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1. คุณสมบัติ NRQC
ข้อ
คาถาม
1.1 ธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน
ได้แก่อะไรบ้าง

1.2
1.3

1.4

คาตอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจการให้เช่า
ซื้อ ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่ง ธุรกิจแฟ็กเตอริง ธุรกิจบัตร
เครดิต ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ ธุรกิจโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทาง
การเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับการชาระเงินและโอนเงิน ธุรกิจประกัน
ชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า ธุรกิจทรัสตี ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจที่ปรึกษาการ
ลงทุน และธุรกิจเทคโนโลยีการเงินที่มีลักษณะเป็นธุรกิจทาง
การเงิน
ทั้งนี้ หาก สง. ไม่แน่ใจว่าธุรกิจของ NR เข้าข่ายเป็นธุรกิจ
ที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือไม่ ให้หารือ ธปท. ก่อน
ถือเป็นการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน
จึงไม่มีคุณสมบัติเป็น NRQC

NR ที่ประกอบธุรกิจเป็น Money
Changer หรือ Money Transfer
มีคุณสมบัติเป็น NRQC หรือไม่
Underlying ภายใต้โครงการ NRQC “Eligible Underlying” ภายใต้โครงการ NRQC ได้แก่
ได้แก่อะไร
(1) ภาระรับจ่ายเงินบาทของ NR ที่เกิดจากการค้าการลงทุน
ของ NR ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกรณีที่ NR ให้กู้แก่
Resident แต่ไม่รวมกรณีที่ NR กู้เงินบาทจากประเทศไทย
และไม่รวมการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น
(Portfolio Investment)
(2) ประมาณการภาระรับจ่ายเงินบาท และความเสี่ยงเงิน
บาทจากงบการเงินของ NR (balance sheet hedging)
อันเกิดจากกิจกรรมการค้าการลงทุนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ตามที่กล่าวข้างต้น
เงินปันผลจากการลงทุนในประเทศ หากเป็นเงินปันผลรับจากการลงทุนโดยตรงในบริษัทที่จัดตั้ง
ไทย ถือเป็น underlying
ในประเทศไทย โดย NR ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ
ตามโครงการ NRQC หรือไม่
10 ขึ้นไป (Direct Investment) ถือว่าเป็น underlying
ตามโครงการ NRQC
อย่างไรก็ดี หากเป็นเงินปันผลรับจากการลงทุน โดย NR
ถือหุ้นต่ากว่าร้อยละ 10 จะถือเป็นการลงทุนในลักษณะ
Portfolio Investment ซึ่งไม่ถือเป็น underlying ภายใต้
โครงการ NRQC
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ข้อ
1.5

1.6

1.7

1.8

คาถาม
กรณี NR นิติบุคคล ลงทุนใน สปป.
ลาว แต่มีการทาสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
เป็นสกุลบาทกับ supplier ซึง่ เป็น
บริษัททีจ่ ัดตั้งในประเทศไทย ถือว่า
NR รายดังกล่าวมี underlying
ตามโครงการ NRQC ได้หรือไม่
วิธีการประเมินวงเงินที่ให้แก่ NR ให้
สอดคล้องกับunderlying ทาอย่างไร

2.3

สามารถทาได้หลายวิธี เช่น สง. อาจพิจารณาจากรายรับ/
รายจ่ายในงบการเงินของ NR สัดส่วนรายรับ/รายจ่ายที่
เกี่ยวข้องกับประเทศไทยของ NR รายดังกล่าว หรือปริมาณ
ธุรกรรม FX/THB ที่ NR ได้เข้าทาเพื่อ eligible underlying
ที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้า
ให้ สง. ประเมินวงเงินการทาธุรกรรม FX/THB ให้แก่ NR
โดยรวมธุรกรรม FX/THB ทุกประเภท เช่น ธุรกรรมดังกล่าว
(value today, tomorrow), spot, forward, swap, CCS

