนี้
2.1) ศูนยบริหารเงินสามารถเปดบัญชี FCD กับธนาคารพาณิชยได เปน 2 ประเภท โดยเงินที่นําเขาฝาก และ
ยอดคงเหลือรวมทุกบัญชี ทุกธนาคารตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
- บัญชีประเภทแหลงตางประเทศ : เงินอันมีแหลงที่มาจากตางประเทศ ใหฝากไดไมจํากัดจํานวน
- บัญชีประเภทแหลงในประเทศ : เงินที่ศูนยบริหารเงินซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกูยืมจากธนาคารพาณิชย
ใหฝากไดโดยนับยอดคงคางรวมกับยอดเงินฝากเงินตราตางประเทศในตางประเทศ และยอดคงคางการลงทุนใน
ตราสารหนี้ในตางประเทศตามขอ 6 ตองมียอดคงคางเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน USD 500 ลาน
ทั้งนี้ ใหศูนยบริหารเงินระบุชื่อบัญชี “เพื่อธุรกิจศูนยบริหารเงิน” และใหศูนยบริหารเงินแจงชื่อ
นิติบุคคลรับอนุญาตผูรักษาบัญชี และหมายเลขบัญชี ตอเจาพนักงานดวย
2.2) ศูนยบริหารเงินสามารถถอนเงินตราตางประเทศจากบัญชี FCD ของตน เพื่อชําระใหแกบุคคลหรือ
นิติบุคคลในตางประเทศ หรือโอนเขาบัญชี FCD ของกลุมบริษัทหรือคูคาในประเทศไทย หรือของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู
นอกประเทศ หรือเพื่อขายรับเงินบาทได
2.3) กรณีการโอนเงินตราตางประเทศระหวางบัญชี FCD ของศูนยบริหารเงิน กับกลุมบริษัทในไทย ให
ศูนยบริหารเงินหรือกลุมบริษัทในไทยทําไดตามเงื่อนไข และยื่นเอกสารหลักฐานตอธนาคารพาณิชย ดังนี้
- เงินตราตางประเทศจากบัญชี FCD ประเภทแหลงตางประเทศ ใหโอนเขาบัญชี FCD ประเภท
แหลงตางประเทศหรือแหลงในประเทศก็ได
- เงินตราตางประเทศจากบัญชี FCD แหลงในประเทศ ใหโอนเขาบัญชี FCD ไดเฉพาะประเภท
แหลงในประเทศเทานั้น
- กรณีศูนยบริหารเงินโอนเงินตราตางประเทศเขาบัญชี FCD ของกลุมบริษัทในไทย (รูป ก.) : ให
ศูนยบริหารเงินยื่นสําเนาหนังสือเจาพนักงานแสดงรายชื่อกลุมบริษัทที่ศูนยบริหารเงินบริหารจัดการเงินตรา
ตางประเทศใหตอธนาคารพาณิชย เพิ่มเติมจากสําเนาใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงิน
อยางไรก็ดี กรณีศูนยบริหารเงินโอนเงินเขาบัญชี FCD ของกลุมบริษัทในไทย เนื่องจากธุรกรรม
การขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หรือใหกูยืมเงินตราตางประเทศแกกลุมบริษัทดังกลาว ใหศูนยบริหารเงิน
ฝากเงินตราตางประเทศดังกลาวเขาบัญชี FCD ประเภทแหลงในประเทศ แบบมีภาระผูกพันเทานั้น และตรวจสอบวา
กลุมบริษัทดังกลาวมีภาระผูกพันสกุลเงินตราตางประเทศในตางประเทศ หรือภาระหนี้เงินตราตางประเทศกับธนาคาร
พาณิชย
- กรณีกลุมบริษัทในไทย โอนเงินตราตางประเทศเขาบัญชี FCD ของศูนยบริหารเงิน (รูป ข.) : ให
กลุมบริษัทยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงวาบัญชีที่รับฝากดังกลาวเปนบัญชีของศูนยบริหารเงิน
รูป ก.
ศูนยบริหารเงิน

กลุมบริษัท ในไทย

ตางประเทศ

ตางประเทศ

ในประเทศ

ในประเทศมีภาระ
(แสดงภาระกอนฝาก)
ในประเทศไมมีภาระ

-5รูป ข.

