ซักซ้อมหลักเกณฑ์การลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และประเด็นอื่นๆ

28 กุมภาพันธ์ 2561

Agenda

หลักเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ประเด็นซักซ้อมเพิ่มเติม

2

การผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
มีผลบังคับใช้ 31 มกราคม 2561
1. เพิ่มประเภทผู้ลงทุน :

บุคคล / นิติบุคคล ที่มีเงินฝาก / เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ตัง้ แต่ 50 ลบ. แต่ไม่ถึง 100
ลบ. สามารถลงทุน โดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุน วงเงินลงทุน USD 1 ล้านต่อปี

2. เพิ่มประเภทตัวแทน
การลงทุน :

ให้ผ้ไู ด้รบั License ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ า จาก กลต.
ทุกประเภท สามารถพาลูกค้าไปลงทุนต่างประเทศได้

3. ปรับปรุงเอกสาร
หลักฐาน :

4. อื่นๆ :




ให้ยื่นเอกสารการได้รบั จัดสรรเงินจาก ก.ล.ต. ในวัน Settlement date ได้
ในกรณี การซื้อ FX (spot)
ปรับเอกสารการทาธุรกรรม Hedging ขาย FX ล่วงหน้ า
ปรับให้ยื่นเอกสารหลักฐานเป็ น Electronics ได้




ให้ชาระเงินจากธุรกรรมอนุพนั ธ์ FX/FX กับ ธพ. เป็ น เงินบาท หรือ FX ได้
ปรับปรุงแบบรายงานการลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อย (PIA แบบย่อ)
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การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ลงทุน

1

ลงทุนเองไม่ผ่านตัวแทนในประเทศ
*เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและ
Qualified investor

หลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
หุ้น

ตราสารหนี้ภาคเอกชน
พันธบัตรรัฐบาล
อนุพันธ์อ้างอิงตัวแปรตปท.*

2

ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในไทย
(เช่น กองทุนส่วนบุคคล / บล. / ธพ.)
*ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไป

หลักทรัพย์ต่างประเทศ
ออก/เสนอขายในไทย
หุ้นกู้ (FX bond)
ตราสารอนุพันธ์

*ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการลงทุนในอนุพันธ์ที่เกีย่ วข้องกับเงินบาท
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การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ลงทุนสถาบัน 10
ประเภท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

กบข.
สานักงานประกันสังคม
บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย
สง. ที่มี กม. เฉพาะจัดตั้ง
นิติบุคคลอื่นที่มีสินทรัพย์ตามงบดุลตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กองทุนรวม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

วงเงินการลงทุน

ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานกากับดูแล

ตราสาร/อนุพันธ์
ที่ลงทุนได้

1. หลักทรัพย์สกุล FX
- ออกขายในต่างประเทศ
- ออกขายในไทย ตามที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท./ก.ล.ต.
2. อนุพันธ์ทั้งในและนอกตลาด
รวมถึง การฝากเงินในบัญชีเพื่อการลงทุน (PFCD) ด้วย

การชาระเงิน

กลต. กากับดูแล

ชาระและรับโอนเงินลงทุนเป็น FX
ผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนได้ ตามวงเงินจากหน่วยงานกากับดูแล (ไม่ต้องขอวงเงิน กลต.)
โดยต้องถือปฏิบัติตามเกณฑ์ กลต. เกี่ยวกับประเภทตราสาร/อนุพันธ์ ที่ให้ตัวแทนการลงทุนพาไปลงทุนในต่างประเทศได้ด้วย

5

การซื้อ FX เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของผูล้ งทุนสถาบัน
ยื่นเอกสารประกอบการซื้อ FX ต่อ ธพ.

กบข.
สานักงานประกันสังคม
บริษัทประกัน
สง. ที่มี กม. เฉพาะจัดตั้ง
นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ 5,000 ลบ.
บริษัทใน SET

หนังสือรับรองว่าซื้อ FX ทาให้ผู้
ลงทุนมียอดคงค้างไม่เกิ นวงเงิ น 3/
แบบรับทราบ
การแจ้งความประสงค์ 1/
FS

งบการเงิ นปี ล่าสุด
(กรณี เป็ นนิ ติบุคคล 5,000 ลบ.)

ผู้ลงทุนสถาบัน 7-10
หลักฐานการได้รบั จัดสรร
วงเงิ นลงทุนจาก กลต. 2/
7.
8.
9.
10.

