คำถำม – คำตอบ เรื่อง กำรทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้ำงอิงอัตรำแลกเปลี่ยน
(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2560)
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คำถำม
หากลูกค้าจะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในกรณี
ชาระค่าทองคา ธพ. จะต้องพิจารณาภาระผูกพันของ
ลูกค้าอย่างไร

คำตอบ
ในกรณีลูกค้าจะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อชาระ
ค่าทองคา จะต้องเป็นกรณีที่นาทองคาเข้ามาในประเทศ
ตามที่กาหนดในประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ทั้งนี้ กรณีการซื้อทองคาแต่ไม่ได้มีการนาเข้า หรือ
นาเข้าน้อยกว่าจานวนที่สั่งซื้อ โดยมีการหักกลบกับการ
ขายทองคา และการชาระเงินตราต่างประเทศเฉพาะส่วน
ต่าง ไม่ถือเป็นภาระผูกพันที่ทาได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
เช่น ธุรกิจซื้อขายทองคาแท่งกับต่างประเทศที่ดาเนินการ
ในลักษณะข้างต้น ดังนั้น ไม่ว่า ธพ. จะพิจารณากาหนด
วงเงินในการทาธุรกรรมอนุพันธ์ที่เกี่ยวกับเงินบาทให้แก่
ลูกค้าเท่าใดก็ตาม ธพ. ก็จะไม่สามารถขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าได้ หากลูกค้าไม่มีภาระ
ผูกพันตามที่กาหนดในประกาศข้างต้น
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การไม่ต่ออายุหรือยกเลิกธุรกรรมอนุพันธ์ที่เกี่ยวกับเงิน
บาทเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณี
ทองคา สามารถทาได้กับ ธพ. ที่เป็นคู่สัญญาเดิมเฉพาะใน
กรณีที่มีการนาเข้ามาในประเทศเท่านั้น
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทาธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกัน หาก ธพ. มีการควบคุมวงเงินการทาธุรกรรมอนุพันธ์ของ
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของค่าสินค้าและบริการ ลูกค้าตามที่กาหนด ก็จะเป็นกรณีที่สามารถทาได้
โดยมีวันครบกาหนดชาระไม่เกิน 1 ปี และลูกค้ามี
เอกสารหลักฐานตามที่กาหนดรองรับ ในกรณีดังกล่าว
ลูกค้าจะสามารถใช้ประมาณการแทนได้หรือไม่
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทาธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกัน ให้นับวันครบกาหนดของธุรกรรมอนุพันธ์ดังกล่าวตาม
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของค่าสินค้าและบริการ market convention
โดยมีวันครบกาหนดชาระไม่เกิน 1 ปี ซึ่ง ธพ. สามารถ
ให้ลูกค้าใช้ประมาณการได้นั้น ธุรกรรมอนุพันธ์
ดังกล่าวที่มีวันครบกาหนดชาระไม่เกิน 1 ปี จะนับ
อย่างไร
หากลูกค้าต้องการทาธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกัน
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทาธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินปันผล ลูกค้าจะ
ความเสี่ยงโดยการใช้ประมาณการ ให้สามารถทาได้
สามารถใช้ประมาณการดอกเบี้ยเงินกู้ หรือ
ในกรณีของค่าสินค้าและบริการ ซึ่งหมายรวมถึงดอกเบี้ย
เงินปันผลได้หรือไม่
และเงินปันผล ด้วย
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คำถำม
คำตอบ
ในกรณีที่ลูกค้าจะทาธุรกรรมอนุพันธ์อายุสัญญาไม่เกิน ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมอนุพันธ์โดยใช้ประมาณการที่
1 ปี และต้องการทาจากประมาณการล่วงหน้า 3 ปี
ไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น กรณีที่จะใช้ประมาณการที่เกิน 1 ปี
จะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
หากลูกค้ามี invoice ค่าสินค้าและบริการที่มีวันครบ ลูกค้าสามารถทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
กาหนดชาระไม่ตรงกัน ลูกค้าจะสามารถนา invoice ล่วงหน้าโดยมีวันครบกาหนดของสัญญาเกินกว่าวันชาระ
ดังกล่าวมารวมกันเพื่อทาสัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
เงินในเอกสารหลักฐานบางส่วนได้ เพื่อทยอยรับมอบหรือ
ต่างประเทศล่วงหน้าเพียงสัญญาเดียวได้หรือไม่ โดย ส่งมอบเงินตราต่างประเทศตามวันที่ต้องชาระหรือรับ
สัญญาดังกล่าวอาจมีวันครบกาหนดเกินกว่าวันชาระ ชาระตามที่ระบุใน invoice แต่ละรายการได้ ทั้งนี้อายุ
เงินใน invoice บางฉบับ
ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าว
ต้องไม่เกินกว่าวันที่ครบกาหนดชาระเงินที่ยาวที่สุด
ในกรณีดังต่อไปนี้ จะใช้ e-mail เป็นเอกสารหลักฐาน
ประกอบการทาธุรกรรมได้หรือไม่
1) ลูกค้าทาธุรกรรม Forward กับ ธพ. โดยยื่นเอกสาร 1) กรณีที่ผ่อนผันให้ใช้ใบสรุปของลูกค้าเป็นเอกสารใน
หรือใบสรุปทาง email แทน
การทาธุรกรรม forward กับ ธพ. ลูกค้าสามารถส่งใบ
สรุปดังกล่าวให้ ธพ. ทาง e-mail ได้ แต่เมื่อเจ้าพนักงาน
เรียกเอกสารเพื่อตรวจสอบ ธพ. ต้องมีเอกสารตัวจริงมา
แสดง
2) ลูกค้ายกเลิกธุรกรรมอนุพันธ์ที่เกี่ยวกับเงินบาท
เนื่องจากลูกค้าหรือคู่สัญญาของลูกค้ายกเลิกการ
ชาระเงินหรือไม่สามารถชาระเงินได้ โดยลูกค้ายื่น
e-mail มาเป็นหลักฐาน
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ในกรณีที่ลูกค้าทาสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าโดยมี underlying เป็นเงินในบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งจากต่างประเทศ
ลูกค้าจะต้องคงเงินฝากตามจานวนที่ได้ทาสัญญา
ดังกล่าวไว้ในบัญชีตลอดอายุสัญญาหรือไม่

2) ให้ ธพ. ใช้ดุลยพินิจในการเรียกเอกสารหลักฐานจาก
ลูกค้า โดยอาจยอมรับ e-mail จากคู่ค้าในต่างประเทศ
ของลูกค้าที่แจ้งยกเลิกการชาระเงินให้แก่ลูกค้า หรือ
e-mail ของลูกค้าถึงคู่ค้าในต่างประเทศที่แจ้งยกเลิกการ
ชาระเงินให้แก่คู่ค้าดังกล่าว
ลูกค้าจะต้องมี underlying ตามจานวนในสัญญารองรับ
ตลอดอายุสัญญา หากลูกค้ามีเงินในบัญชีต่ากว่าจานวนที่
ทาสัญญาไว้เนื่องจากได้ถอนเงินไปชาระภาระผูกพันแทน
ลูกค้าจะต้องลดยอดคงค้างของสัญญาดังกล่าวให้
สอดคล้องกับยอดคงเหลือในบัญชี ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามี
underlying อื่น เช่น มีเงินได้เงินตราต่างประเทศใน
อนาคต มาทดแทน
ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกสัญญาดังกล่าวเนื่องจากได้ถอนเงิน
ไปชาระภาระผูกพันแทน ให้ ธพ. เรียกเอกสารหลักฐาน
ดังนี้
1. เอกสารชี้แจงแสดงเหตุผลและความจาเป็น พร้อมแจ้ง
จานวนเงินที่ขอไม่ส่งมอบและรายละเอียดของสัญญา
2. หลักฐานที่แสดงว่าลูกค้าถอนเงินในบัญชีที่ขาย
ล่วงหน้าไว้ไปชาระภาระผูกพันแทน เช่น สาเนาแบบการ
ทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ แสดงรายการถอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์
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หากลูกค้าต้องการทาธุรกรรมอนุพันธ์ดังต่อไปนี้ เป็น
กรณีที่สามารถทาได้หรือไม่
1) ลูกค้าต้องการทาสัญญา forward เพื่อซื้อ
เงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศประเภทแหล่งในประเทศ

