คําถาม – คําตอบ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในตางประเทศ และอนุพันธ
(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564)
1. การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศของผูลงทุน และบุคคลรายยอย
คําถาม
คําตอบ
*1 กรณีผลู งทุน หรือบุคคลรายยอยจะสงเงินลงทุน ผูลงทุน และบุคคลรายยอยตองแจงความประสงคตอ
ในหลักทรัพยตางประเทศ จะตองแจงความ
เจาพนักงานเปนรายปผานทาง BOT Website
ประสงคการลงทุนอยางไร
(Link: https://iservice.bot.or.th )
*2 ใครมีหนาทีจ่ ัดทํารายงานการลงทุนในหลักทรัพย
ตางประเทศของผูล งทุนตอ ธปท.
ประเภท
ผูจัดทํารายงานตอ ธปท.
ผูลงทุน
กรณีลงทุน
กรณีลงทุนผาน
เอง
ตัวแทนการลงทุน
ผูลงทุน
ผูลงทุน
ผูลงทุน/ตัวแทน
การลงทุน
บุคคลราย
บุคคลราย ตัวแทนการลงทุน
ยอย
ยอย*
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* ใหบุคคลรายยอย รายงานขอมูลยอดคงคางการลงทุน
ผานระบบ ‘บริการแจงความประสงคเงินลงทุนใน
ตางประเทศหรือการไมนํารายไดกลับเขาประเทศ’
ภายใตหัวขอ ‘การลงทุนในตราสารในตางประเทศ และ
อนุพันธ และผลิตภัณฑประกันชีวิต’ ทาง BOT
Website (Link: https://iservice.bot.or.th )
ผูลงทุนทีม่ ีหนาที่ตอ งรายงานการลงทุนตอ ธปท. ผูล งทุนสามารถมอบหมายนิติบุคคลอื่น เชน ตัวแทนการ
สามารถมอบหมายใหตัวแทนการลงทุน เปน
ลงทุน เปนผูจ ัดทํารายงานการลงทุนแทนได ทั้งนี้ ใหผู
ผูรายงานแทนไดหรือไม
ลงทุน หรือผูทรี่ ับรายงานแทนปฏิบัติตามขอกําหนดของ
ระบบบริการรับสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสของธนาคารแหง
ประเทศไทย (DMS Data Acquisition) ดวย
หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ไดแจงความ
ใหแจงความประสงคอีกครัง้ โดยแกไขขอมูลเพิ่มเติม
ประสงคไวกับ ธปท. เชน เพิ่ม/ลดวงเงินการ
ลงทุน จะตองทําอยางไร
หากนิติบุคคลที่มสี ินทรัพยตั้งแต 5,000 ลานบาท ยังคงถือครองตราสารทีล่ งทุนไวเดิมได และลงทุน
ไดนําเงินไปลงทุนในตราสารตางประเทศ ในป
เพิ่มเติมไดหากเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
ตอมาสินทรัพยลดลงต่ํากวา 5,000 ลานบาท จะ หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือลงทุนเพิ่มไดตามเกณฑ
ยังคงลงทุนในตราสารดังกลาวไดหรือไม
ของบุคคลรายยอย
กรณีนิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาทีเ่ ปนคน 1. กรณีเงินไดในตางประเทศซึง่ รวมถึงเงินกูท ี่มจี ํานวน
ไทยที่จะมีเงินไดในตางประเทศในอนาคต เชน
ต่ํากวา USD 1 ลาน สามารถนําไปลงทุนในตราสารใน
เงินคาสินคาสงออก เงินไดจากการทํางานใน
ตางประเทศหรือฝากในบัญชีเพื่อการลงทุน โดยไมตอง
ตางประเทศ เงินกู เปนตน และตองการนําเงินได นําเงินกลับเขาประเทศกอน
ดังกลาวไปลงทุนในตราสารในตางประเทศหรือ
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ฝากในบัญชีเพื่อการลงทุน โดยไมนําเงินดังกลาว 2. กรณีเงินไดในตางประเทศที่มจี ํานวนตั้งแต USD 1
