คําถาม-คําตอบ เรื่อง ศูนยบริหารเงิน
คําถาม
หลักเกณฑการประกอบธุรกิจ
1. ศูนยบริหารเงินสามารถรับซื้อ invoice จาก
กลุมบริษัทในไทย (Reinvoice) เปนเงินตรา
ตางประเทศสกุลหนึ่ง และชําระกับคูคาใน
ตางประเทศเปนอีกสกุลหนึ่ง (Cross Currency)
ไดหรือไม

คําตอบ

ได ศูนยบริหารเงินสามารถรับซื้อคาสินคาหรือ
บริการระหวางประเทศสกุลเงินตราตางประเทศ
จากกลุมบริษัทในไทย และชําระเปนสกุล
เงินตราตางประเทศอีกสกุลหนึ่งใหแกคูคาใน
ตางประเทศได หากคูคามีคําสั่งใหชําระเปนสกุล
อื่นแทนสกุลที่ระบุใน invoice เดิม
2. กรณีศูนยบริหารเงินทําหนาที่เปนตัวแทนใน ในการทําหนาที่เปน Agent เพื่อรับเงินคาสินคา
การรับจายเงิน (Agent) แทนกลุมบริษัท เมื่อ
หรือบริการระหวางประเทศแทนกลุม บริษัท เมื่อ
เรียกเก็บเงินจากตางประเทศแลว ตองนําเงินตรา ศูนยบริหารเงินไดรับเงินตราตางประเทศแลว
ตางประเทศเขาบัญชีของศูนยบริหารเงินหรือเขา ศูนยบริหารเงินสามารถฝากเขาบัญชีเงินฝาก
บัญชีผูสงออกโดยตรง
เงินตราตางประเทศ (FCD) ของตน หรือโอน
เงินที่ไดรับดังกลาวเขาบัญชี FCD ของ
กลุมบริษัทที่เปนผูสงออกก็ได
3. การทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศระหวาง ศูนยบริหารเงินสามารถตกลงอัตราแลกเปลี่ยน
ศูนยบริหารเงินกับกลุมบริษัทใครเปนผูกําหนด กับกลุมบริษัท
อัตราแลกเปลี่ยน
4. ศูนยบริหารเงินสามารถทําธุรกรรมอนุพันธ ศูนยบริหารเงินสามารถทําธุรกรรมอนุพันธเพื่อ
เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแทน บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับ ธพ.
กลุมบริษัท โดยไมไดทําธุรกรรมอนุพันธตรง เพื่อตนเองหรือเพื่อกลุมบริษัทได โดยมูลคา
ตาม invoice แตละรายการไดหรือไม
ธุรกรรมตองไมเกินยอดรวมของ invoice ทุกๆ
รายการรวมกัน
5. กรณีศูนยบริหารเงิน หรือกลุมบริษัท ทํา
ในการทําธุรกรรมอนุพันธเพื่อบริหารความ
ธุรกรรมอนุพันธเพือ่ บริหารความเสี่ยงจากอัตรา เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของศูนยบริหารเงิน
แลกเปลี่ยน รวมทั้งกรณีทําธุรกรรม NDF กับ
กับ ธพ. กรณีคาสินคาหรือบริการ ศูนยบริหาร
ธนาคารพาณิชย หากมีการหักกลบและรับจาย เงิน สามารถยกเลิก (Unwind) ธุรกรรมอนุพันธ
สวนตาง สามารถรับจายสวนตางเปนเงินตรา
ดังกลาวไดทุกกรณี โดยใหหักกลบและรับจาย
ตางประเทศไดหรือไม
สวนตางเปนบาท อยางไรก็ดี การ unwind
ธุรกรรมอนุพันธกรณีอื่นที่ไมใชคาสินคาหรือ
บริการ ยังมีขอจํากัด โดยศูนยบริหารเงิน
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สามารถ unwind ไดเฉพาะตามเงื่อนไขที่กําหนด
เทานั้น เชน กรณีธุรกรรมอนุพันธอางอิงสกุล
เงินที่ไมสามารถสงมอบได (NDF) หรือ กรณีมูล
คาที่ตองการ unwind ต่ํากวา USD20,000 โดย
การหักกลบและรับจายสวนตาง ใหทําเปนเงิน
บาทเทานั้น
สําหรับการทําธุรกรรมอนุพันธเพือ่ บริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุมบริษัท
กับ ธพ. ใหเปนไปตามหนังสือเวียนที่ ฝกช. (23)
ว.25/2552 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2552 และ
หนังสือเวียนที่ ฝกช. (23) ว.4/2553 ลงวันที่ 1
กุมภาพันธ 2553
6. ศูนยบริหารเงินสามารถทําธุรกรรมอนุพันธ ศูนยบริหารเงินสามารถทําธุรกรรมอนุพันธเพื่อ
เพื่อบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนได บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับ ธพ.