ตามปกติธุรกรรม FX value today
หรือ value tomorrow ไม่ถูกนับ
รวมอยู่ในวงเงิน credit line ที่ สง.
กาหนดให้แก่ NR ขอถามว่า ภายใต้
โครงการ NRQC ต้องนับรวมธุรกรรม
ดังกล่าวเข้าไปในการประเมินวงเงิน
การทาธุรกรรม FX/THB ของ NR
ด้วยหรือไม่
มีการกาหนดวงเงินขั้นต่าในการขอ ไม่มี ทั้งนี้ วงเงินที่ สง. ให้แก่ NRQC ต้องเป็นวงเงินที่
อนุมัติ NRQC หรือไม่
สอดคล้องกับ eligible underlying ของ NRQC

2. กำรขออนุญำต
ข้อ
คาถาม
2.1 สง. ยื่นขออนุญาต NRQC อย่างไร

2.2

คาตอบ
กรณีนี้ NR มีภาระชาระเงินบาทให้แก่ supplier ซึง่ เป็น
บริษัททีจ่ ัดตั้งในประเทศไทย จึงถือว่า NR รายดังกล่าวมี
underlying ตามโครงการ NRQC

ธปท. ใช้เวลาเท่าใดในการอนุมัติ
NRQC
หาก สง. มีการปรับวงเงินการทา
ธุรกรรม FX/THB ที่ สง. กาหนด
ให้แก่ NRQC ภายหลังจากที่ได้ยื่นขอ

คาตอบ
ให้ สง. ยื่นขออนุญาต NRQC ผ่านระบบคาขอมาตรการ
ป้องปราม โดยแนบข้อมูลประกอบการพิจารณาธุรกรรม
กับ NRQC (ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่แนบท้ายหนังสือเวียน)
ทั้งนี้ ให้ สง. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคาขออนุญาต
การตรวจสอบตัวตน และตรวจสอบคุณสมบัติของ NRQC
ตลอดจนการประเมินวงเงินการทาธุรกรรม FX/THB ที่
สอดคล้องกับ eligible underlying ของ NRQC เพื่อให้
ธปท. ตรวจสอบได้
ประมาณ 2 สัปดาห์ นับจากวันที่เอกสารที่ใช้ประกอบการ
ยื่นขออนุญาตครบถ้วน
ให้ สง. ยื่นข้อมูลดังกล่าวให้แก่ ธปท. เฉพาะเมื่อยื่นขอ
อนุญาตหรือต่ออายุการอนุญาต อย่างไรก็ดี สง. ต้องดูแล
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ข้อ

คาถาม
อนุญาตต่อ ธปท. แล้ว สง. ต้องแจ้ง
หรือต้องขออนุญาต ธปท. อีกครั้ง
หรือไม่

3. ขอบเขตธุรกรรม
ข้อ
คาถาม
3.1 NRQC สามารถทาธุรกรรม FX/THB
กับ สง. ในประเทศเพื่อ rollover
หรือ unwind ธุรกรรม FX/THB
ที่เคยทาไว้กับ สง. ในต่างประเทศได้
หรือไม่
3.2 NRQC สามารถทาธุรกรรม FX/THB
swap แบบ forward start เพื่อการ
unwind, rollover, หรือ early
taken up ได้หรือไม่
3.3 NRQC สามารถทาธุรกรรม FX/THB
ซึ่งมีวันครบกาหนดเกินกว่าระยะเวลา
อนุญาตตามหนังสืออนุญาต NRQC
ได้หรือไม่
3.4 NRQC สามารถทาธุรกรรม FX/THB
ทั้งด้านซื้อและด้านขายใช่หรือไม่
3.5 กรณี NRQC ต้องการทาธุรกรรม
FX/THB hedging เพื่อการลงทุน
ในประเทศไทยแบบ Portfolio
Investment ต้องทาอย่างไร

คาตอบ
การทาธุรกรรม FX/THB ของ NRQC ให้สอดคล้องกับ
eligible underlying ของ NRQC ในภาพรวม