คำตอบ
เป็นการชาระภาระผูกพันตามระเบียบ โดยการถอนเงิน
ดังกล่าวต้องกระทาภายหลังวันทาสัญญาขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
1) ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากบัญชีเงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศประเภทแหล่งในประเทศไม่ถือเป็นภาระ
ผูกพัน

2) ลูกค้าต้องการทาสัญญา forward หรือ swap 2) ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากการขายเงินตราต่างประเทศ
เพื่อขายเงินตราต่างประเทศที่ฝากไว้ในบัญชีเงินฝาก ล่วงหน้าตามสัญญา forward หรือตามขาหลังของสัญญา
เงินตราต่างประเทศประเภทแหล่งในประเทศ
swap จะต้องเป็นกรณีที่ลูกค้ามีเงินได้เงินตราต่างประเทศ
ในอนาคต หรือเงินในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
แหล่งต่างประเทศ
ลูกค้าจะสามารถนาเงินตราต่างประเทศประเภทแหล่ง เป็นกรณีที่สามารถทาได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ฝากเข้าบัญชีเงิน
ในประเทศมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศสกุล ฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่นของตน ให้ถือปฏิบัติตาม
อื่น เช่น USD/YEN ในอัตราล่วงหน้า เพื่อนาไปชาระ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตรา
ภาระผูกพัน หรือเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินตราต่างประเทศ ต่างประเทศด้วย
บัญชีอื่นของตนที่เปิดไว้กับ ธพ. ได้หรือไม่
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ากับ ธพ. ในกรณีดังต่อไปนี้ จะ
สามารถดาเนินการได้หรือไม่
1) ลูกค้าต้องการนาเงินกู้เงินตราต่างประเทศ
1) ลูกค้าสามารถทาสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
ดังกล่าวมาขายรับบาทล่วงหน้า
ล่วงหน้าได้หากในสัญญาเงินกู้ระบุวันเบิกเงินกู้ในอนาคต
ที่ชัดเจน
2) ลูกค้าต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เพื่อชาระคืนเงินกู้เงินตราต่างประเทศโดยเงินกู้
ดังกล่าวไม่มีกาหนดชาระคืนที่แน่นอน

2) ลูกค้าสามารถทาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าได้โดยให้ ธพ. พิจารณาตามความเหมาะสม

3) ลูกค้าขอซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อ
ชาระเงินลงทุนในต่างประเทศโดยนาสัญญาร่วมทุนซึ่ง
ไม่ระบุวันชาระเงินมาแสดง
หากลูกค้านาคาสั่งซื้อสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้มาแสดง
กับ ธพ. เพื่อทาสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับ ธพ. ธพ. จะรับทาสัญญาดังกล่าวได้
หรือไม่
1) คาสั่งซื้อที่มีกาหนดการส่งมอบสินค้าภายใน 3 ปี
2) คาสั่งซื้อที่ไม่ระบุกาหนดการส่งมอบสินค้า

3) ลูกค้าสามารถทาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าได้โดยให้ ธพ. พิจารณาตามความเหมาะสม
ธพ. สามารถรับทาสัญญาดังกล่าวกับลูกค้าทั้ง 2 กรณีได้
หากลูกค้ามีเอกสารเพิ่มเติมมาแสดง ดังนี้
1) ในกรณีลูกค้านาคาสั่งซื้อที่ออกโดยคู่ค้าในต่างประเทศ
มาแสดง และลูกค้ามีเอกสารที่ลูกค้าออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้า
ในต่างประเทศยืนยันว่าจะขายสินค้าตามคาสั่งซื้อ
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คำตอบ
2) ในกรณีลูกค้านาคาสั่งซื้อที่ออกโดยลูกค้า และลูกค้ามี
เอกสารที่คู่ค้าในต่างประเทศออกให้แก่ลูกค้ายืนยันว่าจะ
ขายสินค้าตามคาสั่งซื้อ
การทาสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สามารถทาได้ แต่ ธพ. ที่เป็นคู่สัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
ในกรณีดังต่อไปนี้ สามารถทาได้หรือไม่
ต่างประเทศล่วงหน้าจะต้องตรวจสอบว่าลูกค้ามี
1) ลูกค้าเปิด L/C กับ ธพ. รายหนึ่ง แต่ต้องการทา
underlying ตลอดอายุสัญญา
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อชาระ L/C
ทั้งนี้ กรณีตาม 1) จะต้องเป็นไปตามความยินยอมของ
ดังกล่าวกับ ธพ. อีกรายหนึ่ง
ธพ. ที่รับเปิด L/C ด้วย
2) ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศประเภท
แหล่งจากต่างประเทศกับ ธพ. รายหนึ่ง แต่ต้องการทา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับ ธพ. อีก
รายหนึ่ง
หากลูกค้าซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยนา
เป็นกรณีที่สามารถทาได้
invoice ค่าสินค้ามาแสดงเป็นภาระผูกพัน เมื่อสัญญา
ครบกาหนด ลูกค้าจะนา invoice ค่าสินค้ารายการอื่น
หรือนาเอกสารแสดงภาระผูกพันประเภทอื่นที่ไม่ใช่
เงินกู้ เช่น ค่าบริการ มาแสดงประกอบการซื้อเงินตรา
ต่างประเทศตามสัญญาดังกล่าวได้หรือไม่
ลูกค้าซื้อขายสินค้าในประเทศโดยกาหนดราคาสินค้า เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานเนื่องจากลูกค้า
ในเอกสารเรียกเก็บเงินเป็นเงินตราต่างประเทศและจะ ไม่มีเงินได้เงินตราต่างประเทศหรือภาระผูกพันที่จะต้อง
ชาระเป็นเงินบาทเทียบเท่า ลูกค้าจะสามารถนา
ชาระเงินตราต่างประเทศ
เอกสารเรียกเก็บเงินสกุลเงินตราต่างประเทศมาเป็น
underlying ในการทาสัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าได้หรือไม่
ลูกค้ามีภาระผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศและได้ซื้อ เป็นกรณีที่สามารถทาได้
knock out option ไว้ ต่อมาสัญญาได้สิ้นสุดลง
(knocked out) แต่ลูกค้ายังคงมีภาระผูกพันดังกล่าว
อยู่ ลูกค้าจะสามารถทาสัญญา forward หรือ option
โดยใช้ภาระผูกพันเดิมอีกได้หรือไม่
ลูกค้ากู้เงินตราต่างประเทศจาก ธพ. ก. และได้ทา
เป็นกรณีที่สามารถทาได้ ทั้งนี้ การทาสัญญา cross
สัญญา cross currency swap เพื่อป้องกันความเสี่ยง currency swap สัญญาใหม่ และการเปลี่ยนชื่อคู่สัญญา
อัตราแลกเปลี่ยนจากการกู้เงินไว้ ต่อมาลูกค้าได้
cross currency swap สัญญาเดิม จะต้องดาเนินการ
refinance เงินกู้ โดยได้กู้เงินตราต่างประเทศจาก ธพ. พร้อมกัน เพื่อไม่ให้ลูกค้าทาสัญญาป้องกันความเสี่ยง
ข. แทน ลูกค้าจะทาสัญญา cross currency swap อัตราแลกเปลี่ยนซ้าซ้อน
กับ ธพ. ข. และจะเปลี่ยนชื่อคู่สัญญา cross
currency swap ที่ทากับ ธพ. ก. จากชื่อของลูกค้า
เป็นชื่อของ ธพ. ข. แทนได้หรือไม่
ลูกค้าจะสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าใน
กรณีดังต่อไปนี้ได้หรือไม่