ทุก Product หรือไม เชน Option
ในประเทศไดทุก Product
7. กรณีศูนยบริหารเงินประสงคทําธุรกรรม
การทําธุรกรรมที่มีอายุสัญญามากกวา 1 ป ให
อนุพันธเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
ศูนยบริหารเงินทําธุรกรรมอนุพันธดังกลาวแทน
แลกเปลี่ยนกับ ธพ. แทนกลุมบริษัท โดยมีอายุ กลุมบริษัทได โดยตองตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัญญามากกวา 1 ป ใหกลุมบริษัททําหนังสือ แสดงแหลงเงินไดหรือภาระผูกพันในอนาคตของ
รับรองวามี underlying เกินกวา 1 ป ไดหรือไม กลุมบริษัท กรณีกลุมบริษัทไมสามารถแสดง
เอกสารดังกลาวและตองการทําเปนหนังสือรับรอง
จึงเปนกรณีที่ตองขออนุญาตจาก ธปท.
8. การบริหารความเสี่ยงของศูนยบริหารเงิน
การทําธุรกรรมอนุพันธที่อางอิงอัตราดอกเบี้ย
รวมถึงการปองกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยดวย ไมอยูในขอบเขตธุรกิจของศูนยบริหารเงิน แต
หรือไม
สามารถทําไดกับ ธพ. ในประเทศตามเกณฑ
เดียวกันกับบริษัททั่วไป
9. ศูนยบริหารเงินสามารถปลอยกูใหกับศูนย
ศูนยบริหารเงินสามารถปลอยกูใหแก
บริหารเงินอื่นไดหรือไม
ศูนยบริหารเงินอื่นในตางประเทศที่อยูใน
เครือขายธุรกิจเดียวกันได
10. กรณีศูนยบริหารเงินตองการโอนเงินไปให ศูนยบริหารเงิน และกลุมบริษัทในตางประเทศ
กลุมบริษัทเพื่อชําระภาระผูกพัน (obligation) ที่ สามารถชําระภาระผูกพันเงินตราตางประเทศ
จะครบกําหนด ซึ่งตองมีการชําระทุกวัน ศูนย ระหวางกันได ตามที่ไดมีการตกลงกัน โดยศูนย
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บริหารเงินจะรวบยอดโอนเงินเพียงครั้งเดียว 1
เดือนลวงหนาไดหรือไม

บริหารเงินตองจัดเก็บเอกสารแสดงการมีภาระ
ผูกพันไวไมนอยกวา 5 ป เพื่อใหเจาพนักงาน
ตรวจสอบเมื่อตองการ
11. ธนาคารพาณิชยสามารถเปดบัญชีเงินฝาก
ได ศูนยบริหารเงินสามารถเปดบัญชี FCD กับ
เงินตราตางประเทศ (Foreign Currency Deposit ธพ. ในประเทศไดทุกประเภท ทั้งนี้ ธพ.