กองทุนรวม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ผูไ้ ด้ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
ผูไ้ ด้ใบอนุญาตธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า

โอน FX ไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หลักฐานจากหน่ วยงานกากับดูแล
ให้ลงทุนได้ (ระบุวงเงิ น)

ผูล้ งทุนสถาบัน 1-6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ธพ. ตรวจสอบเอกสาร

ตรวจเอกสาร & ขาย FX ไม่เกิ น
วงเงิ นที่ได้รบั จัดสรร

ลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ รวมถึง
การฝากเงิ นในบัญชี
PFCD

หนังสือรับรองว่าซื้อ FX ทาให้ผู้
ลงทุนมียอดคงค้างไม่เกิ นวงเงิ น 3/

1/ ผูล้ งทุนสถาบัน 1-4 แจ้งเมือ่ มีการส่งเงินตัง้ แต่ USD 10 ล้าน/ปี และผูล้ งทุนสถาบัน 5-6 แจ้งเมือ่ มีการส่งเงินเพื่อลงทุนในแต่ละปีทุกจานวน
2/ สามารถยืน
่ เอกสารภายหลัง โดยต้องไม่เกิน Settlement Date (เฉพาะธุรกรรมการซือ้ FX spot)
3/ สามารถยืน
่ เป็นรายครัง้ หรือรายปีกไ็ ด้
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การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ QI / ผูล้ งทุนรายย่อย
Qualified Investor (QI) : บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีสินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก
หรือเงินลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป (ผ่อนคลายเพิ่มเติม ม.ค. 61)
QI / ผู้ลงทุนรายย่อย1/
(ผ่านตัวแทนการลงทุน)

QI ลงทุนเอง
วงเงินการลงทุน

วงเงิน (gross flow)
- QI มีสินทรัพย์ทางการเงิน 50 ลบ. แต่ไม่ถึง 100 ลบ. ลงทุนได้ USD 1 ล้านต่อปี
- QI มีสินทรัพย์ทางการเงิน 100 ลบ.ขึ้นไป ลงทุนได้ USD 5 ล้านต่อปี

ตามวงเงินที่ได้รับ
การจัดสรรจาก ก.ล.ต.

ตราสาร/อนุพันธ์
ที่ลงทุนได้

1. หลักทรัพย์สกุล FX
- ออกขายในต่างประเทศ
- ออกขายในไทย ตามทีไ่ ด้รับอนุญาตจาก ธปท. / ก.ล.ต.
2. อนุพันธ์ทั้งในและนอกตลาด (Exchange) เช่น S&P 500 Futures, USD/YEN
forward

1. หลักทรัพย์สกุล FX
- ออกขายในต่างประเทศ ตามที่ ก.ล.ต. กาหนด
- ออกขายในไทย ตามที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. /
ก.ล.ต.
2. อนุพันธ์ในตลาด Exchange

ประเทศ
ที่ลงทุนได้2/
การชาระเงิน

- อาเซียน หรือ
- ประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลเป็นสมาชิก IOSCO Signatory A

ตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต.

ชาระและรับโอนเงินลงทุนเป็น FX

1/

ผู้ลงทุนรายย่อย ต้องลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ เช่น บล. บลจ. ธพ. เท่านั้น
2/ การชาระเงินลงทุนของ QI (กรณีลงทุนเอง) ต้องเป็นการชาระเงินในหลักทรัพย์ที่ออกหรือจาหน่ายในประเทศดังกล่าว รวมถึงชาระเงินไปยังประเทศดังกล่าวด้วย
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การซื้อ FX เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ QI
QI ลงทุนเอง (ไม่ผ่านตัวแทนการลงทุน)
ยื่นเอกสารประกอบการซื้อ FX ต่อ ธพ.

QI

ธพ. ตรวจสอบเอกสาร

โอน FX ออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

Statement การลงทุน / เงิ น
ฝาก รวมตัง้ แต่ 50 ลบ.1/

แบบแสดงการรับทราบ
หลักเกณฑ์และความเสี่ยง
(ตามแบบที่กาหนด)

ตรวจเอกสาร & ขาย FX ไม่เกิ นวงเงิ น

ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
รวมถึงการฝากเงิ นในบัญชี
PFCD

แบบรับทราบ
การแจ้งความประสงค์ 2/
* สามารถใช้ได้จนถึง 31 ธ.ค. ของปี นัน้

1/ เอกสารหลักฐานออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน
2/ แจ้งความประสงค์ต่อ ธปท. : ผ่าน www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์การแลกเปลีย่ นเงิน > แบบรายงาน > แบบแจ้งความประสงค์เงินลงทุนใน

ต่างประเทศ
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การนับวงเงิน (Flow) ส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ของ QI (ลงทุนเอง)
ในประเทศ

ต่างประเทศ
บัญชี PFCD

เงินบาท

QI

ซื้อ
แลกเปลี่ยน
ถอน/1 FX
กับ ธพ.