คาตอบ
สามารถทาได้ เช่น NRQC ทา sell/buy FX/THB swap
กับ สง. ในประเทศ เพื่อนาเงินบาทในขาแรกไปส่งมอบ
ธุรกรรม hedging (sell/buy FX/THB swap) ที่ทาไว้กับ
สง. ในต่างประเทศ
สามารถทาได้ ตาม THB exposure ที่เกี่ยวเนื่องกับ
eligible underlying ในประเทศไทย ของ NRQC
สามารถทาได้ โดยการเข้าทาธุรกรรม (Trade Date)
ต้องอยู่ภายในระยะเวลาของหนังสืออนุญาต
ใช่ ทั้งนี้ การทาธุรกรรมดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
eligible underlying ในประเทศไทยของ NRQC
กรณี Underlying ที่เป็นการลงทุนในประเทศไทยแบบ
Portfolio Investment ไม่อยู่ภายใต้โครงการ NRQC
อย่างไรก็ดี สง. สามารถรับทาธุรกรรม hedging ได้ภายใต้
เกณฑ์มาตรการป้องปรามฯ ทั่วไป กล่าวคือ
ต้องตรวจสอบหลักฐานเป็นรายธุรกรรม และไม่ต้องระบุ
เลขที่หนังสืออนุญาต NRQC ในการรายงานธุรกรรม
ดังกล่าวต่อ ธปท.

4. บัญชี NRBA
ข้อ
คาถาม
คาตอบ
4.1 NRQC จาเป็นต้องมาเปิดบัญชี NRBA NRQC ไม่จาเป็นต้องมาเปิดบัญชี NRBA อย่างไรก็ดี หาก
ด้วยหรือไม่
NRQC ใช้บัญชี NRBA ของ สง. ในต่างประเทศแทนการ
เข้ามาเปิดบัญชี NRBA ของตนเอง บัญชี NRBA ของ สง.
ในต่างประเทศดังกล่าวจะไม่ได้รับยกเว้นให้มียอดคงค้าง
ณ สิ้นวันเกิน 200 ล้านบาท
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ข้อ
4.2
4.3

4.4

คาถาม
คาตอบ
หาก NRQC ทาธุรกรรมกับ สง.แห่ง สามารถทาได้
หนึ่ง สามารถฝากเงินบาทเข้าบัญชี
NRBA ที่เปิดกับ สง. รายอื่นได้หรือไม่
การฝากถอนเงินบาทจากบัญชี NRBA - กรณี NRQC ถอนเงินบาทจากบัญชี NRBA เพื่อชาระ
ของ NRQC สง. ต้องมีการเรียกตรวจ ให้แก่บุคคลไทย (Resident) ในกรณีที่วงเงินถอนเกิน
เอกสารหลักฐานหรือไม่ อย่างไร
5 ล้านบาทต่อรายการ ตามระเบียบควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน มีข้อกาหนดให้ สง. ต้องตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แต่ภายใต้โครงการ NRQC
จะได้รับการผ่อนผันตามหนังสืออนุญาตไม่ต้อง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- กรณี Resident โอนเงินบาทเข้าฝากในบัญชี NRBA ของ
NRQC ยังต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงภาระตามเกณฑ์
ปกติ
กรณีที่ NRQC ทาธุรกรรมกับ สง. ใน เฉพาะบัญชี NRBA ของ NRQC เท่านั้นที่ได้รับยกเว้นให้มี
ต่างประเทศ และ สง. ในต่างประเทศ ยอดคงค้างเกิน 200 ล้านบาทได้
มาทาธุรกรรมในลักษณะ back-toback กับ สง. ในประเทศ ในกรณี
ดังกล่าว สง. ในต่างประเทศ จะได้รับ
ยกเว้นให้มียอดคงค้างในบัญชี NRBA
ของตน เกิน 200 ล้านบาท
เช่นเดียวกับกรณีที่ NRQC มาทา
ธุรกรรมโดยตรงกับ สง. หรือไม่

5. Underlying และกำรติดตำมดูแล
ข้อ
คาถาม
5.1 สง. จะต้องติดตามดูแลธุรกรรมของ
NRQC ให้สอดคล้องกับ underlying
อย่างไร และ ธปท. ต้องการให้มี
เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง

5.2

หาก NRQC ทาธุรกรรมกับ สง.
หลายแห่ง ในกรณีดังกล่าว สง.
จะไม่สามารถควบคุมได้ว่า NRQC
ทาธุรกรรมเกินกว่า underlying
หรือไม่