Account: FCD) ประเภท current account ได
สามารถให OD ศูนยบริหารเงินได โดยศูนย
หรือไม และสามารถใหวงเงิน OD กับศูนย
บริหารเงินตองถอนเงินตราตางประเทศดังกลาว
บริหารเงินไดหรือไม
ไปใชเพื่อวัตถุประสงคตามขอบเขตธุรกิจของ
ศูนยบริหารเงินเทานั้น และจัดใหมีเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเจาพนักงาน
ตรวจสอบเมื่อตองการ
12. ยอดคงคางบัญชี FCD ของศูนยบริหารเงิน - บัญชี FCD ประเภทแหลงตางประเทศ : เงิน
กําหนดอยางไร
อันมีแหลงที่มาจากตางประเทศ ใหฝากกับ
ธนาคารพาณิชยในประเทศไดไมจํากัดจํานวน
- บัญชี FCD ประเภทแหลงในประเทศ : เงินที่
ศูนยบริหารเงินซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกูยืมจาก ธพ.
ในประเทศใหฝากไดโดยยอดคงคางเฉลี่ยตอเดือน
รวมทุกบัญชี ทุกสกุลเงิน เมื่อนับรวมกับยอดคง
คางเฉลี่ยตอเดือนของเงินฝากในตางประเทศและ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ในตางประเทศ ตองไม
เกิน USD 500 ลาน
13. ศูนยบริหารเงินสามารถทํา cash pooling ได
ศูนยบริหารเงินสามารถทํา cash pooling
หรือไม และสามารถทํา cash pooling เปนเงิน เงินตราตางประเทศในรูปเงินกูยืม กับกลุม
บาทไดหรือไม
บริษัท หรือบริษัทในเครือในตางประเทศได
โดยการโอนเงินตราตางประเทศระหวางศูนย
บริหารเงินกับกลุมบริษัทใหเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
สําหรับ กรณีการทํา cash pooling ในรูปเงิน
บาทกับกลุมบริษัท หรือบริษัทในเครือใน
ตางประเทศ ใหทําไดเฉพาะกับกลุมบริษัทหรือ
บริษัทในเครือที่อยูในประเทศเพื่อนบาน หรือ
เวียดนามเทานั้น
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กรณีการทํา cash pooling เปนเงินบาทกับ
กลุมบริษัทในประเทศไทย ไมไดอยูในขอบเขต
ธุรกิจของศูนยบริหารเงิน แตสามารถทําได
เชนเดียวกับบริษัททั่วไป
14. กรณีศูนยบริหารเงินสงเงินออกไปลงทุนใน
ในการซื้อขายเงินตราตางประเทศ หรือโอน
บริษัทแม หรือบริษัทในเครือ รวมทั้ง ลงทุนใน เงินออกนอกประเทศ ธพ. มีหนาที่เรียกใหศูนย
หลักทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยในตางประเทศ บริหารเงินยื่นสําเนาใบอนุญาตใหประกอบ
เปนกรณีที่ตองขออนุญาต ธปท. กอน หรือ ธพ. ธุรกิจเปนศูนยบริหารเงิน เทานั้น
สามารถอนุญาตได โดยตรวจสอบสําเนา
อยางไรก็ดี ในการสงเงินเพื่อไปลงทุนใน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเปนศูนยบริหารเงิน
บริษัทในตางประเทศ ในรูปหุนทุน หรือลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ ซึ่งไมอยูใน
ขอบเขตธุรกิจของศูนยบริหารเงิน ศูนยบริหาร
เงินตองขออนุญาตจาก ธปท. เปนรายกรณีกอน
ดําเนินการ
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และการรายงาน
15. การทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศของศูนย กรณีศูนยบริหารเงินทําธุรกรรมเงินตรา
บริหารเงิน ธพ. หรือศูนยบริหารเงินเปนผู
ตางประเทศกับ ธพ. เพื่อตนเอง หรือเพื่อกลุม
ตรวจสอบภาระผูกพัน (Underlying)
บริษัท ธพ. มีหนาที่ตองเรียกใหศูนยบริหารเงิน
ยื่นสําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจเปนศูนย
บริหารเงิน โดยศูนยบริหารเงินมีหนาที่
ตรวจสอบ underlying ของตน และของกลุม
บริษัท
16. กรณีศูนยบริหารเงินโอนเงินไปใหนิติบุคคล
กรณีศูนยบริหารเงินซื้อขายเงินตรา
ในตางประเทศซึ่งไมใชบริษัทในเครือ โดยไม ตางประเทศ หรือโอนเงินออกนอกประเทศ ธพ.