-5คำถำม
1) ค่าใช้จ่ายเดินทาง

คำตอบ
1) สามารถทาได้หากมีเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางใน
อนาคตที่ชัดเจน

2) ส่งเงินของคนไทยย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศ 2) เป็นกรณีที่ไม่มีเอกสารแสดงภาระผูกพัน จึงเป็นกรณี
ส่งเงินมรดก หรือโอนเงินให้ครอบครัวหรือญาติ
ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
3) เงินปันผลของบริษัทในประเทศ
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3) สามารถทาได้หากมีหลักฐานการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นในต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ หรือมี
เอกสารที่ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศขอรับเงินปันผลเป็น
เงินตราต่างประเทศ
ในกรณีที่ลูกค้ามีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือหุ้น ในวันที่ทาสัญญาดังกล่าว ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารที่
ในต่างประเทศ เช่น หุ้นทุนที่เป็นการลงทุนโดยตรง
แสดงการถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นดังกล่าวได้
หรือหุ้นตามโครงการสวัสดิการของบริษัท เป็นต้น
ในกรณีดังกล่าว หากลูกค้าต้องการจะทาสัญญาขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องยื่นเอกสาร
หลักฐานใดในวันที่ทาสัญญาดังกล่าว
ในกรณีที่ลูกค้าทาสัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
ธพ. สามารถให้ลูกค้าจัดทาคารับรองฉบับเดียวเพื่อใช้
ต่างประเทศล่วงหน้ากรณีค่าสินค้าบริการโดยสัญญา สาหรับการทาธุรกรรมทั้งหมด หรืออาจจัดให้ทาคารับรอง
ดังกล่าวมีวันครบกาหนดเกิน 1 ปี ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ในแต่ละครั้งที่ทาธุรกรรมได้
จัดทาคารับรองว่าลูกค้ามี underlying นั้น
ลูกค้าสามารถจัดทาคารับรองครั้งเดียว เพื่อ
ประกอบการทาธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิงอัตรา
แลกเปลี่ยนกรณีดังกล่าวหลายๆ ธุรกรรม ได้หรือไม่
กรณีที่ลูกค้ามีเงินได้เงินตราต่างประเทศหรือภาระ
สามารถทาได้โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
ผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลหนึ่ง แต่ต้องการทา 1) ให้ทาสัญญาทั้ง 2 สัญญากับ ธพ. รายเดียวกัน โดย
อนุพันธ์ FX/บาท ในสกุลที่ไม่ตรงกับเงินได้หรือภาระ หากเป็นสัญญาล่วงหน้าทั้ง 2 สัญญา จะทาสัญญาใดก่อน
ผูกพันดังกล่าว จะสามารถทาได้หรือไม่ อย่างไร
ก็ได้
ตัวอย่างเช่น
2) ในกรณีที่จานวนเงินทั้ง 2 สัญญาไม่สอดคล้องกัน
กรณีลูกค้ามีเงินได้สกุลเยน แต่ลูกค้าทาสัญญา 2
อนุญาตให้ดาเนินการได้ดังนี้
สัญญา ดังนี้
- ซื้อเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมในอัตรา spot หรือ
1) ทาสัญญาขาย USD/บาทล่วงหน้า
ล่วงหน้า หรือถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝาก
2) ทาสัญญาแลกเปลี่ยน USD/YEN spot หรือ
เงินตราต่างประเทศ เพื่อให้ส่งมอบให้ครบตามภาระ
ล่วงหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ตรง
ผูกพันที่เป็นเงินตราต่างประเทศของลูกค้า หรือ
สกุลกับ underlying
- ยกเลิกสัญญาบางส่วนเพื่อให้จานวนเงินตามสัญญา
ทั้งสองสัญญาสอดคล้องกัน
กรณีลูกค้ามีภาระผูกพันสกุลเยน แต่ลูกค้าทาสัญญา 2 3) ให้ยกเลิกสัญญาล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นสัญญาล่วงหน้าที่
สัญญา ดังนี้
เกี่ยวกับเงินบาทหรือที่ไม่เกี่ยวกับเงินบาท และทาสัญญา
1) ทาสัญญาซื้อ USD/บาทล่วงหน้า
ใหม่เพื่อเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศภายในวันเดียวกัน
กับ ธพ. รายเดิม ตัวอย่างเช่นกรณีดังต่อไปนี้

-6คำถำม
2) ทาสัญญาแลกเปลี่ยน USD/YEN spot หรือ
ล่วงหน้าเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ตรง
สกุลกับ underlying
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คำตอบ
- ยกเลิกสัญญาซื้อ USD/บาทล่วงหน้าเพื่อทาสัญญาซื้อ
YEN/บาท แทน
- ยกเลิกสัญญาซื้อ YEN/USD ล่วงหน้าเพื่อทาสัญญาซื้อ
YEN/บาท แทน
กรณีลูกค้ามีสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ลูกค้าต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานเพื่อทาธุรกรรม
1 รายการ ลูกค้าสามารถทารายการต่อไปนี้พร้อมกัน FX/FX กับสถาบันการเงินต่างประเทศ ยกเว้นบริษัท
เพื่อป้องกันความเสี่ยงใน FX ของสินทรัพย์รายการนี้ ดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือบุคคลรายย่อยที่ลงทุน
ได้หรือไม่ ต้องขออนุญาต ธปท. หรือไม่
ผ่านกองทุนส่วนบุคคล
1) THB/ FX กับธนาคารในประเทศ
2) FX/ FX กับสถาบันการเงินต่างประเทศ
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการต่ออายุธุรกรรมอนุพันธ์กับ ธพ. ในวันที่ทาสัญญาอนุพันธ์ใหม่ (Trade date) เพื่อต่ออายุ
รายใหม่ ธพ. ที่เป็นคู่สัญญาเดิม และคู่สัญญาใหม่
อนุพันธ์เดิม ให้ ธพ. ที่เป็นคู่สัญญาใหม่ เรียกเอกสาร
จะต้องเรียกเอกสารใดจากลูกค้า
หลักฐาน ดังนี้
1) เอกสารแสดง underlying
2) สัญญาอนุพันธ์ฉบับเดิม หรือหนังสือรับรองจากลูกค้า
ว่าเป็นกรณีต่ออายุอนุพันธ์
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การ unwind ธุรกรรมที่ไม่รับมอบ/ส่งมอบในจานวน
ต่ากว่า USD 20,000 ให้ดูจากยอด Notional ของ
สัญญา หรือ จานวนเงินที่ขอ unwind
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กรณีที่ลูกค้าและ ธพ. ต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ของธุรกรรมอนุพันธ์ที่ได้ทาไว้แล้ว จะสามารถทาได้
หรือไม่