กลับเขาประเทศกอน จะสามารถทําไดหรือไม
ลาน เปนกรณีที่ตองขออนุญาตตอเจาพนักงาน เวนแต
เงินไดที่เปนเงินกูเ พื่อการลงทุนในหลักทรัพย สามารถ
ทําไดเฉพาะกรณีเปนผูลงทุน หรือบุคคลรายยอยที่
ลงทุนผานตัวแทนการลงทุน
การขอซื้อ FX เพื่อชําระคืนเงินกูตามกรณี 1. และ 2.
ดังกลาว หากผูกูยืมเปนผูล งทุน หรือบุคคลรายยอยที่
ลงทุนผานตัวแทนการลงทุน เปนกรณีทสี่ ามารถทําได
โดยแสดงหลักฐานการเปนผูลงทุน/บุคคลรายยอยลง
ผานตัวแทนการลงทุน และหลักฐานการกูยมื เงิน เชน
สัญญาเงินกู และเอกสารแสดงการเบิกเงินกู
*7 กรณีผลู งทุน หรือบุคคลรายยอยทีล่ งทุนผาน
ใหผลู งทุนหรือบุคคลรายยอยดังกลาว ดําเนินการ
ตัวแทนการลงทุนกู FX ในตางประเทศไปลงทุน ตามแตกรณีดังนี้
ในหลักทรัพยตางประเทศ โดยไมนําเงินกูดงั กลาว 1. กรณีประสงคจะลงทุนตอ : ใหสามารถนํา FX จาก
กลับเขาประเทศ เมื่อผูลงทุนหรือบุคคลรายยอย การขายหลักทรัพยดังกลาวไปลงทุนตอได โดยไมตองนํา
ขางตนขายหลักทรัพยดงั กลาวแลว จะสามารถ เงินกลับเขาประเทศ
นําเงินจากการขายหลักทรัพยไปลงทุนตอได
หรือไม
2. กรณีไมประสงคจะลงทุนตอ : ใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการนําเงินกลับประเทศ
*8 กรณีผลู งทุน หรือบุคคลรายยอย ไปลงทุนใน
เปนกรณีทสี่ ามารถทําไดโดยกรณีเงินไดในตางประเทศที่
หลักทรัพยตางประเทศและมีการขายหลักทรัพย มีจํานวนตั้งแต USD 1 ลาน ตองเปนการนําไปชําระ
ดังกลาวโดยไมประสงคลงทุนตอ จะสามารถนํา ใหแกบุคคลในตางประเทศตามขอ 15 ของประกาศเจา
เงินจากการขายหลักทรัพยไปชําระภาระอื่นๆ ใน พนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกําหนด
ตางประเทศไดหรือไม
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ทั้งนี้ ใหผลู งทุน หรือบุคคลรายยอยจัดทําแบบคําขอ
ยกเวนผอนผันการจัดใหไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศเพื่อ
ยื่นตอ ธพ. พรอมเอกสารทีเ่ กี่ยวของดวย
*9 กรณีนิติบุคคลไทย หรือบุคคลธรรมดาทีเ่ ปนคน สามารถทําได หากเงินดังกลาวเปนเงินดังตอไปนี้
ไทยขอไมนําเงินตราตางประเทศที่ไมใชเงินกูกลับ 1. เงินไดที่ไดรับยกเวนไมตองนํากลับเขาประเทศ เชน
เขาประเทศ โดยจะขอนําไปลงทุนในตราสาร
เงินไดที่มจี ํานวนต่ํากวา USD 1 ลาน หรือเงินไดจากการ
ตางประเทศผานตัวแทนการลงทุน เปนกรณีที่
ทํางานในตางประเทศ โดยใหตัวแทนการลงทุนพิสจู น
สามารถทําไดหรือไม
แหลงที่มาของเงิน หรืออาจใหลูกคาทําคํารับรองวาเปน
เงินที่ไดรบั ยกเวนตามหลักเกณฑขางตน
2. เงินที่โอนมาจากบัญชีเพื่อการลงทุนในตางประเทศ
ของผูล งทุน เพื่อยายพอรตการลงทุนมาลงทุนโดยผาน
ตัวแทนการลงทุนในไทย โดยใหถือปฏิบัติตามขอ 29
ของคําถามคําตอบฉบับนี้ดวย
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*10 ผูลงทุน หรือบุคคลรายยอยสามารถลงทุนผาน
private fund ในตางประเทศ หรือลงทุนใน
Hedge fund ในตางประเทศ ไดหรือไม