เปนไปตามขอบเขตธุรกิจศูนยบริหารเงินที่
มีหนาที่ในการเรียกใหศูนยบริหารเงินยื่นสําเนา
กําหนด ธพ. ตองรับผิดชอบดวยหรือไม
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนศูนยบริหารเงิน
เทานั้น โดยศูนยบริหารเงินไมตองยื่นเอกสาร
แสดงภาระผูกพันอื่นกับ ธพ.
ศูนยบริหารเงินจึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
ตามที่กําหนดในประกาศวาดวยศูนยบริหารเงิน
พรอมจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อใหเจา
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พนักงานตรวจสอบดวย
17. การดูแลใหการโอนเงินระหวางบัญชี FCD - การโอนเงินระหวางบัญชี FCD ของศูนยบริหาร
ของศูนยบริหารเงิน และกลุมบริษัท เปนไปตาม เงิน และกลุมบริษัท ศูนยบริหารเงินมีหนาทีต่ อง
หลักเกณฑที่กําหนด เปนหนาที่ของธนาคารผู ดูแลการโอนระหวางประเภทบัญชีใหเปนไปตาม
โอน หรือธนาคารผูรับโอน หรือเปนหนาที่ของ เกณฑที่กําหนด เชน เงินในบัญชี FCD แหลงใน
ศูนยบริหารเงิน และบริษัทในกลุมบริษัทที่ตอง ประเทศใหฝากเขาบัญชี FCD แหลงในประเทศ
ตรวจสอบ
กรณีศูนยบริหารเงินขายหรือใหกูเงินตรา
ตางประเทศแกกลุมบริษัทในไทย การฝากเงินตรา
ตางประเทศเขาบัญชี FCD ของกลุมบริษัท ตอง
ฝากเขาบัญชีประเภทแหลงในประเทศ แบบมีภาระ
เทานั้น เปนตน
- ธพ. ผูดูแลบัญชีผูโอนเงิน ตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ จึงจะใหถอนเงินจากบัญชี FCD ได
(1) กรณีผูโอนเงินเปนศูนยบริหารเงิน: ให ธพ.
เรียกหนังสือเจาพนักงานแสดงรายชื่อกลุม
บริษัทที่ศูนยบริหารเงินบริหารจัดการเงินตรา
ตางประเทศให
(2) กรณีผูโอนเงินเปนกลุมบริษัท : ให ธพ.
เรียกเอกสารหลักฐานที่แสดงวาบัญชีที่รับฝาก
เปนบัญชีของศูนยบริหารเงินที่บริหารจัดการ
เงินตราตางประเทศให
- ธพ. ผูด ูแลบัญชีผูรับโอน ตองปฏิบัติดังนี้
(1) กรณีผูรับโอนเปนศูนยบริหารเงิน : ธพ.