ในวันที่ชาระเงิน (Settlement date) ตามสัญญาอนุพันธ์
เดิม ให้ ธพ. ที่เป็นคู่สัญญาเดิม เรียกสัญญาอนุพันธ์ฉบับใหม่
หรือหนังสือรับรองจากลูกค้าว่าเป็นกรณีต่ออายุอนุพันธ์
ยกเว้นกรณีที่ ธพ. ดังกล่าวเป็นผู้รับมอบเงินตราต่างประเทศ
ที่ลูกค้าโอนมาชาระตามสัญญาอนุพันธ์ฉบับเดิม
ให้ดูจากจานวนเงินที่ต้องการ unwind เช่น สัญญา
Forward มี Notional จานวน USD100,000 ลูกค้า
สามารถ unwind บางส่วนได้ไม่เกิน USD 20,000 โดยไม่
ต้องขออนุญาตจาก ธปท.
ต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของธุรกรรมอนุพันธ์ ให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้
1) หากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขธุรกรรมอนุพันธ์มีผล
เสมือนเป็นการยกเลิกธุรกรรมอนุพันธ์ดังกล่าว เช่น
เปลี่ยนแปลงจานวนเงิน หรืออัตราแลกเปลี่ยน ให้
ดาเนินการดังนี้
- กรณีที่เป็นไปตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเวียนที่
ฝกง.(21)ว.18/2559 ให้สามารถดาเนินการได้
- กรณีอื่นๆ จะต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
2) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขธุรกรรมอนุพันธ์ในกรณี
นอกเหนือจาก 1) เช่น เปลี่ยนแปลงวันครบกาหนด
สามารถดาเนินการได้
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คำถำม
หากลูกค้าทาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
โดยนาเงินกู้มาแสดงเป็นภาระผูกพัน แต่ลูกค้าได้นา
เงินที่ได้รับชาระในต่างประเทศไปชาระคืนเงินกู้
ดังกล่าวก่อนกาหนดโดยไม่นาเงินดังกล่าวเข้าประเทศ
ก่อน ลูกค้าจะสามารถนาประมาณการค่าสินค้าหรือ
บริการมาแสดงเป็น underlying แทนได้หรือไม่

คำตอบ
เป็นกรณีที่สามารถทาได้หากเป็นสัญญาที่มีอายุคงเหลือ
ไม่เกิน 1 ปี และ ธพ. มีการควบคุมวงเงินการทาธุรกรรม
อนุพันธ์ที่เกี่ยวกับเงินบาทของลูกค้ารายดังกล่าวไม่ให้เกิน
ภาระผูกพันหรือเงินได้เงินตราต่างประเทศของลูกค้า
ภายใน 1 ปี ทั้งนี้ ในวันรับมอบ/ส่งมอบเงินตรา
ต่างประเทศ ธพ. ต้องจัดให้ลูกค้ายื่นเอกสารหลักฐาน
ค่าสินค้าและบริการตามที่กาหนดด้วย
กรณีลูกค้าทาธุรกรรมอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงอัตรา ธพ. จะต้องใช้หลักการรู้จักลูกค้าหรือพิสูจน์ทราบลูกค้า
แลกเปลี่ยนจากการซื้อทองคาในต่างประเทศ ธพ.
ก่อน (Know Your Customer/ Customer Due
ต้องเรียกเอกสารหลักฐานในวัน trade date ในแต่ละ Diligence) ว่าที่ผ่านมาลูกค้ารายดังกล่าวมีการนาเข้า
กรณีต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร
ทองคาจริงหรือไม่ เนื่องจากทองคาสามารถเป็นได้ทั้ง
สินค้าและ financial instruments ซึ่งอาจไม่ได้มีการนา
ทองคาเข้าประเทศ โดยให้ถือปฏิบัติในแต่ละกรณีดังนี้
1) กรณีลูกค้ามีการนาเข้าทองคาจริงทุกครั้งที่มีการ 1) สามารถเรียกเอกสารหลักฐานแสดงภาระค่าทองคา
ซื้อทองคาในต่างประเทศ
นาเข้าในวัน settlement date ได้
2) กรณีในบางครั้งลูกค้าไม่นาเข้าทองคาที่ซื้อใน
ต่างประเทศ เช่น ฝากทองคาไว้ใน ตปท. เพื่อรอให้
ครบปริมาณขั้นต่า หรือหักกลบรายการซื้อขายทองคา
และนาเข้าเฉพาะส่วนต่าง
หากลูกค้าต้องการต่ออายุ (rollover) ธุรกรรมอนุพันธ์
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจากการซื้อขาย
ทองคา ธพ. จะพิจารณาต่ออายุธุรกรรมอนุพันธ์ให้
ลูกค้าในกรณีต่อไปนี้ได้หรือไม่ และเรียกเอกสาร
หลักฐานอย่างไร
1) กรณีลูกค้ามีการนาเข้าทองคาจริงทุกครั้งที่มีการ
ซื้อทองคาในต่างประเทศ

2) ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน หรือเรียกหนังสือ
อนุญาตของเจ้าพนักงาน
ให้ ธพ. ถือปฏิบัติดังนี้

1) ต่ออายุได้โดยสามารถเรียกเอกสารหลักฐานแสดงภาระ
ค่าทองคานาเข้าในวัน settlement date

2) กรณีในบางครั้งลูกค้าไม่นาเข้าทองคาที่ซื้อใน
2) ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน หรือเรียกหนังสือ
ต่างประเทศ เช่น ฝากทองคาไว้ใน ตปท. เพื่อรอให้
อนุญาตของเจ้าพนักงาน
ครบปริมาณขั้นต่า หรือหักกลบรายการซื้อขายทองคา
และนาเข้าเฉพาะส่วนต่าง
ในกรณีที่ลูกค้าทาสัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีค่าสินค้าหรือ
บริการ ต่อมาลูกค้าจะขอยกเลิกสัญญาดังกล่าวใน
กรณีดังต่อไปนี้ได้หรือไม่
1) ลูกค้าขอยกเลิกสัญญาขายเงินตราต่างประเทศ 1) สามารถทาได้
ล่วงหน้าดังกล่าวกับ ธพ. ที่เป็นคู่สัญญาเดิม เนื่องจาก
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ต้องการขายเงินตราต่างประเทศในอัตรา spot กับ
ธพ. อีกรายหนึ่ง
2) ลูกค้าได้ทยอยทาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าดังกล่าวกับ ธพ. หลายรายเพื่อชาระภาระ
ผูกพัน ต่อมา ลูกค้าต้องการยกเลิกสัญญาดังกล่าวกับ
ธพ. ที่เป็นคู่สัญญาเดิมและซื้อเงินตราต่างประเทศใน
อัตรา spot เพื่อชาระเงินผ่าน ธพ. รายเดียวแทน
ธพ. สามารถเปลี่ยนคู่สัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าเนื่องจากมีเหตุผลความจาเป็น
โดยเปลี่ยนจากบริษัท ก เป็นบริษัท ข แทนได้หรือไม่