*11 ผูลงทุน หรือบุคคลรายยอยสามารถฝากเงินใน
บัญชีเงินฝากในตางประเทศโดยจะถือวาเปนการ
ลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศไดหรือไม
*12 ผูลงทุน หรือบุคคลรายยอยจะสามารถลงทุนใน
พันธบัตรหรือหุนกูส กุลบาททีอ่ อกจําหนายใน
ตางประเทศไดหรือไม
*13 ผูลงทุน หรือบุคคลรายยอยจะสามารถลงทุนใน
ใบรับเงินฝาก (Deposit Receipt) หรือ บัตรเงิน
ฝาก ประเภทตาง ๆ เชน CD NCD หรือ FRCD
ที่ออกเปนสกุลเงินตราตางประเทศไดหรือไม
*14 การนับวงเงินลงทุนของบุคคลรายยอย ซึ่งกําหนด
วงเงินลงทุนตอปไมเกิน USD 5 ลานตอป มี
หลักการนับวงเงินอยางไร

*15 บุคคลรายยอยประสงคจะลงทุนในตราสารใน
ตางประเทศ อนุพันธ และผลิตภัณฑประกันชีวิต
ประเภทสะสมทรัพยหรือควบการลงทุนใน
ตางประเทศ โดยไมผานตัวแทนการลงทุนใน
ประเทศ จะมีขั้นตอนอยางไร

คําตอบ
สามารถทําได อยางไรก็ดี หากลงทุนผาน private fund
โดยให fund manager ในตางประเทศบริหาร หรือ
ลงทุนใน Hedge fund ซึง่ ไมมีการออกหนวยลงทุน
ผูลงทุน หรือบุคคลรายยอยตองสามารถแจกแจง
รายละเอียดของการลงทุนไดวามีการลงทุนในตราสาร
ประเภทใด เชน หุน หรือตราสารหนี้ และจํานวนเทาใด
ผูลงทุน หรือบุคคลรายยอย สามารถฝากเงินในบัญชี
เพื่อการลงทุนทีเ่ ปดไวกับสถาบันการเงินในตางประเทศ
ได โดยถือวาเปนการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
ทั้งนี้ กรณีบุคคลรายยอยใหถือปฏิบัติตามวงเงินที่
กําหนดดวย
การออกพันธบัตรหรือหุนกูส กุลบาทในตางประเทศเปน
กรณีที่ ธปท. ไมสนับสนุน ดังนั้น จึงไมไดอนุญาตให
ลงทุนในพันธบัตรหรือหุนกูดังกลาว
เปนกรณีทสี่ ามารถทําได
ทั้งนี้ ให ธพ. รายงานธุรกรรมเงินตราตางประเทศที่
เกี่ยวของกับการลงทุนในตราสารดังกลาว โดยระบุ
วัตถุประสงคการรายงานใน DMS เปน 318075: เงิน
ลงทุนในหลักทรัพย
วงเงินการลงทุนดังกลาวให ธพ. นับจาก flow รายป
(gross basis) ที่ บุคคลรายยอย มาขอซือ้ แลกเปลี่ยน
หรือถอนเงินตราตางประเทศ กับ ธพ. เพื่อชําระคาตรา
สารในตางประเทศ อนุพันธ และผลิตภัณฑประกันชีวิต
ประเภทสะสมทรัพยหรือควบการลงทุนในตางประเทศ
ใหแกบุคคลที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศ รวมถึงเพื่อฝากใน
บัญชีเพื่อการลงทุน (PFCD) ทีเ่ ปดในตางประเทศดวย
โดย flow รวมทั้งปตองไมเกินวงเงินทีก่ ําหนดตอราย
1. แจงความประสงคการลงทุนในตางประเทศ : ที่
https://iservice.bot.or.th/ เลือก บริการแจงความ
ประสงคเงินลงทุนในตางประเทศหรือการไมนํารายได
กลับเขาประเทศ
1.1 ลงทะเบียนผูใชงานเพื่อขอ username/password
(เฉพาะครัง้ แรก) :
 เลือก “เพิ่ม/สมัครบริการ” กรอกขอมูลผูใชงาน
 สงเอกสารแสดงตนให ธปท. ทางไปรษณีย
 ไดรับ Email อนุมัตลิ งทะเบียนเพือ่ เขาใชงาน
1.2 ยื่นแจงความประสงคฯ :
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 เลือก “เขาระบบ” ใส username/password
เลือกยื่นแบบ “การลงทุนในตราสารในตางประเทศ
และอนุพันธ และผลิตภัณฑประกันชีวิต”
 กรอกขอมูลที่กําหนด และ submit
 ไดรับ email แจงผลจาก ธปท. > พิมพแบบ
รับทราบการแจงความประสงคฯ
2. ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดตอ ธพ. เพื่อขอโอน
เงินออกไปลงทุน