สามารถรับโอนเงินตราตางประเทศเขาบัญชี
FCD ไดโดยไมตองตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
(2) กรณีผรู ับโอนเปนกลุมบริษัทในไทย :
(2.1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดง
วาเงินที่รับฝากเปนเงินที่มาจากศูนยบริหารเงินที่
ทําหนาที่บริหารจัดการเงินตราตางประเทศให
(2.2) ปฏิบัตติ ามเกณฑเกี่ยวกับวงเงิน และ
การตรวจสอบภาระผูกพัน ในขอ 23 ของ
ประกาศเจาพนักงานฯ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547
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และที่แกไขเพิ่มเติม เชน กรณีศูนยบริหารเงิน
โอนเขาบัญชีประเภทแหลงประเทศ แบบมีภาระ
ผูกพันของกลุมบริษัท ธพ. ตองตรวจสอบภาระ
ผูกพันของกลุมบริษัทกอนฝากเขาบัญชีดังกลาว
หรือหากฝากเขาบัญชีแบบไมมีภาระ ธพ. ตอง
ดูแลใหฝากไดในวงเงินไมเกิน USD300,000
เปนตน
18. ธปท. จะเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ศูนยบริหารเงินมีหนาที่ตองบันทึกรายการ
จาก ศูนยบริหารเงินความถี่เทาใด กรณีเอกสาร ธุรกรรมทางการเงิน และสงรายงานให ธปท.
หายบริษัทตองดําเนินการอยางไร ศูนยบริหาร เปนรายเดือน รวมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่
เงินจะถูกลงโทษ หรือไม
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจไวไมนอยกวา 5
ป เพื่อใหเจาพนักงานตรวจสอบ
ทั้งนี้ ธปท. จะสุมตรวจเอกสาร หากมีขอ
สงสัย และหากศูนยบริหารเงินไมสามารถยื่น
เอกสารให ธปท. ไดเมื่อเรียกตรวจสอบ ศูนย
บริหารเงินตองชี้แจงเหตุผล หรือขอมูลหรือ
หลักฐานอื่นตอ ธปท. เพื่อแสดงใหเห็นวาศูนย
บริหารเงินไดปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนด
19. ศูนยบริหารเงินสามารถ outsource การทํา ได แตความรับผิดชอบเปนของศูนยบริหารเงิน
รายงาน ใหธนาคารไดหรือไม ถาได ความ
รับผิดชอบอยูที่ศูนยบริหารเงิน หรือ ธพ.
การจัดตั้งศูนยบริหารเงิน
20. การจัดตั้งศูนยบริหารเงิน กําหนดทุนจด
ไมมีกําหนดทุนจดทะเบียน
ทะเบียนขั้นต่ํา หรือสัดสวนหนี้สินตอทุน
แตถาศูนยบริหารเงินประกอบธุรกิจตางดาว
หรือไม
เงินกูทั้งสิ้นที่ใชในการประกอบธุรกิจที่ไดรับ
อนุญาต ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
กระทรวงพาณิชย
21. กลุมบริษัทตองถือหุนโดยศูนยบริหารเงิน ศูนยบริหารเงิน และกลุมบริษัทตองเปนบริษัทที่
รอยละเทาใด
อยูในเครือขายธุรกิจเดียวกัน คือมีความสัมพันธ
กันโดยการถือหุนตามเกณฑที่กําหนด
22. กลุมบริษัทกับเครือขายธุรกิจแตกตางกัน
เครือขายธุรกิจ ประกอบดวย บริษัทแม และ
อยางใด
บริษัทในเครือที่มีความสัมพันธกับบริษัทแม
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23. ในการยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจศูนย
บริหารเงิน ซึ่งกําหนดใหมี มูลคาของสินคา
หรือบริการระหวางประเทศที่เหมาะสม นั้น
ธปท. กําหนดปริมาณเทาใด
24. ตามขอกําหนดคุณสมบัติผูประกอบธุรกิจ
เปนศูนยบริหารเงิน กรณีผูขออนุญาตมีเพียง
กลุมบริษัทในประเทศไทย 2 บริษัท แตไมมี