คำตอบ
2) สามารถทาได้

เป็นกรณีที่สามารถทาได้ หากบริษัท ก มีเหตุผลความ
จาเป็นที่ต้องยกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขที่กาหนด และบริษัท
ข มี underlying ที่สอดคล้องกับสัญญาซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าว โดยบริษัท ก และบริษัท ข
จะต้องมีเอกสารตกลงยินยอมระหว่างกันด้วย
ทั้งนี้ ในการรายงานการเปลี่ยนคู่สัญญาตามกรณี
ข้างต้น ให้ถือเสมือนเป็นการยกเลิกสัญญาเดิมและทา
สัญญาใหม่ทดแทน
กรณีที่มีการทาสัญญาอนุพันธ์ไว้หลายสัญญา ถ้าลูกค้า ไม่ต้องขออนุญาต โดยสัญญาที่ทาใหม่ต้องมีสาระสาคัญ
ประสงค์จะยกเลิกสัญญาเดิม และทาสัญญาใหม่เพื่อ ของสัญญาเหมือนเดิมทุกประการ ยกเว้นวันที่ทาสัญญา
รวมเป็นสัญญาเดียวกัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อาจเป็นวันที่ทาสัญญาใหม่ และธนาคารพาณิชย์ต้อง
สาระสาคัญของสัญญา เช่น ชื่อคู่สัญญา วันครบ
รายงาน Dataset ให้ถูกต้องตามที่กาหนดด้วย
กาหนดสัญญา หรือ อัตราแลกเปลี่ยน ต้องขออนุญาต
เจ้าพนักงานก่อนหรือไม่
กรณีที่ลูกค้าทาธุรกรรมอนุพันธ์จากประมาณการและ การทาสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่าสินค้าและบริการ
เมื่อครบกาหนดชาระตามอนุพันธ์ ปรากฏว่าลูกค้ามีค่า สามารถ unwind ได้ทุกกรณี
สินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าประมาณการ
ดังกล่าว ลูกค้าจะสามารถยกเลิกสัญญาในส่วนที่ได้
ประมาณไว้เกินได้หรือไม่
ในกรณีที่ผู้ประกอบการ unwind ธุรกรรมอนุพันธ์ที่ ในการ unwind ธุรกรรมอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงค่า
เกี่ยวกับค่าสินค้าหรือบริการ ธพ.ต้องให้ลูกค้าแสดง
สินค้าหรือบริการ สามารถทาได้ทุกกรณีโดย ธพ.ไม่ต้อง
เอกสารหรือไม่ อย่างไร
เรียกให้ลูกค้ายื่นเอกสารหลักฐานแสดงเหตุผลความ
จาเป็น อย่างไรก็ดี ธพ. ต้องให้ลูกค้าแจ้งเหตุผลในการ
unwind เพื่อรายงานให้ ธปท. ผ่านระบบ DMS โดยอาจ
ให้ลูกค้าแจ้งทาง email หรือวาจาก็ได้
ในการ unwind ธุรกรรมอนุพันธ์ FX/บาทค่าสินค้า
การทาธุรกรรมอนุพันธ์ลูกค้าต้องมีธุรกรรมการค้าสินค้า
หรือบริการ สามารถ unwind และทาใหม่ได้หลายๆ หรือบริการ (underlying) รองรับ ดังนั้น เพื่อให้
ครั้งได้หรือไม่
ผู้ประกอบการมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินตรา
ต่างประเทศมากขึ้น จึงอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถ
ยกเลิกธุรกรรมอนุพันธ์ โดยสามารถทยอยยกเลิกบางส่วน
หรือยกเลิกทัง้ จานวนก็ได้ ทั้งนี้ การ unwind อนุพันธ์ต้อง
ทากับ ธพ.รายเดิมเท่านั้น กรณียกเลิกธุรกรรมอนุพันธ์ไป
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แล้ว สามารถทาธุรกรรมใหม่ได้หากผู้ประกอบการยังมี
underlying รองรับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้ทาธุรกรรม การทาธุรกรรมลักษณะดังกล่าว เป็นกรณีที่ต้องขอ
ป้องกันความเสี่ยงค่าสินค้าที่กาหนดราคาอิงกับ
อนุญาตจาก ธปท. ดังนั้น การ unwind ต้องปฏิบัติตาม
เงินตราต่างประเทศ แต่ชาระเป็นเงินบาทเทียบเท่า
เงื่อนไขในหนังสืออนุญาตของ ธปท.
(FX linked) สามารถ unwind ได้หรือไม่
ในวันทาธุรกรรมอนุพันธ์ (Trade date) หากลูกค้าจะ ธพ.ต้องเรียกเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดในข้อ 15 ของ
ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อชาระคืนเงินกู้ยืม ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวกับ
สกุลเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ ธพ.ต้อง
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เรียกให้ลูกค้าแสดงเอกสารหลักฐานใดบ้าง
แลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งได้แก่ 1) หลักฐานที่แสดงรายละเอียด
การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ เช่น สัญญาเงินกู้ และ
2) หลักฐานการนาเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ
พร้อมทั้งให้ลูกค้าจัดทาคารับรองตามแบบที่กาหนด
ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานการนา
เงินกู้เข้าประเทศได้ ให้ ธพ.จัดให้ลูกค้ายื่นขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานก่อน จึงจะรับทาธุรกรรมอนุพันธ์ดังกล่าวกับ
ลูกค้าได้
ธพ. สามารถให้ลูกค้าทาสัญญา Swap เพื่อป้องกัน
ธพ. สามารถทาสัญญา swap ดังกล่าวกับลูกค้าได้ หาก
ความเสี่ยงกรณีเงินกู้ต่างประเทศได้หรือไม่
ลูกค้านาเงินกู้ดังกล่าวมาส่งมอบให้แก่ ธพ. เพื่อแลกเป็น
เงินบาทด้วยธุรกรรม spot ตามขาแรกของสัญญา swap
อย่างไรก็ดี ธพ. ไม่สามารถทาสัญญา swap ให้แก่
ลูกค้าได้หากวัน settlement date ขาแรกของธุรกรรม
ดังกล่าวมีระยะเวลาเกินกว่า t+2
หากลูกค้าต้องการทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงกรณีส่ง ธพ. จะไม่สามารถทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงให้ลูกค้าได้
เงินไปให้กู้ยืมในต่างประเทศ แต่ลูกค้ามีเงินฝาก
เนื่องจากลูกค้าได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
เงินตราต่างประเทศที่เตรียมไว้ชาระเงินกู้ยืมดังกล่าว แลกเปลี่ยนโดยการฝากเงินตราต่างประเทศเพื่อเตรียมไว้
แล้ว ธพ. จะสามารถทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงกรณี ส่งไปให้กู้ยืมในต่างประเทศแล้ว
ดังกล่าวให้ลูกค้าได้หรือไม่
ทั้งนี้ หาก ธพ. ไม่ทราบว่าลูกค้ามีธุรกรรมป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประเภทอื่นหรือไม่ ธพ. ควร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าก่อน เพื่อป้องกันการทา
ธุรกรรมอนุพันธ์ซ้าซ้อน
หากลูกค้าทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงกรณีเงินกู้ โดย
สัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และ ธพ. ให้ลูกค้าจัดทาคา
รับรองสาหรับการทาสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วัน trade
date แล้ว
1) ธพ.ต้องให้ลูกค้าทาคารับรองทุกปี เพื่อให้
1) คารับรองดังกล่าวเป็นคารับรองที่ให้จัดทาเฉพาะกรณี
ครอบคลุมตลอดอายุสัญญาดังกล่าวหรือไม่
เริ่มทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมตลอดอายุ
สัญญาเงินกู้ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ในปีถัดไป ธพ. จึงไม่ต้อง
จัดให้ลูกค้าทาคารับรองอีก
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2) ในปีแรกที่ลูกค้าทาคารับรองดังกล่าวไว้แล้ว
ต่อมา ในปีเดียวกันนั้น หากลูกค้าทาสัญญาป้องกัน
ความเสี่ยงกรณีเงินลงทุนโดยตรง เงินกู้ หรือเงินให้กู้
เพิ่มเติม หรือมีการต่ออายุสัญญาป้องกันความเสี่ยงกรณี
ดังกล่าว ธพ. ต้องให้ลูกค้าจัดทาคารับรองอีกหรือไม่
40 ธพ. สามารถให้ลูกค้ายื่นคารับรองในการทาธุรกรรม
อนุพันธ์เป็นฉบับภาษาอังกฤษได้หรือไม่
41 ในการทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงกรณีสินเชื่อทาง
การค้า (Trade finance) เช่น packing credit T/R
ธพ. ต้องให้ลูกค้าทาคารับรองในวัน Trade date
หรือไม่
*42 หากลูกค้าซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าโดยนา
invoice ค่าสินค้ามาแสดงเป็นภาระผูกพัน ต่อมา ลูกค้า
นาเอกสารแสดงภาระเงินกู้มาแสดงแทน หรือขอรับมอบ
เงินตราต่างประเทศเพื่อส่งไปชาระคืนเงินกู้แทน
สามารถทาได้หรือไม่
43