3. ธพ. ตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินออกไปลงทุนใน
ตางประเทศ หรือฝากเขาบัญชีเพื่อการลงทุน (PFCD)
ในตางประเทศ
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยขอซื้อเงินตรา
ให ธพ. เรียกเอกสารหลักฐานแสดงแหลงที่มาของเงิน
ตางประเทศกับ ธพ. แทนผูทมี่ ีถิ่นที่อยูนอก
บาทของผูที่มีถิ่นที่อยูนอกประเทศตามเกณฑทกี่ ําหนด
ประเทศ เพื่อลงทุนในตราสารตางประเทศ ธพ. เชน หนังสือรับรองรายไดจากนายจาง กรณีเงินออม
ตองพิจารณาเอกสารหลักฐานอยางไร
เปนตน โดยไมตองเรียกหนังสือมอบอํานาจจากผูท ี่มีถิ่น
ที่อยูนอกประเทศที่ใหบริษัทหลักทรัพยซื้อเงินตรา
ตางประเทศแทน และใหบริษัทหลักทรัพยระบุชื่อผูท ํา
ธุรกรรมเปนชื่อของตนได
กรณีผูลงทุน หรือบุคคลรายยอย ขอซื้อ หรือถอน ให ธพ. เรียกเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กําหนดใน
FX ที่ต่ํากวา USD 200,000 เพื่อการลงทุนในตรา ประกาศเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินเกี่ยวกับ
สารในตางประเทศ และอนุพันธ ธพ. ตองเรียก หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารใน
เอกสารหลักฐานประกอบหรือไม
ตางประเทศ และอนุพันธ สําหรับการทําธุรกรรม FX ใน
ทุกจํานวนเงิน เวนแตเปนการถอน FX จากบัญชี FCD
เพื่อชําระกันในประเทศใหแกผลู งทุนอื่น หรือบุคคลราย
ยอยอื่น ไมตองเรียกเอกสารหลักฐาน
การซื้อ FX กับ ธพ. เพื่อโอนออกไปลงทุนในตราสาร สามารถทําได
ในตางประเทศผานตัวแทนการลงทุน บุคคลราย
ยอย หรือตัวแทนการลงทุนสามารถชําระเงิน
ลงทุนใหแก broker ในตางประเทศ โดยไมผาน
บัญชีเพื่อลูกคาของตัวแทน ไดหรือไม
ในการซื้อ FX กับ ธพ. เพื่อโอนเขาบัญชีเพื่อการ ธพ. ตองตรวจสอบวาบัญชีดังกลาวใหสทิ ธิตัวแทนการ
ลงทุนในชื่อลูกคา ซึ่งใหสิทธิตัวแทนการลงทุนใน ลงทุนดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุนแทนผูลงทุนดวย
การดําเนินการ (Segregate account) ธพ. ตอง โดยอาจเรียกเอกสารหลักฐานประกอบ เชน เอกสาร
พิจารณาอยางไร
มอบอํานาจใหตัวแทนดําเนินการเกีย่ วกับบัญชีดังกลาว
เพื่อการลงทุนแทนผูลงทุน หรือคํารับรองวาบัญชี
