คำถำม-คำตอบ เกี่ยวกับระเบียบควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน
(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2560)
1. บัญชีเงินบำทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
คำถำม
คำตอบ
1. กรณีบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident : - หากเป็นการลงทุนที่มีสัดส่วนตั้งแต่ 10% ของหุ้น
NR) ต้องการลงทุนในประเทศ จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีใด ทัง้ หมดของกิจการ ซึ่งถือเป็นการลงทุนโดยตรง จะฝาก
เข้าบัญชี NRBS หรือ NRBA ก็ได้
- หากเป็นการลงทุนที่มีสัดส่วนต่่ากว่า 10% จะต้องฝาก
เข้าบัญชี NRBS เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์หรือนอกตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ NR มีสัดส่วนการลงทุนต่่ากว่า 10% แต่มี
ความจ่าเป็นต้องฝากเข้าบัญชี NRBA ของตนหรือกรณี
โอนผ่านบัญชี NRBA ของ Correspondent Bank ต้อง
ขออนุญาตเจ้าพนักงานเป็นรายกรณี
2. กรณี NR ลงทุนโดยตรงโดยทยอยซื้อหุ้นครั้งละไม่ถึง - เมื่อ NR จะน่าเงินค่าขายหุ้นฝากเข้าบัญชี หาก NR
10% ของหุ้นทั้งหมดของกิจการ ผ่านบัญชี NRBS เมื่อ แสดงเอกสารการลงทุนโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการ
ขายหุ้นดังกล่าวจะน่าเงินเข้าบัญชี NRBA ได้หรือไม่
ขายหุ้นครั้งล่าสุดตั้งแต่ 10% ขึ้นไป NR สามารถน่าเงิน
ค่าขายหุ้นดังกล่าวเข้าบัญชี NRBA ได้แม้ว่าจะขายหุ้นใน
สัดส่วนไม่ถึง 10%
- หากในวันที่ NR จะน่าเงินค่าขายหุ้นฝากเข้าบัญชี NR
แสดงเอกสารการลงทุนโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการ
ขายหุ้นครั้งล่าสุดลดลงต่่ากว่า 10% จะต้องน่าเงินค่า
ขายหุ้นในส่วนที่เหลือเข้าบัญชี NRBS หรือต้องขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงานหากต้องการน่าเข้าบัญชี NRBA
3. NR 1 รายสามารถมีบัญชี NRBS ได้มากกว่า 1 บัญชี - สามารถมีได้มากกว่า 1 บัญชี แต่ยอดคงค้างรวมกันทุก
หรือไม่
บัญชีจะต้องไม่เกิน 300 ล้านบาท
- หาก ธพ. ไม่แน่ใจว่าลูกค้ามียอดคงค้างกับ ธพ. อื่น
เท่าใด ธพ. อาจให้ลูกค้าท่าค่ารับรองว่าจะมียอดคงค้าง
ไม่เกินจ่านวนที่ก่าหนดข้างต้น
4. บัญชี NRBS สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้หรือไม่
ห้ามจ่ายดอกเบี้ยตามมาตรการป้องปรามการเก็งก่าไร
ค่าเงินบาท
5. NR จะเปลี่ยนประเภทบัญชีจาก NRBA เป็น NRBS ต้องขออนุญาต ธปท. เป็นรายกรณี
ได้หรือไม่
6. การซื้อขาย FX offshore ท่าระหว่างบัญชี NRBS กับ การโอนเงินระหว่างบัญชี NRBS สามารถท่าได้