ธพ. ต้องให้ลูกค้ายื่นคารับรองเป็นภาษาไทยตามแบบที่
กาหนดเท่านั้น
ธพ. ไม่ต้องให้ลูกค้าทาคารับรองในกรณีดังกล่าว

ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนภาระผูกพันจากค่าสินค้าเป็นเงินกู้
ได้ เนื่องจากการทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงเงินกู้จะต้อง
มีการจัดทาคารับรองในวัน trade date ด้วย
ทั้งนี้ กรณีลูกค้าได้ทาคารับรองกับ ธพ. ไว้ใน ปีนั้นแล้ว
ธพ. สามารถให้ลูกค้าเปลี่ยนภาระผูกพันจากค่าสินค้าเป็น
เงินกู้ได้

บริษัท ก เสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศใน
ต่างประเทศ
1) บริษัท ก จะสามารถทาสัญญาป้องกันความเสี่ยง 1) สามารถทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงได้ตามจานวนที่
ตามจานวนที่เสนอขายได้หรือไม่
เสนอขาย
2) หากไม่สามารถเสนอขายได้ทั้งหมด จะสามารถ
unwind ได้เสรีด้วยหรือไม่
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คำตอบ
2) ธพ. ไม่ต้องให้ลูกค้าจัดทาคารับรองอีก
อนึ่ง หากในปีถัดไปลูกค้าทาสัญญาป้องกันความเสี่ยง
หรือมีการต่ออายุสัญญาป้องกันความเสี่ยงในกรณีดังกล่าว
เพิ่มเติม ธพ. ต้องให้ลูกค้าทาคารับรองด้วย

การ unwind ธุรกรรมอนุพันธ์กรณีต่อไปนี้ต้องขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงานหรือไม่
1) การทาสัญญา Cross Currency Swap (CCS)
เพื่อแปลงหนี้สกุลบาทเป็นดอลลาร์สหรัฐ
2) การทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงกรณีชาระค่า
สินค้าในประเทศเป็นเงินบาทเทียบเท่าราคาสินค้าที่
กาหนดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (FX linked)

2) เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน เนื่องจากหุ้น
กู้ถือเป็นตราสารทางการเงินจึงไม่รวมอยู่ในกรณีที่อนุญาต
ให้ unwind เสรี
ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานทั้งสองกรณีทั้งในการทา
สัญญา และการ unwind

หมำยเหตุ *เป็นคำถำม-คำตอบที่ปรับใหม่เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2560

- 11 คำถำม – คำตอบ เรื่อง กำรทำธุรกรรมอนุพันธ์และเงินฝำกหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง
และธุรกรรม Credit Derivatives ที่อ้ำงอิงสินทรัพย์สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2560)
1

2

3

คำถำม
คำตอบ
ในกรณีที่ ธพ. ทาธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงราคาสินค้า ในการทาสัญญาอนุพันธ์ หาก ธพ. และคู่สัญญากาหนด
โภคภัณฑ์ ธพ. จะพิจารณาอย่างไรว่ากรณีใดจะถือเป็น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้อ้างอิงเป็นสกุลเงินตรา
ตัวแปรต่างประเทศ
ต่างประเทศ กรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็นการทาธุรกรรม
อนุพันธ์ที่อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ ซึ่งหากเป็นกรณีที่
ไม่ใช่ plain vanilla swap ลูกค้าจะต้องมีความเสี่ยง
ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว
หากลูกค้าต้องการทาสัญญาอนุพันธ์อ้างอิงราคาสินค้า ธพ. สามารถทาธุรกรรมดังกล่าวได้กับลูกค้าทั่วไปโดยไม่
โภคภัณฑ์โดยแลกราคาคงที่และราคาลอยตัวในรูปของ ต้องตรวจสอบ underlying แต่หากเป็นธุรกรรมในรูป
สัญญา plain vanilla swap เช่น commodity
ของสัญญาประเภทอื่น เช่น outright forward ธพ.
swap ธพ. จะต้องตรวจสอบ underlying ของลูกค้า จะต้องตรวจสอบ underlying ของลูกค้าด้วย
หรือไม่
ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องการยกเลิกอนุพันธ์ดังกล่าวที่ทากับ
ลูกค้าที่มี underlying ให้ ธพ. ตรวจสอบด้วยว่าไม่ใช่
เป็นการเก็งกาไร
กรณีที่ ธพ. จะทาธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงราคาสินค้า - ธพ. จะต้องพิจารณาว่าลูกค้ามีความเสี่ยงจากการ
โภคภัณฑ์ที่ไม่ใช่ Plain Vanilla Swap กับบุคคลใน เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น
ประเทศที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 1) ลูกค้ามีการนาเข้าหรือส่งออกสินค้าดังกล่าวและ
ดังกล่าว ธพ. จะต้องพิจารณา underlying ของลูกค้า ต้องการทาอนุพันธ์ที่อ้างอิงราคาสินค้าดังกล่าวเพื่อ
อย่างไร
กาหนดราคานาเข้าหรือส่งออกที่แน่นอน
2) ลูกค้ามีสินค้าดังกล่าวอยู่ในสินค้าคงคลัง
(inventory) และราคาขายของสินค้าดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของราคาสินค้านั้นใน
ตลาดโลก เป็นต้น
ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสินค้าประเภทเดียวกันกับราคาสินค้าอ้างอิง
ตามธุรกรรมอนุพันธ์ แต่อาจมีคุณสมบัติแตกต่างกันได้
เช่น โลหะมีค่าที่มีค่าความบริสุทธิ์แตกต่างกัน เป็นต้น
- กรณีที่ลูกค้ามีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาสินค้าประเภทหนึ่ง แต่ทาธุรกรรมอนุพันธ์โดย
อ้างอิงราคาสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
หรือมีราคาเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน (Proxy
hedge) จะเป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
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คำถำม
หาก ธพ. จะทาธุรกรรมอนุพันธ์ที่ไม่ใช่ Plain Vanilla
Swap เช่น forward หรือ option ที่อ้างอิงราคาตรา
สารหนี้หรือราคาตราสารทุนต่างประเทศ หรือดัชนี
ทางการเงิน กับบุคคลในประเทศ จะทาได้ในกรณี
ใดบ้าง

คำตอบ
จะต้องเป็นกรณีที่ลูกค้ามีความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้ ราคาตราสารทุน
หรือดัชนีทางการเงิน เช่น
1) ลูกค้าต้องการซื้อหุ้นของบริษัทในต่างประเทศเพื่อ
ลงทุนโดยตรง และต้องการทาอนุพันธ์ดังกล่าวเพื่อ
กาหนดราคาซื้อหุ้นล่วงหน้า
2) ลูกค้าถือครองหุ้นต่างประเทศและต้องการทา
อนุพันธ์ดังกล่าวเพื่อกาหนดราคาขายหุ้นล่วงหน้า
3) ลูกค้ากู้เงินตราต่างประเทศและต้องการทาอนุพันธ์
ดังกล่าวที่อ้างอิงดัชนีราคาตราสารหนี้เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงอัตราดอกเบี้ย
ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องการยกเลิกอนุพันธ์ตามกรณีต่างๆ
ข้างต้น ให้ ธพ. ตรวจสอบด้วยว่าไม่ใช่เป็นการเก็งกาไร