คาตอบ
สง. อาจสามารถติดตามดูแลการทาธุรกรรมของ NRQC
ในภาพรวม เช่น อาจดูแลให้ NRQC มีการรับจ่ายเงินบาท
กับ Resident หรือดูแลปริมาณการทาธุรกรรมให้
สอดคล้องกับ eligible underlying ของ NRQC รวมทั้ง
ติดตามดูแลการทาธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นพฤติกรรมที่ผิด
สังเกต ทั้งนี้ หาก ธปท. พบการทาธุรกรรมหรือพฤติกรรม
ของ NRQC ที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย อาจขอข้อมูล สง.
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทาธุรกรรมในลักษณะดังกล่าว
สง. แต่ละแห่งควรดูแลให้ NRQC ทาธุรกรรมกับตนเอง
ให้สอดคล้องกับ eligible underlying ของ NRQC
โดย ธปท. จะติดตามภาพรวมการทาธุรกรรมของ NRQC
และหากมีข้อสงสัย จะสอบถามไปยัง สง. เพื่อประเมิน
เกี่ยวกับการทาธุรกรรมของ NRQC รายดังกล่าวต่อไป
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ข้อ
5.3
5.4

คาถาม
คาตอบ
หากลูกค้าทาธุรกรรมบนประมาณ
คาตอบตามข้อ 5.1
การแล้ว ธปท. จะมีการสุ่มตรวจ
หรือไม่ อย่างไร
NRQC สามารถทาธุรกรรม FX/THB การทาธุรกรรมภายใต้โครงการ NRQC เป็นกรณีที่ NR
แบบ no underlying ได้หรือไม่
ต้องมี underlying ที่เป็นการค้าการลงทุนในประเทศไทย
ดังนั้น จึงต้องมี underlying ในการทาธุรกรรมทุกครั้ง
และ สง. ต้องระบุวัตถุประสงค์ทุกธุรกรรมที่รับทา
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการลงทุนแบบ Portfolio
Investment ไม่ใช่ eligible underlying ภายใต้โครงการ
NRQC ดังนั้น หาก NR ต้องการ hedge การลงทุน
ดังกล่าว สามารถทาได้ตามเกณฑ์มาตรการป้องปรามฯ
ทั่วไป โดยยื่นเอกสารหลักฐานแสดง underlying เป็นราย
ธุรกรรม หรือหากใช้วงเงิน no underlying ก็สามารถทา
ได้โดยมียอดคงค้างของธุรกรรมดังกล่าวไม่เกิน 200 ล้าน
บาท และเนื่องจากเป็นธุรกรรมตามเกณฑ์ทั่วไป สง.
ไม่ต้องระบุเลขที่หนังสืออนุญาต NRQC ในการรายงาน
ธุรกรรมดังกล่าวต่อ ธปท.

