การผ่อนคลายกฎเกณฑ์การควบคุมการแลกเปลียนเงิ น
(FX Regulatory Reform II)
วันที 11 พฤศจิ กายน 2562

ฝ่ ายนโยบายและกํากับการแลกเปลียนเงิ น

แนวทางการผ่อนคลายระเบียบควบคุมการแลกเปลียนเงิ น ตามแผน FX reform II
1. การยกเว้นไม่ต้องนํารายได้กลับเข้าประเทศ
2. บัญชีเงิ นฝากเงิ นตราต่างประเทศ
3. การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
4. การโอนเงิ นออกไปต่างประเทศ
5. การขออนุญาตชําระเงิ นตราต่างประเทศค่าทองคํา
6. การรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมเงิ นตราต่างประเทศ
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1. การยกเว้นไม่ต้องนํารายได้กลับประเทศ

วงเงินไมตองนํากลับ

นํารายไดไปชําระ
รายจายในตางประเทศ

เกณฑ์เดิ ม

เกณฑ์ใหม่

ต่ํากวา USD 50,000 ตอครั้ง

ต่ํากวา USD 200,000 ตอครั้ง

• หักกลบคู่ค้ารายเดียว -> ทําได้
หักกลบคู่ค้าหลายราย –> ยืนขออนุญาต ธปท.

• ชําระแทน “ธุรกิจในเครือ” ได้

• หักกลบคู่ค้าหลายราย -> ทําได้
- ค่าสินค้า / บริการ
- เงินทดรองจ่ายเพือค่าสินค้า/บริการ
- ดอกเบียจากเงินทดรองจ่าย
• ชําระแทน “กิจการในเครือ” ได้

*ยกเลิกนิยามธุรกิจในเครือ
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การถอน FCD เพือชําระภาระแทนกิ จการในเครือในไทย (Hide)
กิ จการในเครือ

ธุรกิ จในเครือ

ถือหุ้นตังแต่ 50% ขึนไป นับทอดเดียว

ถือหุ้นตังแต่ 10% ขึนไป นับทุกทอด

บ. หนึ ง จํากัด

กิ จการแม่

ถือหุ้น 50%

บ. สอง จํากัด

ถือหุ้น 50%

บ. สาม จํากัด

ถือหุ้น 50%

บ. สี จํากัด
* เฉพาะกรณี บุคคลสัญชาติ ไทย / นิ ติบุคคลที จดทะเบียนในไทย

หนึ ง สอง และ สาม เป็ นธุรกิ จในเครือ
สอง และ สี เป็ นธุรกิ จในเครือ

> 50%
บริ ษทั A
กิ จการย่อย

> 50%
บริ ษทั B
กิ จการย่อย

10%-50%
บริ ษทั D
กิ จการร่วม

>50%
บริ ษทั C
กิ จการย่อย

10%-50%
บริ ษทั E
กิ จการร่วม

>50%
บริ ษทั F
กิ จการร่วม

> 50%
บริ ษทั H
กิ จการร่วม

ขันตอนการขอผ่อนผันกรณี หกั กลบคู่ค้าหลายราย (Multilateral Netting)

QI

แบบแจ้งความ
ประสงค์

1

- ลงทะเบียน (เฉพาะครั้งแรก) กับ ธปท. ผ่าน www.bot.or.th เพือรับ username และ password
- แจ้งความประสงค์การหักกลบลบหนี คู่ค้าหลายราย (แบบแจ้งความประสงค์ฯ) (เป็ นรายปี )
และกรอกข้อมูล เช่น ชือศูนย์หกั กลบลบหนี สกุลเงิ น วัตถุประสงค์ทีจะหักกลบ

2

บริ ษทั ได้รบั “แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์” เพือนําไปยืนต่อ ธพ.

3

บริ ษทั ติ ดต่อขอยกเว้น/
ผ่อนผันผ่าน ธพ. และ ธพ.
ดําเนิ นการ ดังนี
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ธพ. ตรวจสอบเอกสารว่าแท้จริ งและถูกต้อง
และจัดทําสําเนาและลงนามแบบขอยกเว้น/ผ่อนผันให้แก่ลูกค้าเป็ นหลักฐาน

รับ “แบบรับทราบ” จาก ธปท.