ดังกลาวอยูภายใตการดูแลของตัวแทนการลงทุน
กรณีบุคคลรายยอยลงทุนในหลักทรัพยผาน ธพ. บุคคลรายยอย สามารถลงทุนผาน ธพ. ในฐานะตัวแทน
ในฐานะตัวแทนการลงทุน สามารถลงทุนใน
การลงทุนในผลิตภัณฑทางการเงินตามขอบเขตของ
ผลิตภัณฑใดไดบาง
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21 ในกรณีที่ผลู งทุน ทําอนุพันธอางอิงอัตรา
แลกเปลี่ยน FX/บาทเพื่อปองกันความเสี่ยงจาก
การลงทุน โดยทําอนุพันธตามราคาทุน หรือราคา
ตลาด หรือตามจํานวนเงินที่จะไดรับในวันครบ
กําหนดไถถอนอยางใดอยางหนึ่งไปแลว ผูลงทุน
จะสามารถเปลี่ยนไปใชราคาหรือจํานวนเงิน
ตามที่กําหนดอื่นในการทําอนุพันธไดหรือไม (เชน
ทําอนุพันธตามราคาทุนและตอมาตองการ
เปลี่ยนไปทําตามราคาตลาด หรือตามจํานวนเงินที่
จะไดรับในวันครบกําหนดไถถอน)
*22 ผูลงทุน หรือบุคคลรายยอยลงทุนในหลักทรัพย
ตางประเทศ จะสามารถทําธุรกรรมอนุพันธ
FX/THB กับคูส ัญญาในตางประเทศ เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงเงินลงทุนไดหรือไม
*23 กรณีผลู งทุน หรือบุคคลรายยอยตองการทํา
ธุรกรรมอนุพันธ เชน Cross Currency Swap
หรือ FX Swap ที่ไมเกี่ยวของกับสกุลบาทกับ
คูสัญญาในตางประเทศ จะตองขออนุญาตตอเจา
พนักงานหรือไม
*24 ผูลงทุน หรือบุคคลรายยอยซื้ออีทีเอฟอางอิง
ทองคําที่ออกขายในตางประเทศ ซึ่งใหสิทธิผู
ลงทุน หรือบุคคลรายยอยในการรับมอบทองคํา
ผูล งทุน หรือบุคคลรายยอย จะสามารถรับมอบ
ทองคําในวันครบกําหนดไดหรือไม
*25 ผูลงทุน หรือบุคคลรายยอยสามารถซือ้ ทองคํา
spot กับคูส ัญญาในตางประเทศ โดยชําระสวน
ตางเปนเงินตราตางประเทศแทนการรับมอบ
ทองคํา จะทําไดหรือไม
*26 ในกรณีที่ผลู งทุน หรือบุคคลรายยอยตองการ
ลงทุนใน Structured note สกุล FX ที่มีอนุพันธ
แฝงที่อางอิงทองคํา อีทเี อฟอางอิงทองคํา หนวย
ลงทุนของกองทุนทีล่ งทุนในทองคํา หรือตราสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับทองคําทั้งในและตางประเทศ
จะตองขออนุญาตตอเจาพนักงานกอนหรือไม
27 กรณีที่บริษัทหลักทรัพยออก Structured note
สกุลบาทที่จายผลตอบแทนอางอิงดัชนี
หลักทรัพยไทย ขายใหแกบุคคลทั่วไป และ