บัญชี PFCD

Broker ต่างประเทศ
(บัญชี Omnibus)

ลงทุนในตราสารใน
ต่างประเทศ และ
อนุพนั ธ์

นับรวม Flow ไม่เกิน USD 1 หรือ 5 ล้าน/ปี

ตราสาร สกุล FX
ที่ออกในประเทศ

การถอน FX จากบัญชี PFCD เพื่อส่งไปลงทุน หรือกรณี
อื่นนอกจากนี้ จะไม่นับในวงเงิน USD 1 หรือ 5 ล้าน/ปี

1/ กรณีการถอน FX จากบัญชี FCD เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ สามารถถอนได้จากบัญชี FCD แหล่งต่างประเทศ หรือบัญชี FCD แหล่งในประเทศ

แบบไม่มภี าระ

9

การตรวจสอบ ประเทศสมาชิก IOSCO MMOU Signatory ของ QI
www.iosco.org > ABOUT IOSCO > International cooperation > MMOU > Signatories to Appendix A and Appendix B List
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แบบแสดงการรับทราบหลักเกณฑ์และความเสี่ยง
รับทราบหลักเกณฑ์
• ส่งเงิ นออกไปฝากหรือลงทุนได้ไม่เกิ นปี ละ USD 5 ล้าน หรือ USD 1 ล้าน ตามแต่กรณี
• ฝากหรือลงทุนได้เฉพาะในประเทศอาเซียน หรือประเทศที่มีหน่ วยงานกากับดูแลเป็ นสมาชิ กของ
IOSCO ประเภท Signatory A

• กรณี มีเงิ นได้ FX จากแหล่งเงิ นได้ในต่างประเทศอื่น ๆ เช่น เงิ นกู้ยืม เงิ นค่าของส่งออก จะต้องไม่นาเงิ นได้ FX
ดังกล่าว ไปฝากหรือลงทุน ทัง้ นี้ ต้องนาเงิ น FX ดังกล่าวกลับเข้าประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
• เมื่อไม่ประสงค์จะลงทุนต่อ ต้องนาเงิ นกลับเข้าประเทศ
• จัดทารายงานการลงทุน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

รับทราบความเสี่ยง
• รับทราบและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านตลาด
Download ได้จาก www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน > แบบรายงาน > แบบแสดงการรับทราบหลักเกณฑ์และความเสี่ยง
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ขัน้ ตอนการแจ้งความประสงค์การลงทุน
เข้า www.bot.or.th ไปที่
บริ การแจ้งความประสงค์เงิ น
ลงทุนในต่างประเทศ 1/
ลงทะเบียน
(กรณี ผใ้ ู ช้งานใหม่)

1.
2.
3.
4.

ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ
(เลือก ๐ เข้าระบบ)
เลือก “ ยื่นแบบใหม่ ”
เลือกรูปแบบการยื่น
- ยื่นในนามตนเอง
- ยื่นในนามนิตบิ ุคคล / แทน
เลือก แบบแจ้งฯ การลงทุนในตรา
สารต่างประเทศ และอนุพนั ธ์
กรอกข้อมูล และกดยื่นแบบ

ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ
“ การลงทุนในตราสาร
ต่างประเทศ และอนุพนั ธ์ ”

ลงทะเบียนผูใ้ ช้งานใหม่
(เลือก + เพิม่ / สมัครบริการ)
1. กรอกข้อมูล
2. ส่งสาเนาบัตรประชาชน ของผู้
ลงทะเบียน พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง มาที่ ธปท.
3. รอรับ e-mail แจ้งผล ซึง่ จะระบุ
username และ password

รอ e-mail ตอบกลับจาก ธปท.
พิ มพ์แบบรับทราบ
การแจ้งความประสงค์ฯ
ยื่นต่อ ธพ.
ประกอบการขอซื้อ FX

1/ บริการแจ้งความประสงค์ เข้าไปที่ www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์การแลกเปลีย่ นเงิน > แบบรายงาน > แบบแจ้งความประสงค์เงินลงทุนใน

ต่างประเทศ
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ตัวอย่างแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์การลงทุน

13

การแจ้งความประสงค์การลงทุน / เอกสารอื่นๆ ของ QI
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การซื้อ FX เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ของ QI / ผูล้ งทุนรายย่อย
QI / ผู้ลงทุนรายย่อย (ผ่านตัวแทนการลงทุน)
ยื่น
เอกสาร
ประกอบการ
ซื้อ FX ต่อ
ธพ.