ทําธุรกรรมหักกลบลบหนี กับศูนย์
หักกลบลบหนี ในต่างประเทศ

ธพ. จัดให้ลูกค้ายืนแบบขอยกเว้น/ผ่อนผัน และตรวจเอกสาร ดังนี
1) แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์ฯ (ใช้ได้ถงึ 31 ธ.ค. ของปี นน)
ั
2) เอกสารแสดงยอดสุทธิ การหักกลบ และเอกสารภาระผูกพันตามข้อ 15 ป.จพง.
3) สัญญาแสดงการหักกลบผ่านศูนย์หกั กลบลบหนี /ศูนย์หกั บัญชีในต่ างประเทศ
4) รายงานการหักกลบลบหนี *
5) หลักฐานการเป็ นกิ จการในเครือ กรณี หกั กลบแทนกิ จการในเครือ

ธพ. รายงานข้อมูลให้ ธปท.
* download ที่ www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑการแลกเปลี่ยนเงิน > ภายใตหัวเรื่อง “หลักเกณฑการแลกเปลี่ยนเงิน” ใหเลือก “แบบรายงาน” > เลือก “3. แบบรายงานการหักกลบลบหนี้คูคาหลายราย”
4

2. การผ่อนคลายเกณฑ์บญ
ั ชี FCD
เกณฑ์เดิ ม
3 ประเภทบัญชี
FCD แหล่งต่างประเทศ
FX จาก ตปท. ไม่จาํ กัด
FCD แหล่งในประเทศ
แบบมีภาระ

ประเภทบัญชี FCD

เกณฑ์ใหม่
2 ประเภทบัญชี
FCD ทัวไป
- FX จาก ตปท. ไม่จาํ กัด +
- FX ซือ /กู้จาก ธพ. ฝากได้ตามภาระ*

FX ซื อ /กู้จาก ธพ.
ฝากได้ตามภาระ

FCD แหล่งในประเทศ
แบบไม่มีภาระ
FX ซื อ /กู้จาก ธพ.
ฝากได้ไม่เกิ น USD 5 ล้าน

เงิ นสด

ฝากได้ไม่เกินวันละ USD 10,000

FCD แหล่งในประเทศ
แบบไม่มีภาระ
คงเดิ ม
- ไม่เกินวันละ USD 15,000 หรือ
- ไม่เกินหลักฐานการนําเงินเข้าประเทศ
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2. การผ่อนคลายเกณฑ์บญ
ั ชี FCD (ต่อ)
การโอนชําระค่าสิ นค้าบริ การให้แก่ Resident
เกณฑ์เดิ ม

บริ ษทั ก

เกณฑ์ใหม่

บริ ษทั ข

บริ ษทั ก
ชําระค่าสินค้า/บริการ
แสดงหลักฐาน

ชําระค่าสินค้า/บริการ
แสดงหลักฐาน
เงิ นได้ค่าสิ นค้า
บริ การจาก ตปท.

โอนจาก FCD
แหล่งต่ างประเทศ

รับโอนเข้า FCD ประเภทใดก็ได้
(ปฏิบตั ติ ามเงือนไขแต่ละประเภทบัญชี)

บริ ษทั ข

โอนจาก FCD
ทัวไป

รับโอนเข้า FCD ประเภทใดก็ได้
(ปฏิบตั ติ ามเงือนไขแต่ละประเภทบัญชี)
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2. การผ่อนคลายเกณฑ์บญ
ั ชี FCD (ต่อ)
การทําสัญญาขาย FX ล่วงหน้ า
เกณฑ์เดิ ม

เกณฑ์ใหม่

FCD แหล่งต่างประเทศ
ขาย FX ล่วงหน้ าได้

FCD แหล่งในประเทศ
แบบมีภาระ

FCD ทัวไป

ขาย FX ล่วงหน้ าได้

ขาย FX ล่วงหน้ าไม่ได้

FCD แหล่งในประเทศ
แบบไม่มีภาระ

FCD แหล่งในประเทศ
แบบไม่มีภาระ

ขาย FX ล่วงหน้ าไม่ได้

ขาย FX ล่วงหน้ าไม่ได้
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การดําเนิ นการกับ FCD ทัวไป
ประกาศมีผลบังคับใช้