NRBS ได้หรือไม่
7. NR ซื้อตราสารหนี้กับ ธพ. ต่างประเทศ และ ธพ.
ท่าได้โดยผ่านบัญชี NRBS
ต่างประเทศ ซื้อตราสารหนี้ผ่าน ธพ. ไทยในลักษณะ
back-to-back สามารถท่าได้หรือไม่
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8. NR สามารถโอนเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์และตรา
สารทางการเงินอื่นจากบัญชี NRBA ไปเข้าบัญชี NRBS
ได้หรือไม่
9. กรณีโอนเงินเข้าผิดบัญชี จะต้องท่าอย่างไร
10. การฝากหรือถอนเงินในบัญชี NRBA และ NRBS
กรณี NR ขายหรือซื้อ FX กับต่าง ธพ. จะต้องเรียก
เอกสารหลักฐานอย่างไร
11. ในกรณีที่ ธพ. ให้ NR ถอนเงินจากบัญชี NRBA เช่น
ถอนเป็นเงินสดหรือใช้เช็คเงินสด ต่อมา หาก NR น่าไป
ฝากเข้าบัญชี NRBS ในกรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็นหน้าที่
ในการตรวจสอบของ ธพ. ของผู้โอนหรือผู้รับโอน
12. ในกรณีที่ NR ถอนเงินจากบัญชี NRBA หรือ NRBS
จ่านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท ธพ. จะต้องเรียกเอกสาร
หลักฐานแสดงวัตถุประสงค์การถอนหรือไม่

คำตอบ
หากมีเหตุผลชัดเจนสามารถยื่นขออนุญาตจากเจ้า
พนักงานเป็นรายกรณีได้
เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ให้ ธพ. ที่ท่าธุรกรรม FX กับ NR ยืนยันว่าได้ท่าธุรกรรม
ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศกับ NR จริง
ธพ. ของผู้โอน และ ธพ. ของผู้รับโอน มีหน้าที่ตรวจสอบ
วัตถุประสงค์การถอนและการฝากให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่
ก่าหนด

ธพ. ไม่ต้องเรียกเอกสารแสดงวัตถุประสงค์การถอนเงิน
ดังกล่าวจาก NR อย่างไรก็ตาม ธพ. ต้องดูแลให้
วัตถุประสงค์การถอนเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แต่ละประเภทบัญชี หรือหาก ธพ. ไม่แน่ใจ อาจเรียก
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้
13. การลงทุนในหลักทรัพย์ไทยต่่ากว่า 10% แต่ไม่ได้
เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาต โดยต้องแสดงเอกสาร
เปิดบัญชี NRBS ไว้เพื่อรับฝากเงินดังกล่าว จะผ่อนคลาย หลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาต
ให้สามารถใช้บัญชี NRBA ได้หรือไม่
14. นิติบุคคลต่างประเทศสามารถเปิดบัญชีบาท
หากนิติบุคคลต่างประเทศประสงค์จะเปิดบัญชีเงินบาท
เช่นเดียวกับบุคคลไทยได้หรือไม่
ให้ ธพ. เปิดเป็นบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอก
ประเทศเท่านั้น ซึ่งยอดคงค้างในบัญชีดังกล่าวต้อง
เป็นไปตามมาตรการป้องปรามการเก็งก่าไรค่าเงินบาท
15. ในกรณีที่ ธพ. ท่าธุรกรรมอนุพันธ์กับ NR เช่น
ธพ. สามารถช่าระเงินที่เกี่ยวกับธุรกรรมอนุพันธ์ให้แก่ NR
Option ธพ. จะสามารถช่าระเงินที่เกี่ยวกับการท่า
เป็นเงินบาทโดยฝากเข้าบัญชี NRBA หรือ NRBS ได้
ธุรกรรมอนุพันธ์ดังกล่าว เช่น ค่า premium เป็นเงิน
เฉพาะกรณีที่ท่าธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงดอกเบี้ยหรือ
สกุลบาทให้ NR โดยฝากเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มี ดัชนีอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น ส่วนกรณีอื่นๆ ต้องขออนุญาต