ธพ.
ตรวจสอบ
เอกสาร
โอน FX
ออกไปลงทุน
ในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ

กรณี ผลู้ งทุนชาระ FX ให้ตวั แทน

กรณี ผล้ ู งทุนชาระ บาท ให้ตวั แทน
ตัวแทนการลงทุน

QI / ผูล้ งทุนรายย่อย
หลักฐานการได้รบั จัดสรร
วงเงิ นลงทุนจาก กลต. 1/

หลักฐานการได้รบั จัดสรร
วงเงิ นลงทุนจาก กลต. 1/

หนังสือรับรอง ว่าซื้อ FX เพือ่
การลงทุนของผูล้ งทุนภายใต้
วงเงิ นที่ได้รบั จัดสรร 2/

หนังสือรับรอง ว่าซื้อ/ถอน FX
ทาให้มียอดคงค้างลงทุนรวม
ไม่เกิ นวงเงิ นที่ได้รบั จัดสรร 2/

ซื้อ FX

ตรวจเอกสาร & ขาย FX ไม่เกิ น ซื้อ FX หรือถอน FCD
วงเงิ นที่ได้รบั จัดสรร

บัญเพื่อการลงทุน
(PFCD)
ของตัวแทน

1/ สามารถยืน
่ เอกสารภายหลัง โดยต้องไม่เกิน Settlement Date (เฉพาะธุรกรรมการซือ้ FX spot)
2/ สามารถยืน
่ เป็นรายครัง้ หรือรายปีกไ็ ด้

ลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
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การนารายได้และผลตอบแทนการลงทุนกลับเข้าประเทศ
• รายได้และผลตอบแทนการลงทุน สามารถฝากไว้ในต่างประเทศเพื่อรอลงทุนต่อ
• กรณี ไม่ลงทุนต่อจะต้องนาเงินกลับเข้าประเทศทันทีที่ได้รบั เงิน

รายได้จากการขายหลักทรัพย์
/ เงินปันผล / ดอกเบี้ย

ฝากเพื่อรอลงทุนต่อ

ไม่ลงทุนต่อ
นากลับเข้าประเทศ

ฝากเพื่อรอลงทุนต่อ

บัญชีเพื่อการลงทุน
(PFCD) 1/

บัญชีเพื่อการลงทุน
(PFCD) 1/

ไม่ลงทุนต่อ

บัญชี FCD แหล่งในประเทศ
(ของผู้ลงทุน)
* โดยปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ตามแต่ประเภทบัญชี

1/ กรณี ผ้ล
ู งทุนรายย่อย : บัญชี PFCD ต้องเป็ นบัญชีของตัวแทนการลงทุนเพื่อลูกค้า เท่านัน้
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การป้ องกันความเสี่ยงเงินลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ
การทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยง FX/THB ต้องทากับ ธพ. ในประเทศไทย เท่านัน้
ผูท้ าสัญญา




ผูล้ งทุน
ตัวแทนการลงทุน 1/

วงเงิ น



ไม่เกิ นมูลค่าพอร์ตการลงทุนในต่างประเทศ (รวมเงิ นฝากเพื่อการลงทุน)

เอกสาร 3/

การยกเลิ กสัญญาฯ

กรณี ซื้อ FX ล่วงหน้ า
 หลักฐานเช่นเดียวกับกรณี ซื้อ FX
กรณี ขาย FX ล่วงหน้ า
 หลักฐานแสดง เงิ นลงทุน / เงิ นฝาก รวมตัง้ แต่ 50 ลบ. หรือ หลักฐานการได้รบั
จัดสรรวงเงิ นลงทุนจาก กลต. (ตามแต่กรณี )
 หนังสือรับรองว่ายอดคงค้างการทา Hedging ไม่เกิ นมูลค่าเงิ นลงทุน 2/
กรณี ต่ออายุ
 ทาได้ทกุ กรณี โดยแสดงเอกสาร 1. สัญญา Hedging เดิ ม หรือคารับรองว่าเป็ นการ
ต่ออายุ และ 2. เอกสารแสดง underlying
กรณี ไม่ต่ออายุ / ยกเลิ ก
 ทาได้ทกุ กรณี เช่น มีเงิ นลงทุน หรือมี FX ฝากไว้เพื่อการลงทุน และประสงค์จะยกเลิ ก
สัญญาฯ