การรายงานข้อมูล

• ให้ฝากถอน FCD แหล่งต่างประเทศ และ FCD
แหล่งในประเทศแบบมีภาระได้เช่นเดียวกับ FCD
ทัวไป

• การรายงาน FCD แหล่งต่างประเทศ และ FCD แหล่งในประเทศแบบ
มีภาระ ในช่วงก่อนวันที 1 ม.ค. 64 ให้ ธพ. รายงานประเภทบัญชี ดังนี
(1) บัญชีทเปิ
ี ดก่อนวันที 8 พ.ย. 62 ให้รายงานตามเดิมจนถึงวันที 31
ธ.ค. 63
(2) บัญชีทเปิ
ี ดใหม่ตงแต่
ั วนั ที 8 พ.ย. 62 ให้รายงานเป็ นบัญชี FCD
แหล่งต่างประเทศ จนถึงวันที 31 ธ.ค. 63

• กรณีได้รบั อนุ ญาตเกียวกับ FCD จาก ธปท. เป็ น
รายกรณีก่อนประกาศฉบับใหม่มผี ล จะเลือกปฏิบตั ิ
ตามหนังสืออนุ ญาตหรือประกาศฉบับใหม่กไ็ ด้

• การรายงานตังแต่วนั ที 1 ม.ค. 64 เป็ นต้นไป ให้ ธพ. รายงานข้อมูล
ประเภทบัญชี FCD ทัวไป ประเภทเดียว โดย ธปท. จะทําการปรับปรุง
Dataset DAR ให้รองรับประเภทบัญชีดงั กล่าว

• ลูกค้าสามารถใช้บญ
ั ชีเดิม หรือเปิ ดบัญชีใหม่กไ็ ด้
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3. เกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เกณฑ์เดิ ม
ประเภทผูล้ งทุน

• ผูล้ งทุนสถาบัน 10 ประเภท : ลงทุนได้ไม่จาํ กัด
• Qualified Investors (QI) :

เกณฑ์ใหม่
•

ผ่อนคลายให้รายย่อยลงทุนโดยไม่ผา่ นตัวกลางในประเทศ
ภายในวงเงิน USD 200,000 ต่อปี

• QI ทีมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินตังแต่ 50 ลบ.
แต่ไม่ถงึ 100 ลบ. ลงทุนได้ USD 1 ล้าน/ปี
• QI ทีมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินตังแต่ 100 ลบ.
ลงทุนได้ USD 5 ล้าน/ปี
• รายย่อย : ต้องลงทุนผ่านตัวกลางในประเทศเท่านัน
การเรียกเอกสาร
(ธุรกรรม FX spot)

• ให้ ธพ. เรียกเอกสารหลักฐานตามทีกําหนดตาม
แต่ละประเภทผูล้ งทุน

• ยกเลิ กเอกสาร
1) ผูล้ งทุนสถาบัน :
- หลักฐานจากหน่วยงานกํากับดูแลให้ลงทุนได้ (ระบุวงเงิน)
- หนังสือรับรองว่าซือ FX ไม่เกินวงเงินทีหน่วยงานกํากับดูแล
กําหนด
2) QI : แบบรับทราบหลักเกณฑ์และความเสียง

• เรียกเอกสารในวัน trade date

• ให้เรียกเอกสารภายใน Settlement date
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3. เกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ต่อ)
เกณฑ์เดิ ม
ข้อกําหนด /
ประเภทผลิ ตภัณฑ์
ทีลงทุนได้

• กรณี QI ลงทุนโดยไม่ผา่ นตัวกลาง :
• ให้ลงทุนในหลักทรัพย์โดยจํากัดประเทศทีลงทุน
(IOSCO หรือ ASEAN)
• ลงทุนได้เฉพาะหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ
อนุ พนั ธ์กบั ธพ./ในต่างประเทศ

เกณฑ์ใหม่
QI
• ยกเลิกข้อจํากัดประเทศทีลงทุนได้
• ให้ทําธุรกรรม SBL และ Repo และลงทุนในผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวติ แบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวติ ควบการลงทุน หรือประกันชีวติ
Universal life insurance ได้
รายย่อย
• ทําได้เช่นเดียวกับ QI ภายในวงเงินไม่เกิน USD 200,000 ต่อปี