6. กรณี สง. ผู้รับทำธุรกรรม ไม่ใช่ผู้ยื่นขออนุญำต NRQC
ข้อ
คาถาม
คาตอบ
6.1 NRQC สามารถเปลี่ยนคู่สัญญาใน
สามารถทาได้ โดย สง. รายอื่นดังกล่าว ไม่ต้องยื่นขอ
การทาธุรกรรม FX/THB จาก สง.
อนุญาตต่อ ธปท. อีก แต่ให้แจ้งข้อมูลการพิสูจน์ตัวตน
ที่เป็นผู้ยื่นขออนุญาตให้ NRQC เป็น และการตรวจสอบภาระรับจ่ายเงินสกุลบาทของ NRQC
สง. ในประเทศรายอื่น ได้หรือไม่
รายดังกล่าวมายัง ธปท. ตามแบบที่กาหนด
6.2 NRQC สามารถทาธุรกรรมตาม
สามารถทาได้ โดยหากเป็นกรณีที่มี Underlying รองรับ
เกณฑ์มาตรการป้องปรามฯ ปกติ
สง. ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานเป็นรายธุรกรรม และ
กับ สง. รายอื่นได้หรือไม่ กล่าวคือ ไม่ต้องระบุเลขที่หนังสืออนุญาต NRQC ในการรายงาน
มีการยื่นเอกสารหลักฐานแสดง
ธุรกรรมดังกล่าวต่อ ธปท.
underlying เป็นรายธุรกรรม ตาม
เกณฑ์มาตรการป้องปรามฯ ทั่วไป
6.3 สง. รายอื่นที่ไม่ใช่ผู้ยื่นขออนุญาต
สามารถทาได้ โดยปฏิบัติตามข้อ 6.1
NRQC สามารถรับทาธุรกรรม
FX/THB เพื่อการ rollover หรือ
unwind สัญญาเดิมที่ NRQC ทาไว้
กับ สง. ผู้ยื่นขออนุญาต NRQC
ได้หรือไม่
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7. กรณี NRQC ทำหน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนให้แก่ NR รำยอื่น
ข้อ
คาถาม
คาตอบ
7.1 หาก NR “A” ไม่มีภาระเงินบาทใดๆ NR “A” สามารถยื่นขออนุญาตเป็น NRQC ได้ ดังนี้
แต่ทาหน้าที่บริหารความเสี่ยงอัตรา - NR “A” ต้องไม่ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทาง
แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทให้แก่
การเงินและทองคา ยกเว้นทาหน้าที่รับบริหารความ
NR รายอื่นที่มีคุณสมบัติครบตามที่
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ NR รายอื่นซึ่งเป็นบริษัท
กาหนด แล้ว NR “A” สามารถยื่น
ในเครือหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย สง. ต้อง
ขออนุญาตเป็น NRQC ได้ใช่หรือไม่
ตรวจสอบให้มีหลักฐานจาก NR รายอื่นที่แต่งตั้งให้
และ สง. ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง
NR “A” ทาหน้าที่บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ดังกล่าว
- สง. ต้องมีการพิสูจน์ตัวตนของ NRQC และ NR
รายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกราย รวมทั้งตรวจสอบ eligible
underlying ของ NR ทุกรายที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
กรอกข้อมูลในข้อ 2.4 และ 2.5 ของแบบข้อมูล
ประกอบการพิจารณาทาธุรกรรมกับ NRQC ส่งมาให้
ธปท.
7.2 หาก NR ไม่ใช่เป็นศูนย์บริหารเงิน
สามารถทาได้ โดย สง. ปฏิบัติตามข้อ 7.1
แต่เป็นเพียงบริษัทที่ทาหน้าที่บริหาร
อัตราแลกเปลี่ยนให้แก่บริษัทในเครือ
สามารถยื่นขออนุญาตเป็น NRQC
ได้หรือไม่
7.3 ในกรณีที่ NRQC ทาหน้าที่บริหาร
ให้ สง. ดาเนินการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบ eligible
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่
underlying ของ NR รายใหม่ที่เพิ่มเข้ามาทุกราย และ
NR รายอื่น จากนั้น มีการรับบริหาร ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาทาธุรกรรมกับ NRQC
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่
มายัง ธปท. ตามแบบที่กาหนดก่อนรับทาธุรกรรม
NR รายใหม่ๆ เพิ่มเติมจากรายชื่อที่
ได้ส่งให้ ธปท. ในตอนแรก สง. ต้อง
ทาอย่างไร
7.4 NRQC ซึ่งทาหน้าที่รับบริหารความ NRQC ไม่สามารถบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ NR ราย บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี หากเป็น THB
อื่น สามารถทาหน้าที่ดังกล่าวให้แก่ exposure ตามงบการเงินของ NR ก็สามารถทาได้ เช่น
บริษัทลูกที่ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
งบการเงินที่ consolidated ของ NR ที่เป็นบริษัทแม่ใน
ได้หรือไม่
ต่างประเทศ
7.5 กรณี NRQC ทาหน้าที่รับบริหาร
ในหนังสืออนุญาตจะไม่ระบุชื่อ NR รายอื่น โดยจะระบุ
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่
เพียงชื่อ NRQC
NR รายอื่น ในหนังสืออนุญาต
NRQC
จะระบุชื่อ NR รายอื่นด้วยหรือไม่
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8. กรณี back-to-back
ข้อ
คาถาม
8.1 สง. ที่จะรับทาธุรกรรม back-toback จาก สง. ในต่างประเทศ
ต้องดาเนินการอย่างไรบ้าง