1/ กรณีลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน

ตัวแทนการลงทุนสามารถทา FX Hedging เงินลงทุนแทนผูล้ งทุนได้
2/ ธพ. อาจเรียกเป็ นรายครัง้ หรือรายปี กไ็ ด้
3/ เอกสารประกอบการทาธุรกรรม Hedging ให้ ธพ. เรียกให้ลก
ู ค้ายืน่ ในวัน trade date ทัง้ หมด
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การรายงานข้อมูลการลงทุน ต่อ ธปท. ของ QI และผูล้ งทุนรายย่อย
ลงทุนเอง

ผู้ลงทุนสถาบัน

ผูล้ งทุนสถาบัน ส่งรายงาน
PIA แบบเต็ม 10 data files
(รายเดือน)

ผ่านตัวแทนการลงทุน
ผูล้ งทุนสถาบัน ส่งรายงาน
หรือ มีหนังสือมอบหมายตัวแทน
PIA แบบเต็ม 10 data files
(รายเดือน)

QI ส่งรายงาน RPIA 1/
(รายไตรมาส)
หรือ

QI

ตัวแทน2/ ส่งรายงาน APIA1/
(รายไตรมาส)

ผู้ลงทุนรายย่อย

-

ตัวแทนการลงทุน ส่งรายงาน
PIA แบบเต็ม 10 data files
หรือ BPIA 1/
(รายเดือน)

1/ RPIA คือ แบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนั ธ์ของผู้ลงทุนรายย่อย

APIA คือ แบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนั ธ์ของผู้ลงทุนรายย่อย ตัวแทนรายงาน
BPIA คือ แบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนั ธ์เพื่อลูกค้ า บล./ บลจ.
2/ กรณี QI ลงทุนเอง แต่ให้ตวั แทนการลงทุนจัดทารายงานต่อ ธปท. แทน
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แบบรายงานข้อมูลการลงทุน ของ QI และผูล้ งทุนรายย่อย

APIA
BPIA
RPIA
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การออกหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในไทย
ผูอ้ อก FX bond

การอนุญาตจาก
ธปท.

1. ขออนุญาตต่อ ธปท.
2. ยื่น filing กับ กลต.
เงินตราต่างประเทศที่ระดมได้ ต้องนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ชาระเงินลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ / ให้ก้แู ก่บริษทั ใน
ต่างประเทศ หรือ
2. ชาระภาระผูกพันสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น
 จ่ายค่าสินค้า / บริการ
 ชาระคืนหนี้ เงินตราต่างประเทศ
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ธุรกรรมการส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศที่ต้องขออนุญาต ธปท. เช่น
 การกู้เงินในต่างประเทศเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์
 การส่งเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่เป็ นไปตามที่กาหนด เช่น กรณี ส่งเงิน
เกินวงเงินการลงทุน
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ประเด็นซักซ้อมเพิ่มเติม
การผ่อนคลายหลักเกณฑ์ และการเรียกเอกสารหลักฐาน
ชาระค่าสิ นค่าที่ไม่ใช่ทองคา

ให้ชาระค่าสินค้าทีซ่ อ้ื จาก NR โดยไม่ตอ้ งนาสินค้าเข้าประเทศ / สินค้ารับมอบในประเทศ
(ก) หลักฐานการซือ้ ขายสินค้า / บริการ หรือ
(ข) ใบสรุปรายการการซือ้ ขาย (กรณีนิตบิ ุคคล)

ส่งเงิ นลงทุนแก่กิจการใน
ต่างประเทศ

(ก) หนังสือชีแ้ จงเหตุผล / รายละเอียดการลงทุน
(ข) หลักฐานเกีย่ วกับบุคคลทีล่ งทุน
(ค) หลักฐานแสดงสัดส่วนการถือหุน้ หรือมีสว่ นเป็ นเจ้าของ
(ง) หลักฐานเกีย่ วกับกิจการทีไ่ ด้รบั การลงทุน
(จ) งบการเงินล่าสุดของกิจการทีไ่ ด้รบั การลงทุน
(ฉ) คารับรองตามแบบทีเ่ จ้าพนักงานกาหนด
(ช) แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์ (กรณีเงินลงทุนจานวนตัง้ แต่ USD 10 ล้าน)