การบริ หารความ
เสียง

• สามารถ hedging เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
และเงินฝากในบัญชี PFCD ได้เท่านัน

• ให้สามารถ hedging เงินลงทุน/เงินจากการทําธุรกรรม
ทุกประเภทตามจํานวนเงินทีชําระ หรือทีจะได้รบั ใน
วันครบกําหนดซึงรูจ้ าํ นวนแน่นอน

ประเด็นอืนๆ

• กรณีการลงทุนโดยผ่านตัวกลาง ต้องดําเนินการผ่าน
บัญชีตวั แทนเพือลูกค้า (omnibus account) ซึงตัวกลาง
เปิ ดกับ สง. ต่างประเทศ หรือ ธพ. เท่านัน

• ให้บญ
ั ชีตวั แทนเพือลูกค้า รวมถึงบัญชีทเปิ
ี ดในนามผูล้ งทุน
ซึงให้สทิ ธิตวั กลางในการดําเนินการเพือการลงทุนแทน
ผูล้ งทุน
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ขันตอนการลงทุนหลักทรัพย์ของ QI / รายย่อย ไม่ผา่ นตัวกลาง
QI / รายย่อย

QI

1

- ลงทะเบียน (เฉพาะครั้งแรก) กับ ธปท. ผ่าน www.bot.or.th เพือรับ username และ password
- ยืนแบบแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพนั ธ์ (เป็ นรายปี ) และกรอกข้อมูล เช่น
ประเภทผูล้ งทุน จํานวนเงิ นลงทุน ยอดคงค้างการลงทุน

2

QI / รายย่อยได้รบั “แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์” เพือนําไปยืนต่อ ธพ.

3

ขอซือ แลกเปลียน ถอน FX
กับ ธพ. โดยยืนเอกสาร
หลักฐานประกอบ1/

แบบแจ้งความ
ประสงค์

รับ “แบบรับทราบ” จาก ธปท.

ตรวจเอกสาร & ขาย FX ไม่เกิ นวงเงิ น

โอนออกไปลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ

ธพ. รายงานข้อมูลธุรกรรม FX ให้
ธปท.

QI
1) Statement แสดงเงิ นลงทุน/เงิ นฝาก ตามเกณฑ์ทีกําหนด
2) แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์ฯ2/
3) แบบแสดงการรับทราบหลักเกณฑ์และความเสียง
รายย่อย
1) แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์ฯ 2/

1/ สามารถยืนเอกสารภายหลัง โดยต้องไม่เกิน Settlement Date (เฉพาะธุรกรรมการซือ FX spot)
2/ สามารถใช้ได้ถงึ 31 ธ.ค. ของปี นน
ั
3/ ให้ QI และรายย่อย ยืนหนังสือรับรอง ว่าซือ แลกเปลียน ถอน FX ไม่เกินวงเงินทีกําหนดด้วย (เป็ นรายครัง หรือรายปี กไ็ ด้)
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ขันตอนการลงทุนหลักทรัพย์ของผูล้ งทุนสถาบัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กบข.
สํานักงานประกันสังคม
บริ ษทั ประกัน
สง. ที มี กม. เฉพาะจัดตัง
นิ ติบุคคลที มีสินทรัพย์ 5,000 ลบ.
บริ ษทั ใน SET

ผู้ลงทุนสถาบัน 7-10
(ก.ล.ต. กํากับ)

ผูล งทุนสถาบัน 1-6

1
ตรวจเอกสาร & ขาย FX ได้

1/ สามารถยืนเอกสารภายหลัง โดยต้องไม่เกิน Settlement Date (เฉพาะธุรกรรมการซือ FX spot)
2/ สามารถใช้ได้ถงึ 31 ธ.ค. ของปี นน
ั
3/ กรณีเป็ นนิตบ
ิ คุ คล 5,000 ลบ. ให้ยนงบการเงิ
ื
นปี ล่าสุดด้วย