ถิ่นที่อยู่นอกประเทศได้หรือไม่
2. กำรนำเงินตรำต่ำงประเทศกลับเข้ำประเทศ
คำถำม
1. ตามข้อ 20 ของกฎกระทรวงที่ก่าหนดให้ผู้ที่ท่า
ธุรกรรมที่จะได้รับเงินตราต่างประเทศ ต้องจัดให้ได้
เงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่ค่าสินค้าภายใน 360 วันนับ
จากวันท่าธุรกรรม วันท่าธุรกรรมหมายถึงวันใด
2. กรณีลูกค้าได้รับเงินตราต่างประเทศเกิน 360 วัน
จะต้องท่าอย่างไร

คำตอบ
โปรดดูตารางแนบท้าย

- กรณีเงินตราต่างประเทศค่าสินค้า ให้ยื่นขอผ่อนผันต่อเจ้า
พนักงาน
- กรณีเงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่ค่าสินค้า หากมีเหตุผล
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คำตอบ
ความจ่าเป็นและมีเอกสารประกอบให้ยื่นค่าขอผ่อนผันต่อ
ธพ. หากไม่มีเอกสารให้ยื่นขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงาน
3. การขอผ่อนผันกรณีได้รับเงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่ - ตัวอย่างของเหตุผลความจ่าเป็น เช่น คู่ค้าในต่างประเทศ
ค่าสินค้าเกิน 360 วันเนื่องจากมีเหตุผลความจ่าเป็น
ไม่สามารถช่าระเงินได้ตามก่าหนด
เหตุผลความจ่าเป็นดังกล่าวหมายถึงกรณีใดบ้าง
- ธพ. ต้องเรียกให้ลูกค้ายื่นเอกสารประกอบที่แสดงเหตุผล
ดังกล่าวด้วย เช่น หนังสือของคู่ค้าขอเลื่อนการช่าระเงิน
4. หาก ธพ. ต้องการให้ลูกค้าขายหรือฝากก่อน 360 วัน หากลูกค้าตกลง ก็สามารถท่าได้โดยไม่ขัดกับกฎกระทรวง
โดยลูกค้าตกลงยินยอม จะถือว่าขัดกับกฎกระทรวงหรือไม่
5. หลังจากลูกค้าได้รับเงินตราต่างประเทศจากการขาย สามารถท่าได้ เนื่องจากตามระเบียบไม่มีข้อจ่ากัดให้ต้อง
สินค้า จะสามารถทยอยขายเงินตราต่างประเทศกับ ธพ. ขายเงินตราต่างประเทศกับ ธพ. ทั้งจ่านวน
ได้หรือไม่ เช่น ได้รับค่าสินค้าส่งออกทั้งหมดจ่านวน
USD 1,000,000 แต่ประสงค์จะขายเงินตรา
ต่างประเทศเพียงจ่านวน USD 500,000 ก่อน
3. เงินลงทุนโดยตรงหรือเงินให้กู้ในต่ำงประเทศ
คำถำม
1. กิจการในเครือมีความหมายอย่างไร และการส่งเงินไป
ลงทุนโดยตรงหรือให้กู้ในต่างประเทศ มีขอบเขตอย่างไร
2. ในการส่งเงินไปลงทุนโดยตรงในกิจการที่ต่างประเทศ
จะต้องมีการถือหุ้นในกิจการดังกล่าวอยู่ก่อนแล้วหรือไม่
จึงจะส่งเงินไปได้

คำตอบ
โปรดดูรูปภาพอธิบาย 1 แนบท้าย

สามารถส่งเงินไปลงทุนในกิจการที่ไม่เคยถือหุ้นอยู่ก็ได้ โดย
การส่งเงินไปลงทุนดังกล่าวต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 10% หากส่งเงินไปลงทุนในบริษัทที่เป็นกิจการใน
เครือ สามารถส่งเงินไปลงทุนโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นต่่า
กว่า 10% ได้
3. บุคคลธรรมดาสามารถส่งเงินไปลงทุนโดยตรงหรือให้ บุคคลธรรมดาสามารถส่งเงินไปลงทุนโดยตรงหรือให้กู้แก่
กู้แก่กิจการในเครือทีต่ ่างประเทศได้หรือไม่
กิจการในเครือที่ต่างประเทศได้ดังนี้
1) ลงทุนโดยถือหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของในกิจการที่
ต่างประเทศตั้งแต่ร้อยละ 10
2) ลงทุนหรือให้กู้แก่กิจการในเครือของกิจการตาม 1)