บริษัทในเครือในตางประเทศเลย สามารถขอ
อนุญาตไดหรือไม
25. กรณีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจศูนย
บริหารเงินจากกระทรวงการคลังแลว แตไมมี
ปริมาณธุรกรรม จะถูกยกเลิกใบอนุญาตใน 1 ป
หรือไม

โดยการถือหุนตามสัดสวนที่กําหนด (บริษัท
ยอย และบริษัทรวม)
กลุมบริษัท หมายถึง บริษัทแม หรือบริษัท
ในเครือ (บริษัทในเครือขายธุรกิจ) ที่มอบหมาย
ใหศูนยบริหารเงินทําหนาที่บริหารจัดการ
เงินตราตางประเทศแทนตน
ดังนั้น บริษัทในเครือขายธุรกิจที่ไมได
มอบหมายใหศูนยบริหารเงินทําหนาที่บริหารจัด
การเงินให จึงไมถือเปนกลุมบริษัท
ธปท. มีการกําหนดหลักเกณฑมูลคาการคา
ระหวางประเทศขั้นต่ํา รวมทั้งการมีเครือขาย
ธุรกิจในตางประเทศ เพื่อเปนการตรวจสอบวา
ผูที่จะจัดตั้งศูนยบริหารเงินมีการประกอบธุรกิจ
ระหวางประเทศจริง
กรณีที่ผูสนใจประกอบธุรกิจเปนศูนยบริหารเงิน
ไมมีคุณสมบัติครบตามที่กําหนด ใหยื่นขอ
อนุญาตผอนผันไดเปนรายกรณี

ศูนยบริหารเงินอาจถูกถอนใบอนุญาต หรือไม
ตออายุใบอนุญาตในกรณีที่ไมปฏิบัติหรือฝาฝน
กฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
หรือขาดคุณสมบัติ อยางไรก็ดี หากศูนยบริหาร
เงินไมมีการประกอบธุรกิจใดเปนเวลานาน
ธปท. อาจขอใหศูนยบริหารเงินมีหนังสือชี้แจง
26. การประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงิน ตองขอ เมื่อบริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปน
อนุมัติจากกระทรวงพาณิชยเพื่อระบุ
ศูนยบริหารเงินจากกระทรวงการคลังแลว
วัตถุประสงคการประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงิน ผูไดรับอนุญาตตองดําเนินการจดทะเบียน
หรือไม และสามารถยื่นขออนุญาตประกอบ
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มวัตถุประสงคการประกอบ
ธุรกิจศูนยบริหารเงินจาก ธปท. กอนไดหรือไม ธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย และยื่นเอกสาร
หลักฐานดังกลาวตอ ธปท.
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หนวยงานอื่น
27. ศูนยบริหารเงินไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี
หรือไม

ศูนยบริหารเงินเปนธุรกิจซึ่งใหบริการทางการ
เงิน จึงไมไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี เนื่องจากเปน
การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย
28. FCD Pooling ระหวางศูนยบริหารเงินและ
FCD Pooling ระหวางศูนยบริหารเงินและ
กลุมบริษัท ถือเปนการกูยืม หรือ ถือเปน
กลุมบริษัท ใหทําในรูปการกูยืมเงินเทานั้น
ธุรกรรมปกติของศูนยบริหารเงิน หากถือเปน เนื่องจากการรับฝากเงินตองเปนสถาบันการเงิน
การกูยืม ควรอางอิงอัตราดอกเบี้ยจากแหลงใด เทานั้น ซึ่งดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืม เสียภาษี
ในการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน และดอกเบี้ยรับ ธุรกิจเฉพาะ
จากการกูยืมเงินตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม
อยางไรก็ดี หากการใหกูยืมรายใดเขา
ลักษณะเปนการยกเวนการใหกูยืมของบริษัทแก