ขอซือ แลกเปลียน ถอน FX
กับ ธพ. โดยยืนเอกสาร
หลักฐานประกอบ1/

ผูล้ งทุนสถาบัน 1-6 3/:
1. แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์ฯ 2/
2. หลักฐานจากหน่ วยงานกํากับดูแลให้ลงทุน
ได้ (ระบุวงเงิ น)
3. หนังสือรับรองว่าซือ FX ไม่เกิ นวงเงิ นที
หน่ วยงานกํากับดูแลกําหนด
ผูล้ งทุนสถาบัน 7-10 :
1. หลักฐานการได้รบั จัดสรรวงเงิ นจาก กลต.
2. หนังสือรับรองว่าซือ FX ไม่เกิ นวงเงิ นที
หน่ วยงานกํากับดูแลกําหนด

โอนออกไปลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
ธพ. รายงานข้อมูลธุรกรรม FX
ให้ ธปท.

7. กองทุนรวม
8. กองทุนสํารองเลียงชีพ
9. ผู้ได้ใบอนุญาตธุรกิ จหลักทรัพย์
10.ผู้ได้ใบอนุญาตธุรกิ จสัญญาซื อขายล่วงหน้ า

2

ผูล้ งทุนรายงานข้อมูลการลงทุน ต่อ ธปท
(PIA ฉบับเต็ม) เป็ นรายเดือน
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4. เกณฑ์การโอนเงิ นออกนอกประเทศ
เกณฑ์เดิ ม
วัตถุประสงค์โอนออก

เกณฑ์ใหม่

• กําหนดวัตถุประสงค์ทให้
ี โอนออก กรณีอนต้
ื องขออนุญาต

• กําหนดวัตถุประสงค์ทให้
ี ยนขออนุ
ื
ญาตก่อน กรณีอนทํ
ื าได้

• กําหนดวงเงินโอนออกบางวัตถุประสงค์ เช่น ส่งเงิน
กรรมสิทธิคนไทยย้ายถินฐาน 1 MUSD

• ยกเลิกวงเงินโอนรายย่อย ได้แก่
 ส่งเงินกรรมสิทธิคนไทยย้ายถินฐาน
 ส่งเงินให้ครอบครัว/ญาติพน้ี องในต่างประเทศ
 ส่งเงินมรดก / บริจาคเพือสาธารณประโยชน์ / ซือหุน้ สวัสดิการ

• กําหนดวงเงินโอนให้เปล่า USD 50,000 ต่อรายผูส้ ง่ /ปี

การเรียกเอกสาร
(ธุรกรรม FX Spot)

• การซืออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศในชือตนเอง วงเงินไม่
เกินปี ละ USD 50 ล้าน

• ให้ซออสั
ื งหาฯ ในชือคนในครอบครัวได้ วงเงินรวมคงเดิม
ไม่เกินปี ละ USD 50 ล้าน

• ธุรกรรม  USD 50,000 เรียกเอกสาร
• เรียกเอกสารใน trade date
• กําหนดเอกสารสําหรับแต่ละวัตถุประสงค์ เช่น

• ขยายวงเงิน  USD 200,000 เรียกเอกสาร
• เรียกเอกสารภายใน Settlement date
• ให้ ธพ. เรียกเอกสารตามดุลยพินจิ และยกเลิกคํารับรองการ
ลงทุน/ให้กแู้ ก่กจิ การในต่างประเทศ

(1) ค่าสินค้าทีไม่ใช่ทองคํา / บริการ
(ก) หลักฐานการซือขาย/รับบริการ เช่น สัญญาซือขาย
(ข) กรณีนิตบิ ุคคล ใช้ใบสรุปรายการซือขาย ผูม้ อี ํานาจลงนาม
(2) เงินลงทุนในกิจการในต่างประเทศ
(ก) หลักฐานแสดงสัดส่วนการถือหุน้
(ค) คํารับรองตามแบบทีกําหนด
(ข) หลักฐานเกียวกับกิจการทีได้รบั เงินลงทุน (ง) แบบรับทราบฯ (USD 10 ล้าน)
(3) วัตถุประสงค์อนๆ
ื : เอกสารแสดงภาระผูกพัน
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4. เกณฑ์การโอนเงิ นออกนอกประเทศ (ต่อ)
เกณฑ์เดิ ม