คําตอบ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ ธพ. ดังกลาว
ไดรับจากสํานักงาน ก.ล.ต.
สามารถเปลี่ยนแปลงไดระหวางราคาทุน ราคาตลาด
หรือจํานวนเงินที่จะไดรับดังกลาว

ผูลงทุน หรือบุคคลรายยอย ตองทําธุรกรรมอนุพันธ
FX/THB เพื่อปองกันความเสี่ยงเงินลงทุนกับ ธพ. ใน
ประเทศเทานั้น ไมวาจะทําดวยตนเองหรือใหตัวแทน
การลงทุนทําแทน
ไมตองขออนุญาต

เปนกรณีที่ตองขออนุญาตจากเจาพนักงาน

การซื้อขายทองคํา spot กับคูสญ
ั ญาในตางประเทศ ไม
ถือเปนการลงทุนในตราสารในตางประเทศและอนุพันธ
ซึ่งรวมถึงการชําระสวนตางเปน FX ก็ไมสามารถทําได
จึงเปนกรณีที่ตองขออนุญาตตอเจาพนักงาน
เปนกรณีทสี่ ามารถทําได โดยไมตองขออนุญาตตอเจา
พนักงาน

เปนกรณีที่ตองขออนุญาตตอเจาพนักงาน
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ตองการบริหารความเสี่ยงจากการออก
Structured note ดังกลาวในตางประเทศ โดย
ซื้ออนุพันธอางอิงดัชนีหลักทรัพยไทยที่ตกลง
จํานวนเงินตามสัญญาเปนเงินตราตางประเทศ
จะตองขออนุญาตตอเจาพนักงานหรือไม
*28 กรณีบุคคลรายยอยขอซือ้ FX เพื่อโอนออกไป
ลงทุนในผลิตภัณฑประกันชีวิตประเภทสะสม
ทรัพย หรือควบการลงทุนในตางประเทศ เชน
Universal life Insurance ธพ. ตองรายงาน
วัตถุประสงคการทําธุรกรรม FX อยางไร
*29 กรณีทผี่ ูลงทุน ตองการยายพอรตลงทุนใน
ตางประเทศ เชน
(1) รายยอย/บริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ทีเ่ คยลงทุนผานตัวแทนการลงทุนใน
ไทยตองการยายพอรตลงทุนในตางประเทศไป
ลงทุนดวยตนเอง

คําตอบ

ให ธพ. รายงานวัตถุประสงคการทําธุรกรรมเปน
‘คาเบี้ยประกันภัยและประกันภัยชวงที่ไมเกี่ยวกับ
สินคา’ ภายใตหมวดคาบริการ

(1) กรณีรายยอย/บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ที่ลงทุนผานตัวแทนการลงทุนตองการยายพอรตไป
ลงทุนเองในฐานะผูล งทุนฯ ใหปฏิบัติ ดังนี้
ตัวแทนการลงทุน
กอนยายพอรตการลงทุน ใหตัวแทนการลงทุนแจง
ลูกคาใหแจงความประสงคการลงทุนในหลักทรัพย
ตางประเทศในระบบของ ธปท.
เมื่อโอนยายพอรตการลงทุนแลว ใหรายงานขอมูล
ในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในตางประเทศและ
อนุพันธ (PIA) หรือในแบบรายงานการลงทุนในตราสาร
ในตางประเทศและอนุพันธของบุคคลรายยอย ผาน
ตัวแทนการลงทุน (BPIA) ในงวดขอมูลถัดไป
กรณีตัวแทนการลงทุนเลือกสงรายงาน PIA ให
รายงานใน Data File : Movement of Portfolio
Investment Abroad (DF_MPI) รายงาน
Transaction Type เปน 0704800002 และระบุใน
Description วา “โอนหลักทรัพยจากพอรตที่ลงทุนผาน
ตัวแทนการลงทุน ไปฝากในตางประเทศฐานะผูล งทุน”
กรณีตัวแทนการลงทุนเลือกสงรายงาน BPIA ให
ระบุใน Description วา “โอนหลักทรัพยจากพอรตที่
ลงทุนผานตัวแทนการลงทุน ไปฝากในตางประเทศ
ฐานะผูลงทุน มูลคา ณ ราคาตนทุน USD xxx”
ผูลงทุน หรือรายยอย
กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ให
รายงานขอมูลในแบบรายงาน PIA ที่ Data File :
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คําตอบ
Movement of Portfolio Investment Abroad
(DF_MPI) โดยรายงาน Transaction Type เปน
0704800001 และระบุใน Description วา “รับโอน
หลักทรัพยมาจากการลงทุนผานตัวแทนการลงทุน”
กรณี รายยอย ใหรายงานขอมูลยอดคงคางการ
ลงทุนผานระบบ ‘บริการแจงความประสงคเงินลงทุนใน
ตางประเทศหรือการไมนํารายไดกลับเขาประเทศ’
ภายใตหัวขอ ‘การลงทุนในตราสารในตางประเทศ และ
อนุพันธ และผลิตภัณฑประกันชีวิต’ ทาง BOT
Website (Link: https://iservice.bot.or.th)