8.2

8.3

หลักฐานที่ NRQC แจ้งให้ สง. ใน
ต่างประเทศ มาทาธุรกรรมกับ สง.
ในกรณีการ back-to-back นั้น
ขอถามว่า
- สามารถยื่นครั้งแรก เพียงครั้ง
เดียว ได้หรือไม่
- สามารถใช้เป็นอีเมล ได้หรือไม่
- ต้องระบุชื่อ สง. ในประเทศไทย
ผู้ที่จะรับ back-to-back ด้วย
หรือไม่
การที่ สง. รับทาธุรกรรม back-toback กับ สง. ในต่างประเทศ เป็น
กรณีที่ใช้ credit line ของ สง.
ในต่างประเทศ ในกรณีดังกล่าว สง.
ยังจะต้องมีการกาหนดวงเงินการทา
ธุรกรรม FX/THB ให้กับ NRQC
อีกหรือไม่

คาตอบ
ก่อนรับทาธุรกรรม back-to-back ให้ สง. ดาเนินการ
ตรวจสอบตัวตนและคุณสมบัติของ end client ตลอดจน
ประเมินวงเงินการทาธุรกรรม FX/THB ที่สอดคล้องกับ
eligible underlying ของ end client และยื่นขออนุญาต
หรือแจ้งข้อมูลข้างต้นต่อ ธปท. แล้วแต่กรณี รวมทั้งเมื่อรับ
ทาธุรกรรม ให้ สง. ดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ NRQC แจ้งให้ สง. ใน
ต่างประเทศ มาทาธุรกรรมกับ สง. และรับรองว่าจะ
ไม่ใช่ Underlying ซ้าซ้อน
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการทาธุรกรรมของ NRQC
กับ สง. ในต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดที่ทาให้ สง.
ตรวจสอบได้ว่าเป็นการ back-to-back เช่น ประเภท
ธุรกรรม วันที่เข้าทาธุรกรรม วันที่เริ่มมีผล วันที่ครบ
กาหนดอายุ ระยะเวลาของสัญญา จานวนเงินที่
ตรงกัน (สกุลบาท)
- ให้ สง. รายงานธุรกรรมดังกล่าวต่อ ธปท. โดยแจ้ง
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ NRQC พร้อมทั้งระบุเลขที่
หนังสืออนุญาต NRQC และชื่อ NRQC 8ด้วย

ยื่นครั้งแรก เพียงครั้งเดียวได้ . โดยรับรองว่าจะไม่ใช้
Underlying ซ้าซ้อน
- ใช้อีเมล ที่ NRQC แจ้งมาได้
- ไม่จาเป็นต้องระบุชื่อ สง. ในประเทศ
-

แม้ว่าในกรณีดังกล่าวจะเป็นกรณีที่ใช้ credit line ของ
สง. ในต่างประเทศ แต่ สง. ที่รับทาธุรกรรม back-toback ยังคงต้องมีการกาหนดวงเงินการทาธุรกรรม
FX/THB กับ NRQC ให้สอดคล้องกับ eligible
underlying ในประเทศไทยของ NRQC และดูแลให้การ
ทาธุรกรรม back-to-back ดังกล่าวสอดคล้องกับ eligible
underlying ของ NRQC
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ข้อ
8.4

8.5

คาถาม
กรณีที่ สง. ในประเทศรับทาธุรกรรม
ในลักษณะ back-to-back กับ สง.
ในต่างประเทศซึ่งเป็นสาขาในกลุ่ม
สง. เดียวกัน สง. สามารถอ้างอิง
กระบวนการตรวจสอบตัวตน และ
ใช้วงเงินการทาธุรกรรมที่ สง.
ในต่างประเทศ ประเมินให้แก่ NR
โดย สง. ไม่มีกระบวนการประเมินซ้า
ได้หรือไม่
กรณี สง. จะรับทาธุรกรรม back-toback สง. ต้องทาการตรวจสอบ
ตัวตนของ end client ที่เป็น NR
ตามกระบวนการของสานักงาน ปปง.
(AMLO) ด้วยหรือไม่