กรณี ธพ. ออก FX Range Accrual Notes สกุลบาท
ขายให้แก่ลูกค้าในประเทศ โดยผู้ซื้อตราสารดังกล่าว
จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินบาทในอัตราที่ตกลงกัน
ในวันที่อัตราแลกเปลี่ยน FX/บาท เคลื่อนไหวอยู่
ในช่วงที่กาหนด ผู้ซื้อตราสารดังกล่าวจะต้องมีภาระ
FX เงินได้ FX หรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
(underlying) รองรับหรือไม่ และหากต้องมี
underlying รองรับ จะต้องมี underlying ทั้งด้านซื้อ
และด้านขาย FX หรือไม่เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวมี
การกาหนดช่วงของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจให้
ประโยชน์ทั้งกับด้านซื้อและขาย FX
ในกรณีที่ ธพ. ทาธุรกรรมอนุพันธ์แบบผสม (Hybrid
Derivatives) ซึ่งอ้างอิงตัวแปรต่างประเทศมากกว่า 1
ประเภท เช่น ธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์และอัตรา แลกเปลี่ยน FX/THB กับบุคคลใน
ประเทศ ธพ. จะต้องพิจารณา underlying ของลูกค้า
อย่างไร

ธพ. สามารถออกขายตราสารดังกล่าวกับลูกค้าที่ไม่มี
Underlying ได้ในวงเงินไม่เกิน USD 5 ล้าน (นับรวม
กับยอดคงค้างเงินฝากเงินตราต่างประเทศในบัญชี FCD
แหล่งในประเทศแบบไม่มีภาระ)
ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้ามี Underlying รองรับ ให้สามารถ
ทาได้ตาม Underlying โดยจะเป็น underlying ด้าน
ซื้อหรือด้านขายเพียงด้านใดด้านหนึ่งได้ อย่างไรก็ดี ผู้
ซื้อจะต้องไม่มีการทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนจาก underlying ดังกล่าวซ้าซ้อน
หากธุรกรรมอนุพันธ์แบบผสมประกอบด้วยธุรกรรม
อนุพันธ์อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศใดๆ ที่กาหนดให้ ธพ.
ทาได้เฉพาะกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงจากตัวแปรดังกล่าว
ธพ. จะต้องตรวจสอบ underlying ของลูกค้าตามตัว
แปรที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกประเภทตัวแปร เช่น
1) ธุรกรรมอนุพันธ์ตามตัวอย่างในคาถาม ลูกค้าจะต้อง
มี underlying ทั้งด้านสินค้าโภคภัณฑ์และอัตรา
แลกเปลี่ยน FX/THB ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าทาธุรกรรม
Plain Vanilla Swap ลูกค้าไม่จาเป็นต้องมี
underlying ด้านสินค้าโภคภัณฑ์
2) ธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงราคาทองคาและอัตรา
แลกเปลี่ยน FX/THB ลูกค้ามี underlying เฉพาะด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน FX/THB ได้ เนื่องจาก ธพ. สามารถ
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คำตอบ
ทาธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงราคาทองคากับลูกค้าใน
ประเทศได้โดยลูกค้าดังกล่าวไม่ต้องมี underlying
ในกรณีที่ ธพ. ทาธุรกรรม Structured product ที่ ธพ. ต้องพิจารณาโดยแยกเป็นกรณีดังนี้
จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงตัวแปรต่างประเทศมากกว่า 1 1) กรณี Structured product ทีจ่ ่ายผลตอบแทน
ประเภท เช่น Structured product ที่อ้างอิงอัตรา
อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศที่ไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยน FX/
ดอกเบี้ยต่างประเทศและดัชนีราคาหลักทรัพย์
บาท : ธพ. สามารถทาธุรกรรมกับลูกค้าได้โดยไม่ต้อง
ต่างประเทศ เป็นต้น ธพ. จะต้องพิจารณา
ตรวจสอบ underlying ของลูกค้า
underlying ของลูกค้าอย่างไร
2) กรณี Structured product ที่จ่ายผลตอบแทน
อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน FX/บาท และตัวแปร
ต่างประเทศอื่นๆ:
- หากทาธุรกรรมภายในวงเงินไม่เกิน USD 5 ล้าน (ซึง่
นับรวมยอดคงค้างในบัญชี FCD แหล่งต่างประเทศ
แบบไม่มีภาระ) ธพ. สามารถทากับลูกค้าได้โดยไม่ต้อง
ตรวจสอบ underlying
- หากทาธุรกรรมเกินกว่าวงเงินข้างต้น ธพ. จะต้อง
ตรวจสอบ underlying ด้านอัตราแลกเปลี่ยนของลูกค้า
โดยให้ทาได้ไม่เกินกว่า notional amount ของ
underlying ในวันที่ลูกค้าซื้อ Structured product
ดังกล่าว
อนึ่ง กรณี Structured product ที่ให้สิทธิลูกค้าซื้อ
FX เกินกว่า USD 5 ล้าน ให้ ธพ. ตรวจสอบว่าลูกค้ามี
ภาระผูกพันที่ต้องชาระเงินตราต่างประเทศในอนาคตไม่
น้อยกว่าจานวน FX ที่ตกลงจะให้ลูกค้าซื้อตาม
structured product
ในกรณีที่ ธพ. ทาธุรกรรม Structured product
ให้ ธพ. เรียกเอกสารหลักฐานที่แสดงความเสี่ยงตามที่
ดังต่อไปนี้ กับลูกค้าในประเทศ ธพ. จะต้องเรียก
กาหนดในวันที่ทาธุรกรรม (Trade date)
เอกสารหลักฐานที่แสดงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เมื่อใด ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่
1) Structured product ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิง เกี่ยวกับเงินบาท ให้ใช้เกณฑ์การเรียกเอกสารหลักฐาน
FX/บาท ซึ่งทากับลูกค้าที่มีความเสี่ยงจากอัตรา
เช่นเดียวกับกรณีการทาธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิงอัตรา
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทตามที่กาหนดในข้อ 3
2) Credit Linked note
ของหนังสือเวียนที่ ฝกง.(21)ว.18/2559
อย่างไรก็ดี ลูกค้าไม่สามารถใช้ประมาณการรายได้
หรือภาระจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตเป็น
Underlying ในการทาธุรกรรม Structured Product ได้
ธพ. สามารถทาธุรกรรมอนุพันธ์ หรือออก
ธพ. สามารถทาธุรกรรมอนุพันธ์ หรือออก Structured
Structured product ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิง
product ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงค่าเฉลี่ยของตัวแปร
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่างประเทศ เช่น ธุรกรรมอนุพันธ์ ต่างประเทศได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามแต่ละ
ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงค่าเฉลี่ยดอกเบี้ย LIBOR กับ ประเภทตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้าคนไทย ได้หรือไม่
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*10 ณ วันที่ ธพ. ขาย Structured Note สกุลบาท ที่ให้
สิทธิลูกค้าที่ไม่ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซื้อ
เงินตราต่างประเทศ ธพ. ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้การ
ควบคุมวงเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์