เกณฑ์ใหม่

ยกเลิ กธุรกรรม

Unwind ธุรกรรม Spot ไม่ได้ ยกเว้น
(1) คู่คา้ ยกเลิกสัญญา หรือยกเลิกการชําระเงิน
(2) รับมอบส่งมอบไม่ครบ เนืองจากถูกหักค่าธรรมเนียม
(3) ธพ. โอนเงินให้คู่สญ
ั ญาไม่ได้ เช่น ติด sanction list

• Unwind ธุรกรรม Spot ได้กบั ธพ. เดิม
• ชําระส่วนต่างการ Unwind เป็ นบาท หรือ FX (รวมการ
Unwind ธุรกรรมซือขาย FX/THB ล่วงหน้าด้วย)

ประเด็นอืนๆ

ให้ซอื FX spot ในลักษณะการกระทําแทนผูม้ ภี าระ
โดยแสดงเอกสารการมอบอํานาจด้วย

• ให้ซอื FX spot แทนกิจการในเครือได้ ทังนี ต้องไม่ใช่
เพือการชําระค่าทองคํา
• ให้สง่ เงินจากการทําหน้าทีเป็ นตัวแทนชําระ/รับชําระ
ค่าสินค้าหรือบริการได้

ธุรกรรม FX/FX spot

ตามวัตถุประสงค์ตามทีกําหนด และต้องยืนเอกสาร
หลักฐานประกอบการทําธุรกรรม

• ทําได้เสรี โดยไม่ตอ้ งแสดงเอกสารหลักฐานในวัน trade date
• ให้หกั กลบรับจ่ายส่วนต่างเป็ นบาทหรือ FX ได้
• กรณีรบั มอบส่งมอบ ให้ทําได้เพือชําระภาระผูกพันหรือเพือฝาก
FCD โดยแสดงเอกสารภาระ/ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ FCD
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วัตถุประสงค์การโอนเงิ นออกนอกประเทศ
วัตถุประสงค์ทีกําหนดให้ยืนขออนุญาต ธปท. ก่อน (Negative list)
1. ซือ / แลกเปลียน FX ในต่างประเทศ
2. ชําระเงินเกียวกับการทําสัญญาซือขายล่วงหน้ากับต่างประเทศ
ยกเว้น ผูล้ งทุนตามทีกําหนด
3. ฝากเข้าบัญชีตนเองในต่างประเทศ
4. ชําระเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินนอกจากทีกําหนดในประกาศหลักทรัพย์ฯ
5. ชําระเงินค่าสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั เช่น Bitcoin
6. ชําระค่าทองคําไม่นําเข้า
7. ชําระคืนเงินกูไ้ ม่นําเข้า และไม่ได้นําไปชําระภาระอืนทีให้ทาํ ได้
8. ส่งเงินบาทที NR กูจ้ าก ธพ. / บุคคลในประเทศ หรือที NR ได้รบั จากการออก THB Bond ในไทย
9. ส่งเงินจากการเป็ นตัวแทน MT ต่างประเทศ หรือเป็ นตัวแทนชําระคืนเงินกูแ้ ก่ NR
10. ชําระค่าใช้จา่ ยบัตรเครดิต / บัตรเดบิต เพือวัตถุประสงค์ Negative list ข้างต้น
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สรุปขันตอนการทําธุรกรรมกับลูกค้า เพือโอนเงิ นออกนอกประเทศ
ลูกค้าขอซือ FX โดยแจ้งวัตถุประสงค์

เป็ นวัตถุประสงค์ตาม negative list ?
ใช่

ไม่ใช่

ยืนขออนุ ญาตต่อ ธปท.

