คําถาม

คําตอบ

คุณสมบัติดานปริมาณธุรกรรม FX ตามที่กาํ หนด
1. ปริมาณธุรกรรม FX 3,000 MUSD นับ flow ทั้ง
ขาเขา-ขาออกหรือไม และนับรวมทุกสกุลเงินหรือไม

นับรวมทุกธุรกรรมและทุกสกุลเงิน ยกเวน การทําธุรกรรมโอนยายบัญชี FCD
ของตนเอง

2. หากบริษทั เขารวมโครงการ QC และมีปริมาณ
ธุรกรรม FX ในอนาคตไมถึง USD 3,000 ลาน
จะถือวาไมมีคุณสมบัติดานปริมาณ FX ตามเกณฑที่
กําหนดหรือไม
คุณสมบัติดานนโยบายบริหารความเสี่ยง
3. ถาบริษัทที่จะสมัคร QC เปน MNC และ TC อยู
ตางประเทศ ผูป ระสานงานอยูตางประเทศไดหรือไม
และรูปแบบรายงานเปนฉบับภาษาอังกฤษไดหรือไม

ไมถือวาขาดคุณสมบัติ โดยปริมาณธุรกรรม FX ในอนาคตของบริษัท
อาจเปลี่ยนแปลงไดตาม-วะเศรษฐกิจ และแผนธุรกิจของบริษัทที่วางไว

4. ธปท. ตีความบริษัทในเครืออยางไร

บริษัทในเครือจะเปนบริษัทยอยหรือบริษทั รวมก็ได โดยถือหุนไมนอยกวา
10%
บริษัทไทยทั้ง 2 บริษัทดังกลาวถือเปนกลุมบริษัท เนือ่ งจากเปน “บริษทั ใน
เครือ” ตามนิยามของประกาศเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของ Qualified
company ดังนั้นจึงสามารถยื่นขอเปน Qualified company ได ทั้งนี้ ตอง
พิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กําหนดประกอบดวย

ผูประสานงานของบริษัทที่จะสมัคร QC ตองอยูในประเทศไทยที่สามารถ
ติดตอได และรูปแบบรายงานตองเปนไปตามที่เจาพนักงานกําหนดเทานั้น
แตรายงานจะจัดทําและสงมาจากตางประเทศได

5. กรณีบริษัทแมในตางประเทศถือหุนบริษัทไทย 2
บริษัท โดยมีสัดสวนการถือหุน ในแตละบริษัทตั้งแต
10 % ขึ้นไป บริษัทไทยทัง้ 2 บริษัทดังกลาวเขาขาย
เปนกลุมบริษัทซึ่งสามารถยื่นขอเปน Qualified
company ไดหรือไม
ขั้นตอนการสมัคร QC
6. เอกสารที่ตองนํามา present ตองนําเสนอผานทาง การสมัครเขารวมโครงการและการนําสงเอกสารตองดําเนินการผาน ธพ.
ไหน และเปนเอกสารฉบับภาษาอังกฤษไดหรือไม
อยางไรก็ตาม หากมีขอมูลหรือเอกสารที่ไมตองการเปดเผยตอ ธพ. สามารถ
แยกนําสงเอกสารดังกลาวมายัง ธปท. โดยตรงได ทั้งนี้ เอกสารสวนที่เปนการ
กําหนดนโยบาย การกํากับดูแล และวิธีปฏิบัตงิ านภานของบริษัท สามารถยื่น
เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได
7. กรณีบริษัทสมัคร QC ผาน ธพ. รายใดรายหนึ่ง
แตทําธุรกรรมกับหลาย ธพ. ใบอนุญาต QC ที่ไดรับ
สามารถใชไดกับทุก ธพ. หรือไม

บริษัททีจ่ ะเขารวม QC สามารถสมัครผาน ธพ. รายใดก็ได โดยสามารถนํา
หนังสืออนุญาตที่ไดรับไปใชทําธุรกรรมไดกบั ทุก ธพ.