คาตอบ
ภายใต้โครงการ NRQC สง. ในประเทศ จะต้องตรวจสอบ
ตัวตนและคุณสมบัติของ NR ตลอดจนการประเมินวงเงิน
การทาธุรกรรม FX/THB โดยอาจใช้ข้อมูลการประเมิน
และตรวจสอบตัวตนของ NR จาก สง. ในต่างประเทศ
ประกอบการพิจารณาได้
ทั้งนี้ ขอให้ สง. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อให้ ธปท. ตรวจสอบได้
ภายใต้โครงการ NRQC กาหนดให้ สง. ต้องรู้จักตัวตน
ของลูกค้าเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติและมี
underlying ที่เป็นไปตามที่กาหนด และเพื่อให้ สง.
สามารถดูแลการทาธุรกรรมของ NR ให้ไม่เกิน eligible
underlying ในภาพรวมได้ ในการรับทาธุรกรรมกับลูกค้า
สง. ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น เช่น กฎเกณฑ์ของ
สานักงาน ปปง. ตามปกติด้วย

9. กำรรำยงำนและส่งข้อมูล
(รำยละเอียดตำมเอกสำร: แนวทำงกำรรำยงำนข้อมูล และยื่นขออนุญำตผ่ำนระบบคำขอมำตรกำร
ป้องปรำม สำหรับ Non-resident Qualified Company (NRQC))

ข้อ
9.1
9.2

9.3

คาถาม
NRQC ต้องส่งรายงานหรือเอกสาร
ใด ๆ ให้ ธปท. หลังจากทาธุรกรรม
หรือไม่
ในกรณีที่ สง. 2 ราย ทาธุรกรรมกับ
NRQC รายเดียวกัน สง. จะต้อง
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้การรายงานชื่อ
NRQC ต่อ ธปท. ถูกต้องตรงกัน

ในการรายงานธุรกรรมภายใต้
โครงการ NRQC หาก NRQC เป็น
ลูกค้าเดิมของ สง. อยู่แล้ว และ สง.

คาตอบ
NRQC ไม่ต้องส่งรายงานและข้อมูลให้ ธปท. แต่ สง. ผู้รับ
ทาธุรกรรมจะเป็นผู้ส่งรายงานธุรกรรมให้แก่ ธปท. ตาม
แนวทางการรายงานธุรกรรมของ NRQC ที่ ธปท. กาหนด
ให้ สง. ทั้ง 2 รายที่ทาธุรกรรมกับลูกค้า NRQC รายงาน
ข้อมูลประจาตัวของ NRQC (ได้แก่ ประเภทของ
รหัสมำตรฐำนนิติบุคคลต่ำงประเทศ (Oversea Juristic
Id), รหัสมำตรฐำนนิติบุคคลต่ำงประเทศ (เลขที่
Oversea Juristic Id), และชื่อ NRQC) ให้สอดคล้องกับ
ข้อมูล NRQC ที่ได้รับอนุญาต โดยอ้างอิงข้อมูลจากระบบ
คาขอมาตรการป้องปราม ของ ธปท.
ทั้งนี้กรณี สง. ที่ไม่ได้ยื่นขออนุญาต สามารถดูข้อมูล
ประจาตัวของ NRQC ได้ผ่านระบบคาขอมาตรการป้อง
ปราม จากเลขที่อ้างอิงของหนังสืออนุญาต
กรณีลูกค้า NRQC ผู้ทาธุรกรรม เคยมีข้อมูลใน IPI อยู่แล้ว
ให้ดาเนินการดังนี้
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ข้อ