เป็ นวัตถุประสงค์ทมีี วงเงิน ?
ใช่

ไม่ใช่

ขาย FX ได้ไม่เกินวงเงิน

ขาย FX ได้ตามภาระ

จํานวนเงินตามธุรกรรมเป็ นเท่าใด
ตํากว่า USD 50,000 : ไม่ตอ้ ง
เรียกเอกสาร / รายงานข้อมูล
รวมตามวัตถุประสงค์ได้

ตังแต่ USD 50,000 แต่ไม่ถงึ USD
200,000 : ไม่ตอ้ งเรียกเอกสาร /
รายงานข้อมูลเป็ นรายธุรกรรม

ตังแต่ USD 200,000 : เรียก
เอกสาร / รายงานข้อมูลเป็ นราย
ธุรกรรม
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5. การซือขายทองคําในประเทศเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
ผูป ระกอบธุรกิจทองคําที่ไดรับอนุญาตจาก ธปท. ใหซื้อขาย FX ลวงหนา เพื่อบริหารความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน กรณีไมมีการนําทองคําเขาประเทศ สามารถยื่นขออนุญาตซื้อขายทองคํากับ
ลูกคาในประเทศเปนเงินตราตางประเทศ
โดยยื่นคําขอฯ พรอมเอกสารผาน ธพ. ในระบบอิเล็กทรอนิกส (ECARS)
เอกสารประกอบการยื่น : ขั้นตอน (Flow) การชําระเงิน FX ระหวางรานทองกับลูกคาผานบัญชี FCD เชน

ผูประกอบธุรกิจทองคํา
บัญชี FCD แหลงในประเทศ
แบบไมมีภาระ (DSFCD)

ลูกคา
บัญชี FCD แหลงในประเทศ
แบบไมมีภาระ (DSFCD)
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6.การรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมเงิ นตราต่างประเทศ
• กรณี ผอ่ นคลาย ให้เรียกเอกสารหลักฐานสําหรับวงเงิ น  USD
200,000 และเพิ มวงเงิ นรายได้ค่าสิ นค้าหรือรายได้อืนๆ ทีไม่
ต้องนํากลับเข้าประเทศ

• รายงานชุดข้อมูลด้านตลาดการเงิ น DMS FM ตามเดิ ม
ซึงเป็ นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรืองการส่ง
รายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในรูปแบบชุดข้อมูล
(XML Data Set) โดยผ่านวิ ธีทางอิ เล็กทรอนิ กส์ตามวิ ธีการและ
หลักเกณฑ์ทีกําหนด
• ยกเว้น ชุดข้อมูล Export Payment Exemption (DS EPE)
ให้นิติบคุ คลรับอนุญาตรายงานธุรกรรมทีมีมลู ค่าตังแต่
USD 200,000

• กรณี มีการยกเลิ กธุรกรรม Spot Sameday เพือซือขายเงิ นตรา
ต่างประเทศแลกบาท โดยวิ ธีการ Cancel หรือ Unwind ของ
ลูกค้าในประเทศ

• การยกเลิ กธุรกรรม Spot Sameday ทีเกิ ดขึนในช่วง
วันที 8 พฤศจิ กายน 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562
ให้นิติบคุ คลรับอนุญาตจัดทําข้อมูลเป็ นรายวันใน excel file
และส่งกลับที Email : FPD- Analysis@bot.or.th เป็ นรายเดือน
ภายใน 10 วัน นับจากวันสิ นเดือนทีทําธุรกรรม
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การรายงานขอมูลการยกเลิกธุรกรรม Sameday
Download แบบรายงานและคูมือการกรอกขอมูลไดที่
1. www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑการแลกเปลี่ยนเงิน
2. ภายใตหัวเรื่อง “หลักเกณฑการแลกเปลี่ยนเงิน” ใหเลือก “แบบรายงาน”
3. เลือก “รายงานการยกเลิกธุรกรรมการซื้อ หรือขายเงินตราตางประเทศธุรกรรมเดิมซึ่งมีวันครบกําหนดภายในวันเดียวกับวันทํา”

ขอมูลที่ตองกรอกมีดังนี้

รายงานขอมูลรายวัน จัดสงรายเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

รายงานการยกเลิ กธุรกรรมการซือ หรือ ขายเงินตราต่างประเทศซึ งมีวันทําธุรกรรมและวันครบกําหนดวันเดียวกัน (ธุรกรรม same day) ตังแต่วันที 8 พฤศจิ กายน - 31 ธันวาคม 2562
Organization Id
(FI Code)

Transaction Date
(YYYY-MM-DD)