(2) รายยอย/บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ ตองการยายพอรตลงทุน
ตางประเทศของตนเองไปลงทุนผานตัวแทนการ
ลงทุน ตัวแทนการลงทุนในไทยและผูล งทุน หรือ
รายยอยจะตองปฏิบัติอยางไร

(2) กรณีรายยอย/บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
ตองการยายพอรตลงทุนตางประเทศของตนเองเพื่อมา
ลงทุนผานตัวแทนการลงทุน ใหปฏิบัติ ดังนี้
ตัวแทนการลงทุน
กอนยายพอรตการลงทุน ใหตัวแทนการลงทุนเรียก
แบบแจงความประสงคการลงทุนในหลักทรัพย
ตางประเทศทีเ่ คยไดรับจาก ธปท.
เมื่อโอนยายพอรตการลงทุนแลว ใหรายงานขอมูล
ในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในตางประเทศและ
อนุพันธ (PIA) หรือในแบบรายงานการลงทุนในตราสาร
ในตางประเทศและอนุพันธของบุคคลรายยอย ผาน
ตัวแทนการลงทุน (BPIA) ในงวดขอมูลถัดไป
กรณีตัวแทนการลงทุนเลือกสงรายงาน PIA ให
รายงานใน Data File : Movement of Portfolio
Investment Abroad (DF_MPI) รายงาน
Transaction Type เปน 0704800001 และระบุใน
Description วา “รับโอนหลักทรัพยของผูล งทุน ทีเ่ ดิม
ลงทุนดวยตนเอง”
กรณีตัวแทนการลงทุนเลือกสงรายงาน BPIA ให
ระบุใน Description วา “รับโอนหลักทรัพยของผูลงทุน
ที่เดิมลงทุนดวยตนเอง มูลคา ณ ราคาตนทุน USD
xxx”
ผูลงทุน หรือรายยอย
กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ให
รายงานขอมูลในแบบรายงาน PIA ที่ Data File :
Movement of Portfolio Investment Abroad
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คําตอบ
(DF_MPI) โดยรายงาน Transaction Type เปน
0704800002 และระบุใน Description วา “โอน
หลักทรัพยที่เดิมลงทุนเอง ไปลงทุนผานตัวแทนการ
ลงทุน”
กรณีรายยอย ใหปรับยอดคงคางการลงทุนผาน
ระบบ ‘บริการแจงความประสงคเงินลงทุนใน
ตางประเทศหรือการไมนํารายไดกลับเขาประเทศ’
ภายใตหัวขอ ‘การลงทุนในตราสารในตางประเทศ และ
อนุพันธ และผลิตภัณฑประกันชีวิต’ ทาง BOT
Website (Link: https://iservice.bot.or.th)
สามารถติดตอสอบถามเรื่องแบบการรายงานดังกลาว
ไดที่ทีมจัดการขอมูล ฝายสถิติและจัดการขอมูล
โทร. 02 283 5141

30 กรณีพบปญหา หรือมีขอสงสัยในเรือ่ งแบบการ
รายงานขอมูลการลงทุนในตราสารใน
ตางประเทศและอนุพันธ มีชองทางการติดตอ
สอบถามอยางไร
31 ผูออก FX bond ทีเ่ ปนคนไทยหรือบุคคลทีม่ ีถิ่น ไมตองขออนุญาต ธปท. ทัง้ นี้ การออก FX bond ยังคง
ที่อยูนอกประเทศ จะตองขออนุญาต ธปท.
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของของสํานักงาน
หรือไม
ก.ล.ต.
หมายเหตุ * เปนคําถาม-คําตอบที่ปรับใหมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564