8. บริษัทที่ไดรบั ใบอนุญาตเปน TC สามารถสมัคร QC บริษัทที่ไดรับใบอนุญาตเปน TC ไมสามารถสมัคร QC ได แตสามารถขอเพิ่ม
ไดหรือไม
ขอบเขตการทําธุรกรรมบางประเภทเพื่อใหเทากับ QC ได
9. การจัดอันดับ governance rating โดย Fitch
จะถูกนํามาใชประกอบการพิจารณาการสมัคร QC
หรือไม

บริษัทสามารถนําเสนอรายละเอียดของ governance rating ดังกลาวมาให
ธปท. พิจารณารวมกับเอกสารอื่นๆ เพือ่ การประเมินคุณสมบัติได

คําถาม
10. บริษัทสามารถยื่นสมัคร QC ผานทางระบบ
ECARS เองไดหรือไม

คําตอบ
บริษัทตองยื่นขออนุญาตผาน ธพ. ไดทางระบบ ECARS เนื่องจาก ธพ. ชวย
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร

11. ธพ. คิดคาบริการในการรับสมัคร QC หรือไม

ธพ. ไมคิดคาบริการใดๆ

12. รายชื่อ Qualified Companies จะมีการเผยแพร ไมมีการเผยแพร
ทาง website ธปท. หรือไม
การรายงานธุรกรรมโดยตรงมายัง ธปท.
13. ใครมีหนาที่รายงานธุรกรรม Outright ที่เกิน
บริษัทตองรายงานธุรกรรมมาทีผ่ ูประสานงานของ ธปท. อยางนอยลวงหนา
วันละ 150 ลานดอลลาร สรอ. และรายงานเมื่อไร
1 วัน
ขอบเขตธุรกรรมที่ QC สามารถทําได
14. QC สามารถทํา offshore IRS ไดหรือไม

สามารถทําได กรณีมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย

15. QC สามารถทํา multilateral netting ไดหรือไม สามารถทําได โดยบริษัทตองแสดงความตองการทําธุรกรรมลักษณะนี้
มาพรอมการสมัครเปน QC และตองเปนการทําเพื่อภาระของตนเอง
ในตางประเทศ ไมรวมถึงบริษทั ในเครือ
16. บริษัทสามารถทํา Forward เพื่อ hedge แทน
บริษัทในเครือไดหรือไม กรณีไมไดเปน QC

บริษัทตองยื่นหนังสือขออนุญาตผาน ธพ. เปนรายกรณี

ประเด็นคงคาง
17. ธพ. ยังตองตรวจการทําธุรกรรมของ QC กับ
ธพ. ยังคงตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกฎหมาย ปปง. ตามปกติ
บุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายฟอกเงินหรือไม เพราะ
QC ไมตองแสดงเอกสารตอนทําธุรกรรมแลว
18. กรณีธุรกรรมทีม่ ีการกําหนดวงเงิน บริษัทตอง
self-declared เปนการเพิ่มภาระใหกบั QC หรือไม
และ ธพ. ตองรับผิดชอบหรือไม

ธพ. มีหนาที่ตองตรวจสอบการทําธุรกรรมของลูกคาทุกครัง้ วายังไมเกินวงเงิน
ที่ไดรับอนุญาต หากเกินจะถือเปนความผิดของ ธพ. อยางไรก็ตาม ในกรณีที่
ลูกคาทําธุรกรรมกับ ธพ. รายอื่นดวย และ ธพ. ที่กําลังจะรับทําธุรกรรม
ไมสามารถตรวจสอบปริมาณธุรกรรมที่ ธพ. อื่นได จะตองจัดใหลูกคาลงนาม
รับรองวา การทําธุรกรรมทั้งหมดทีท่ ําแลว และกําลังจะทํากับ ธพ. ของตน
เมื่อรวมกับธุรกรรมทําไวแลวกับ ธพ. รายอื่น ยังไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุญาต
โดยหาก ธปท. ตรวจพบในภายหลังวา ลูกคารายใดทําธุรกรรมเกินวงเงิน
ธปท. จะพิจารณาเอาผิดกับลูกคาและ ธพ. ที่เกี่ยวของตามหลักฐานที่ปรากฏ