ธุรกิจในเครือเดียวกัน ตามหลักเกณฑในคําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ป.26/2534 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นไม
ตองนํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
29. กรณีที่ศูนยบริหารเงินทําธุรกิจเปนตัวแทน กรณีศูนยบริหารเงินเปนตัวแทนของกลุมบริษัท
(Agent) ในการรับ-จายเงินใหกับกลุมบริษัทและ ในการรับหรือจายเงินตราตางประเทศใหกับ
ไดรับเงิน Management Fee ตองเสียภาษีธุรกิจ บริษัทคูคา โดยไมรับโอนความเสี่ยงใดๆ และ
เฉพาะหรือไม
ไดรับคาตอบแทนในรูปคาธรรมเนียมตัวแทน
เขาลักษณะเปนคาบริการจากการใหบริการ ตอง
เสียภาษีมูลคาเพิ่ม และกลุมบริษัทผูจายเงิน
คาธรรมเนียมตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายใน
อัตรารอยละ 3
30. ในการทําธุรกรรมตามขอบเขตของศูนย
- ศูนยบริหารเงินทํา Re invoicing แลวเรียกเก็บ
บริหารเงิน ไดแก 1) Re invoicing หรือการเปน คาธรรมเนียมจากกลุมบริษัท เสียภาษีธุรกิจ
ตัวแทน (Agent) ในการรับ-จายเงิน 2) การซื้อ เฉพาะ
ขายเงินตราตางประเทศ และ 3) การกูหรือใหกู - ศูนยบริหารเงินเปนตัวแทนกลุมบริษัท ในการ
เงินแกกลุมบริษัท ศูนยบริหารเงินจะตองเสีย
รับ-จายเงิน เสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีอยางไร และตองเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
- กําไรจากการซื้อขายเงินตราตางประเทศ เสีย
หรือไม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- การกูหรือใหกูเงินแกกลุมบริษัท เสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะ
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31. ศูนยบริหารเงินตองทํางบการเงินแยก
ตางหาก แลวตอง Allocate คาใชจายดวยหรือไม
32. ถา ROH apply เปนศูนยบริหารเงินรายได
จากดอกเบี้ย หรือกําไรจากการทําธุรกรรม
เงินตราตางประเทศ ตองเสียภาษีอะไรบาง อัตรา
เทาใด

ตองมีการเฉลี่ยคาใชจาย

รายไดจากดอกเบี้ยจากการใหกูยืมแกกลุมบริษัท
และกําไรจากการทําธุรกรรมเงินตรา
ตางประเทศ เขาลักษณะเปนการประกอบกิจการ
โดยปกติเยี่ยงธนาคาร จะตองเสียภาษีธุรกิจ
เฉพาะ
33. เมื่อศูนยบริหารเงินไดทํา FX Forward
ขอรายละเอียดคําถามและขอเท็จจริงเพิ่มเติมโดย
ภายในระยะเวลา 1 ป และศูนยบริหารเงินมีการ สงมาที่ roh@rd.go.th
ทํา Mark to Market ทุกเดือน กําไรขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง ถา Spot และ Forward จะ
สามารถบันทึกไดทั้งหมดหรือไม
34. กรณีบริษัทมีศูนยบริหารเงินอยูใน
ขอรายละเอียดคําถามและขอเท็จจริงเพิ่มเติมโดย
ตางประเทศ หากบริษัททํา Re-invoicing คา
สงมาที่ roh@rd.go.th
สินคานําเขากับศูนยบริหารเงินในตางประเทศ
ดังกลาว และตองจายคาธรรมเนียม จะตองนํามา
เปนฐานเพื่อคํานวณเสียภาษีนําเขาดวยหรือไม
35. หากศูนยบริหารเงินออก Invoice แลว จะจาย ขอรายละเอียดคําถามและขอเท็จจริงเพิ่มเติมโดย
ใหกลุมบริษัทในเครือเปนเงินบาท การคํานวณ สงมาที่ roh@rd.go.th
ภาษีมูลคาเพิ่มตองใชมาตรา 9 ดวยหรือไม