ให้ก้แู ก่กิจการที่ต่างประเทศ

(ก) หลักฐานการกูย้ มื ทีแ่ สดงรายละเอียดของการกูย้ มื
(ข) หลักฐานเกีย่ วกับบุคคลทีใ่ ห้กู้
(ค) หลักฐานแสดงสัดส่วนการถือหุน้ / ส่วนเป็ นเจ้าของ (ถ้ามี)
(ง) หลักฐานเกีย่ วกับกิจการทีก่ ยู้ มื
(จ) งบการเงินล่าสุดของกิจการทีก่ ยู้ มื
(ฉ) คารับรองตามแบบทีเ่ จ้าพนักงานกาหนด
(ช) แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์ (กรณีเงินลงทุนจานวนตัง้ แต่ USD 10 ล้าน)

ชาระคืนเงิ นกู้ / ดอกเบี้ย

(ก) หลักฐานทีแ่ สดงรายละเอียดของการกูย้ มื เงิน
(ข) หลักฐานการนาเงินกูจ้ ากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ เช่น Credit advice สมุดบัญชี
statement of account หนังสือรับรองจาก ธพ. ว่ามีการรับเงินกูเ้ ข้าประเทศแล้ว หรือข้อความ
ผ่าน SWIFT ทีแ่ สดงการส่งเงินกูเ้ ข้ามาถึงผูก้ ใู้ นประเทศ
(ค) เอกสารเรียกเก็บเงินค่าดอกเบีย้ (กรณีชาระคืนดอกเบีย้ )
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ประเด็นซักซ้อมเพิ่มเติม
การผ่อนคลายหลักเกณฑ์ และการเรียกเอกสารหลักฐาน
ส่งคืนทุนของสาขา / สนง. ผูแ้ ทน
ในประเทศไทย

(ก) หลักฐานการจัดตัง้ สาขา / สนง.ผูแ้ ทนในประเทศไทย
(ข) หลักฐานการนาเงินจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ เช่น Credit advice สมุดบัญชี
statement of account หนังสือรับรองจาก ธพ. ว่ามีการรับเงินเข้ามาในประเทศแล้ว หรือ
ข้อความผ่าน SWIFT ทีแ่ สดงการส่งเงินเข้ามาถึงสาขาหรือสานักงานผูแ้ ทนในประเทศ
(ค) หลักฐานทีแ่ สดงว่าเงินทีจ่ ะส่งเป็ นของสาขา / สนง.ผูแ้ ทนในประเทศไทยนัน้

ส่งคืนเงิ นที่ NR เคยนาเข้ามาใน
ประเทศไทย

(ก) หลักฐานการนาเงินจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ เช่น Credit advice สมุดบัญชี
statement of account หนังสือรับรองจาก ธพ. ว่ามีการรับเงินเข้ามาในประเทศแล้ว หรือ
ข้อความผ่าน SWIFT ทีแ่ สดงการส่งเงินของ NR เข้ามาในประเทศ
(ข) หลักฐานทีแ่ สดงว่าเงินทีจ่ ะส่งเป็ นของ NR นัน้

ซื้อหุ้น / ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ การ
ซื้อหุ้นสวัสดิ การ

(ก) หนังสือชีแ้ จงรายละเอียดสวัสดิการ
(ข) เอกสารโครงการซือ้ หุน้ ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ในเครือเดียวกัน
(ค) เอกสารแสดงความสัมพันธ์การเป็ นบริษทั ในเครือเดียวกัน

การฝาก FCD แหล่งในประเทศ
แบบมีภาระ

(ก) หลักฐานแสดงภาระผูกพัน
(ข) หนังสือรับรองยอดเงินฝากทีซ่ อ้ื ฝากโดยมีภาระผูกพันรวม
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การจัดทาแผนงานส่งเสริมความรู้แก่เจ้าหน้ าที่ ธพ.

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้ าที่ ธพ. ที่ให้บริการลูกค้าซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรม FX ทัง้ สนญ.
และสาขา มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
2. เพื่อให้เจ้าหน้ าที่ ธพ. สามารถให้บริการ และคาแนะนาแก่ลกู ค้าได้ถกู ต้อง
ครบถ้วน

ขอบเขตแผนงาน

ครอบคลุมหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินทัง้ หมด เช่น การซื้อขาย FX กับลูกค้า
การฝากถอน FCD / NRB การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

รูปแบบแผนงาน
(ปี 2561)

กาหนดส่งแผน

ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
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สอบถามเกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
02 356 7799