กลุมบริษัท ในไทย

ศูนยบริหารเงิน

ตางประเทศ

ตางประเทศ

ในประเทศมีภาระ

ในประเทศ

ในประเทศไมมีภาระ
8. คุณสมบัตผิ ขู ออนุญาตประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงิน
1) เปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ไมกําหนดทุนจดทะเบียน และไมจํากัดสัดสวนการถือหุนโดย
คนตางชาติ
2) อยูในเครือขายธุรกิจเดียวกันกับกลุมบริษัท
3) บริหารจัดการเงินตราตางประเทศใหแกกลุมบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจนําเขา สงออก การคาระหวางประเทศ
หรือบริการระหวางประเทศ (ไมไดเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงิน เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย เปนตน)
ตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังนี้
- มีกลุมบริษัทตั้งอยูในประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือประเทศที่มีพรมแดน
ติดตอกับประเทศไทย ตั้งแต 3 บริษัทขึ้นไป หรือ
- มีกลุมบริษัทตั้งอยูในประเทศไทย ตั้งแต 2 บริษัทขึ้นไป และมีบริษัทในเครืออยูในตางประเทศ
อีกใน 2 ประเทศขึ้นไป โดยศูนยบริหารเงินไมจําเปนตองบริหารจัดการเงินตราตางประเทศใหแกบริษัท
ในเครือในตางประเทศดังกลาว
9. ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงิน
1) บริษัทที่ประสงคขอประกอบธุรกิจเปนศูนยบริหารเงินใหยื่นคําขอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ผานธนาคารแหงประเทศไทย ตามแบบที่เจาพนักงานกําหนดพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ สงถึงเจาพนักงานควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน สายตลาดการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ
ทั้งนี้ ผูขอจะตองกรอกแบบคํารองขอจัดตั้งศูนยบริหารเงินและคําชี้แจงเปนภาษาไทย สําหรับเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวของเปนภาษาอังกฤษได
2) เมื่อไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนศูนยบริหารเงินจากกระทรวงการคลังแลว ใหศูนยบริหารเงิน
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทกับกระทรวงพาณิชยกอนประกอบธุรกิจเปนศูนยบริหารเงิน
และยื่นเอกสารดังกลาวตอเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
3) กรณีที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตางดาว ซึ่งคนตางดาวถือหุนตั้งแตรอยละ 50 จะตองยื่นขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 แหง พรบ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 จากกระทรวงพาณิชยกอน
ประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงิน และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กระทรวงพาณิชยกําหนด อาทิ การกูยืม
ทําไดไมเกิน 7 เทาของเงินทุน

-610. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังไดรับใบอนุญาต
1) กรณีการเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี้ ใหศูนยบริหารเงินรายงานการเปลี่ยนแปลงตอเจาพนักงานเปนหนังสือ
พรอมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหรือวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
(1.1) การเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคล หรือชื่อนิติบุคคลของบริษัทที่เปนศูนยบริหารเงินหรือกลุมบริษัท
(1.2) การลดกลุมบริษัทที่ศูนยบริหารเงินบริหารจัดการเงินให
(1.3) การลดหรือเพิ่มขอบเขตการประกอบธุรกิจของศูนยบริหารเงิน ที่ไมเกินขอบเขตการประกอบธุรกิจ
เปนศูนยบริหารเงินที่กําหนด
2) กรณีการเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี้ ใหศูนยบริหารเงินขออนุญาตเจาพนักงานกอนดําเนินการ
(2.1) การเพิ่มกลุมบริษัทที่จะใหศูนยบริหารเงินบริหารจัดการเงินตราตางประเทศให
(2.2) การเพิ่มบริษัทหรือสาขาในตางประเทศที่ศูนยบริหารเงินจะใหกูยืมเงิน
ฝายกํากับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ
สิงหาคม 2553
0-2356-7345-6

เอกสารแนบ
เครือขายธุรกิจ

หมายเหตุ : บริษัท G, K, และ L ไมจัดเปนบริษัทในเครือ จึงไมถือวาอยูในเครือขายธุรกิจ