Transaction Type

Cancellation Reason Type

Exercising Involved Exercising Involved
Party Id
Party Unique Id Type

Exercising Involved
Party Name

Buy
Currency Id

Buy Amount

Sell
Currency Id

Sell Amount

Description

*** หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการกรอกขอมูล ใหคลิก sheet
“คําอธิบาย” ในแบบรายงานเพื่อดูคําอธิบายเพิ่มเติม ***
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รายงานการหักกลบลบหนี้คูคาหลายราย
Download แบบรายงานและคูมือการกรอกขอมูลไดที่
1. www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑการแลกเปลี่ยนเงิน
2. ภายใตหัวเรื่อง “หลักเกณฑการแลกเปลี่ยนเงิน” ใหเลือก “แบบรายงาน”
3. เลือก “3. แบบรายงานการหักกลบลบหนี้คูคาหลายราย”

1

3

2

รายงานการหักกลบลบหนี้คูคาหลายราย
ขอมูลที่ตองกรอกแบงไดเปน 2 สวนหลักๆ ดังนี้
1. ขอมูลรายรับที่นํามาหักกลบลบหนี้คูคาหลายราย
ลําดับที่
วัตถุประสงค

ขารับ
ชื่อคูคาตามเอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่เอกสารเรียกเก็บเงิน สกุลเงิน
เรียกเก็บเงิน

คาสินคาสงออก
คาบริการรับ
รับคืนเงิ นทดรองจาย
ดอกเบี้ ย รับ

2. ขอมูลรายจายที่นํามาหักกลบลบหนี้คูคาหลายราย
หนวย : หนวย

จํานวนเงิน

เทียบเทา USD

1/

วัตถุประสงค

ขาจาย
ชื่อคูคาตามเอกสาร วันที่เอกสาร เลขที่เอกสารเรียกเก็บเงิน สกุลเงิน
เรียกเก็บเงิน

คาสินคานําเขา
คาบริการจาย
ชําระคืนเงิ นทดรองจาย
ดอกเบี้ ยจาย

ยอดรวมขารับ
1/ เที ยบเท าสกุ ลเงิ นที่ บริ ษัท รั บ / ชํ าระ

ประจําเดือน ................................. พ.ศ. ...................

ยอดรวมขาจาย

จํานวนเงิน เทียบเทา USD 1/

การลงทะเบียนครั้งแรกเพื่อแจงความประสงคทาง BOT website
1. ลงทะเบียนผูใชงานใหม

กรอกรายละเอียดขอมูลผูใชงานใหครบถวน
เชน ขอมูลสวนตัว username และ password ที่ตองการใช

2. เพิ่มบริการ“แจงความประสงค
เงินลงทุนในตางประเทศและการไมนํารายไดกลับเขาประเทศ”
1. เลือกกลุมบริการ >> “งานขออนุญาต/แจงความประสงค”
2. บริการที่ตองการ >> “แจงความประสงคเงินลงทุนในตางประเทศ
และการไมนํารายไดกลับเขาประเทศ”
3. คลิกปุม “เพิ่มคําขอสิทธิ์การใชบริการ”

1. www.bot.or.th > สถิติ > การรับสงขอมูลกับ ธปท.
2. เลือกหัวขอ บริการสงขอมูลทาง Internet
3. เลือก บริการแจงความประสงคเงินลงทุนในตางประเทศและการไมนํารายไดกลับเขาประเทศ
+เพิ่ม/สมัครบริการ (สามารถศึกษาขอมูลไดจากคูมือ)
4. เลือก “สมัครใหม”

3. ตรวจความถูกต้ องรอ email ตอบกลับ และส่ง
เอกสารตามทีกําหนด
1. ตรวจความถูกตอง แลวคลิก “สงคําขอใชบริการ”
2. รอรับ email ตอบกลับจาก ธปท. >> ยืนยันตัวตน
3. จัดเตรียมเอกสาร >> สงให ธปท. ทาง email
4. ธปท. ตรวจเอกสาร >> รอรับ email ยืนยันการอนุมัติลงทะเบียน

การแจงความประสงค
การหักกลบลบหนี้คูคาหลายราย

การแจงความประสงค
การลงทุนในตราสารในตางประเทศ อนุพันธ และผลิตภัณฑประกันชีวิต