คำตอบ
ให้ ธพ. แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าวงเงินการซื้อ Structured
product นับรวมกับเงินในบัญชี FCD ประเภทแหล่งใน
ประเทศ แบบไม่มีภาระ ต้องมีจานวนรวมทุกธุรกรรมไม่
เกิน USD 5 ล้าน และ ธพ. ควรจัดให้ลูกค้าทาหนังสือ
ยินยอมว่า ณ วันส่งมอบ ลูกค้าจะไม่สามารถรับมอบ
เงินตราต่างประเทศได้เต็มจานวน หากเงินตรา
ต่างประเทศที่จะรับมอบ เมื่อรวมกับเงินในบัญชี FCD
ประเภทแหล่งในประเทศแบบไม่มีภาระ มีจานวนเกิน
กว่า USD 5 ล้าน
*11 ธพ. สามารถออกขาย Structured product ที่จ่าย ธพ. สามารถขาย Structured product ให้แก่ลูกค้าแต่
ผลตอบแทนอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาท ละรายไม่เกิน USD 5 ล้าน โดยนับรวมกับยอดคงค้างเงิน
หรือที่ให้สิทธิ ธพ. ในการขายหรือให้สิทธิลูกค้าในการ ฝากเงินตราต่างประเทศในบัญชี FCD แหล่งในประเทศ
ซื้อเงินตราต่างประเทศ กับลูกค้าที่ไม่มีความเสี่ยงจาก แบบไม่มีภาระ รวมทุกบัญชี และทุกสกุลเงิน และนับ
อัตราแลกเปลี่ยนได้โดยมีการนับวงเงินอย่างไร
รวมธุรกรรม Structured product สกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ที่มีลักษณะเป็นบัญชีเงินฝาก FCD ในบัญชี
ประเภทดังกล่าวด้วย
ตัวอย่าง หากลูกค้ามียอดคงค้างในบัญชี FCD แหล่งใน
ประเทศแบบไม่มีภาระจานวน USD 2 ล้าน ลูกค้าจะ
สามารถซื้อ Structured product ดังกล่าวรวมใน
วงเงินเทียบเท่าไม่เกิน USD 3 ล้าน โดยในวันที่ลูกค้าซื้อ
Structured product (Trade date) ธพ. ควรให้ลูกค้า
รับรองว่ายอดคงค้างของบัญชีดังกล่าวรวมทุกบัญชีทุก
สกุลเงิน รวมกับยอดคงค้างของ Structured product
ที่มีอยู่เดิมและที่จะซื้อครั้งนี้มีจานวนไม่เกินวงเงิน
USD 5 ล้าน
*12 ธพ. จะต้องนับวงเงิน Structured product ที่ให้สิทธิ กรณีลูกค้าซื้อ Structured product สกุลบาท ที่ลูกค้า
ลูกค้าซื้อ หรือให้สิทธิลูกค้าขายเงินตราต่างประเทศ
มีสิทธิซื้อเงินตราต่างประเทศ หรือ Structured
กรณีลูกค้าไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อใด product สกุลเงินตราต่างประเทศ ที่ลูกค้ามีสิทธิขาย
และอย่างไร
เงินตราต่างประเทศ ในวันครบกาหนด ให้ ธพ. นับ
วงเงินตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อ Structured product
(Trade date) โดยนับรวมกับยอดคงค้างในบัญชี FCD
ประเภทแหล่งในประเทศแบบไม่มีภาระ ไม่เกินกว่า
USD 5 ล้าน
หมายเหตุ :
1) Structured product สกุลบาท ให้นับวงเงิน
โดยแปลงมูลค่าเป็นดอลลาร์เทียบเท่า โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนในวัน Trade date
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คำตอบ
2) Structured product ในลักษณะบัญชีเงินฝาก
FCD ที่ให้สิทธิลูกค้าขายเงินตราต่างประเทศ
ให้นับวงเงินตามยอดคงค้างในบัญชี FCD
ดังกล่าว เป็นดอลลาร์เทียบเท่า ในวัน Trade
date และให้ ธพ. ลดยอดเงินในบัญชี FCD ได้
ตามจานวนที่ลูกค้าใช้สิทธิขายเงินตรา
ต่างประเทศ ในวันครบกาหนด (Settlement
date)
*13 ในกรณีที่ ธพ. ต้องการทาธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์ ธพ. สามารถทาธุรกรรมดังกล่าวได้ ซึ่งกรณีการให้เงินกู้
แฝงที่อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศในรูปของสัญญาเงินกู้ แก่ลูกค้า โดยมีการทาอนุพันธ์ด้านตลาดแฝง เพื่อ
โดยจ่ายดอกเบี้ยอ้างอิงกับตัวแปรต่างประเทศ ธพ.
บริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ ให้ ธพ. ถือปฏิบัติ
สามารถทาได้หรือไม่ อย่างไร
ตามหลักเกณฑ์อนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี
*14 Structured product สกุลเงินตราต่างประเทศ ใน
ธพ. สามารถออกขาย Structured product สกุล
ลักษณะที่เป็นบัญชีเงินฝาก สามารถทาได้กับบัญชี
เงินตราต่างประเทศ ในลักษณะที่เป็นบัญชี FCD ได้
FCD ทุกประเภทหรือไม่
ดังนี้
1) กรณี Structured product สกุลเงินตรา
หมายเหตุ : ธพ. ต้องไม่ใช้คาว่า “เงินฝาก” ในการทา ต่างประเทศที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงตัวแปร
ธุรกรรม
ต่างประเทศทุกประเภท สามารถทาได้กับบัญชี FCD
ทุกประเภท โดยถือปฏิบัติตามเกณฑ์ของบัญชี FCD แต่
ละประเภท
2) กรณี Structured product สกุลเงินตรา
ต่างประเทศที่ให้สิทธิลูกค้าขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
2.1) กรณีให้สิทธิลูกค้าขายเงินตราต่างประเทศ ให้
สามารถทาได้เฉพาะกับบัญชี FCD แหล่ง
ต่างประเทศ หรือแหล่งในประเทศ แบบไม่มีภาระ
โดยถือปฏิบัติตามเกณฑ์ของบัญชี FCD แต่ละ
ประเภท
2.2) กรณีให้สิทธิลูกค้าแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศสกุลอื่น ให้สามารถทาได้กับบัญชี FCD
ทุกประเภท โดยถือปฏิบัติตามเกณฑ์ของบัญชี
FCD แต่ละประเภท
ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ทาธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นกับบัญชี
เพื่อการลงทุน (PFCD)
*15 ลูกค้าสามารถซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ลูกค้าสามารถทาธุรกรรมดังกล่าวในรูป Structured
เพื่อฝากเข้าบัญชี หรือถอนจากบัญชี FCD แหล่งใน
product ที่ให้สิทธิลูกค้าซื้อเงินตราต่างประเทศโดยใช้
ประเทศได้หรือไม่
บัญชี FCD แหล่งในประเทศ หรือที่ให้สิทธิลูกค้าขาย
เงินตราต่างประเทศโดยใช้บัญชี FCD แหล่งในประเทศ
แบบไม่มีภาระได้
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คำตอบ
อย่างไรก็ดี ลูกค้าไม่สามารถซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อฝากเข้าบัญชี หรือถอนจาก
บัญชี FCD แหล่งในประเทศได้ เช่น การซื้อ FX
Forward เพื่อฝากเข้าบัญชี FCD แหล่งในประเทศ หรือ
ขาย FX Forward จากบัญชี FCD แหล่งในประเทศ
*16 กรณี ธพ. ขาย Structured Product สกุลเงินตรา
ธพ. สามารถจ่ายดอกเบี้ย หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ต่างประเทศ ในลักษณะบัญชีเงินฝากเงินตรา
สัญญาอนุพันธ์ ตามธุรกรรม Structured product
ต่างประเทศ ให้กับลูกค้า หาก ธพ. มีการจ่ายดอกเบี้ย สกุลเงินตราต่างประเทศ ในลักษณะบัญชีเงินฝาก ให้กับ
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุพันธ์แฝง เช่น
ลูกค้าเป็นเงินตราต่างประเทศได้ โดยสามารถฝากเข้า
premium ธพ. ต้องปฏิบัติอย่างไร
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศดังกล่าวได้
หมำยเหตุ *เป็นคำถำม-คำตอบที่ปรับใหม่เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2560