9.4

9.5

9.6

คาถาม
คาตอบ
ได้เคยรายงานข้อมูลประจาตัวของ
1. หากรายละเอียดใน IPI ตามข้อ ก) – ค) ไม่ตรงกับที่
NR* รายดังกล่าวไว้แล้วในชุดข้อมูล
สง. ได้ยื่นขออนุญาต NRQC ในระบบคาขอมาตรการ
ทะเบียนบุคคลและนิติบุคคล
ป้องปราม ให้ สง. รายงานข้อมูลประจาตัวของ
(Involved Party Information :
NRQC ตามข้อ ก) - ค) เพิ่มเติม ให้ตรงกับระบบคา
IPI) สง. จะต้องปรับปรุงการรายงาน
ขอมาตรการป้องปราม (สาหรับ fields อื่น ๆ ใน IPI
ข้อมูลประจาตัวของ NR ราย
ให้รายงานข้อมูลตามเดิม) และส่ง adjust ชุดข้อมูล
ดังกล่าวในชุดข้อมูล IPI หรือไม่
IPI
อย่างไร
2. หากรายละเอียดข้อมูลประจาตัวของ NRQC ตามข้อ
*ข้อมูลประจาตัวของ NR มีดังนี้
ก) – ค) ตรงกับข้อมูลตามระบบคาขอมาตรการป้อง
ก) ประเภทของรหัสมาตรฐานนิติ
ปรามอยูแล้ว สง. ไม่ต้องดาเนินการปรับปรุงชุดข้อมูล
บุคคลต่างประเทศ (Oversea
IPI
Juristic Id)
ข) รหัสมาตรฐานนิติบุคคล
ต่างประเทศ (เลขที่ Oversea
Juristic Id)
ค) ชื่อ NRQC
กรณีลูกค้า NRQC ผู้ทาธุรกรรม มี กรณี NRQC เคยมีบัญชีมาก่อน ให้ สง. ดาเนินการแก้ไข
ข้อมูลบัญชีเงินบาท NRBA (ในชุด ชุดข้อมูล DAR และ BDA โดยรายงานข้อมูลเลขที่หนังสือ
ข้อมูล Deposit Arrangement :
อนุญาต NRQC เพิ่มเติม ที่ Element “Description”
DAR และชุดข้อมูล Baht Deposit ให้ตรงกับระบบคาขอมาตรการป้องปราม
Arrangement : BDA) ที่เคยส่งมา
ให้ ธปท. แล้ว สง. ต้องดาเนินการ นอกจากนี้ หากข้อมูลประจาตัวของ NR (ได้แก่ Primary
อย่างไร
Involved Party Id, Primary Involved Party
Unique Id Type, หรือ Primary Involved Party
Name) ไม่ตรงกับที่ สง. ได้ยื่นขออนุญาต NRQC ใน
ระบบคาขอมาตรการป้องปราม ให้ สง. แก้ไขให้ตรงกับ
ระบบคาขอมาตรการป้องปราม (สาหรับ fields อื่นๆ
ให้รายงานข้อมูลตามเดิม) และส่ง adjust ชุดข้อมูล DAR
และ BDA
กรณีเป็นการรับทาธุรกรรม back- ให้รายงานวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ NRQC เช่น NRQC
to-back มาจาก สง. ในต่างประเทศ ทาธุรกรรมกับ สง. ในต่างประเทศด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้รายงานวัตถุประสงค์อย่างไร
ค่าสินค้าและ สง. ในต่างประเทศมาทาธุรกรรมกับ สง.
ในประเทศอีกทอดหนึ่ง ให้ สง. ในประเทศรายงาน
วัตถุประสงค์เพื่อค่าสินค้า
กรณี NRQC เป็นผู้บริหารความเสี่ยง ให้ สง. รายงานชื่อผู้ทาธุรกรรมเป็นชื่อ NRQC โดยระบุ
อัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ NR รายอื่น วัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมที่แท้จริงของ NR รายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
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ให้ สง. รายงานชื่อผู้ทาธุรกรรมเป็น
ชื่อ NRQC ใช่หรือไม่
สง. สามารถรายงานวัตถุประสงค์
ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ
กรณีทาธุรกรรมได้หรือไม่

คาตอบ
สง. ต้องรายงานวัตถุประสงค์การทาธุรกรรมที่แท้จริงของ
NRQC เนื่องจากโครงการ NRQC กาหนดให้ NRQC
ต้องมี underlying และ สง. ต้องรู้จักตัวตน (KYC) และ
วัตถุประสงค์การทาธุรกรรมของ NRQC