ทั้งนี้ สามารถส่งเงินไปลงทุนหรือให้กู้ตาม 1) และ 2) ได้
ไม่จ่ากัดจ่านวน
4. การส่งเงินบาทไปลงทุนโดยตรงหรือให้กู้แก่กิจการใน เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน แต่หากเป็นการ
เครือที่ต่างประเทศ สามารถฝากเงินบาทเข้าบัญชี NRBA ลงทุนโดยตรงหรือให้กู้แก่กิจการในประเทศที่มีพรมแดน
ได้หรือไม่
ติดต่อกับประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยจะน่าเงิน
บาทฝากเข้าบัญชี NRBA ของบริษัทในประเทศดังกล่าว
เพื่อน่าไปใช้ในการค้าหรือการลงทุนในไทยหรือในประเทศ
ดังกล่าว ให้ท่าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
5. การส่งเงินไปให้กู้ยืมในต่างประเทศ สามารถส่งเป็น การส่งเงินออกไปให้กู้ยืมในต่างประเทศ จะต้องส่งเป็นสกุล
เงินบาทได้หรือไม่
เงินตราต่างประเทศเท่านั้น โดยสัญญาให้กู้ยืมต้องเป็นสกุล
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คำตอบ
เงินตราต่างประเทศด้วย ยกเว้น การให้กู้ยืมแก่กิจการใน
ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม ที่จะน่าไปใช้เพื่อการค้าหรือการลงทุนในไทย
หรือในประเทศดังกล่าว สามารถส่งเงินให้กู้ยืมเป็นเงิน
บาทได้โดยฝากเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอก
ประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบุคคลในประเทศ
ดังกล่าวได้ หรือสามารถส่งเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้
โดยสัญญาให้กู้ยืมจะเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศหรือ
สกุลเงินบาทก็ได้
อย่างไรก็ดี หากต้องการส่งเงินไปให้กู้ยืมที่ไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขข้างต้น เช่น ให้กู้ยืมเป็นเงินบาทแก่กิจการใน
ประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม เป็นกรณีที่ต้องขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
6. หากบริษัทไทยท่าสัญญาให้กู้ยืมและส่งเงินให้กู้ยืมเป็น การรับช่าระคืนเงินให้กู้ยืมในกรณีดังกล่าวควรเป็นสกุล
สกุลเงินตราต่างประเทศแก่กิจการในประเทศอื่นๆ ที่
เงินตราต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับเอกสารสัญญาให้
ไม่ใช่ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยและ
กู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ
ประเทศเวียดนาม บริษัทไทยจะขอรับช่าระคืนเงินให้
กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินสกุลบาทได้หรือไม่
7. ธพ. ควรต้องปฏิบัติอย่างไรในการดูแลไม่ให้ลูกค้าใช้ ธพ. อาจดูแลไม่ให้ลูกค้าใช้ช่องทางการลงทุนโดยตรงหรือ
ช่องทางการลงทุนหรือให้กู้โดยไม่จ่ากัดจ่านวน เพื่อเลี่ยง ให้กู้ไม่จ่ากัดจ่านวนเพื่อเลี่ยงระเบียบควบคุมการ
ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
แลกเปลี่ยนเงิน เช่น ใช้เป็นช่องทางเลี่ยงในการน่าเงินไป
ฝากในต่างประเทศหรือน่าไปใช้กรณีอื่นที่ต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงาน เป็นต้น โดยในการดูแลนั้น ธพ. อาจใช้
หลักการรู้จักลูกค้าหรือพิสูจน์ทราบลูกค้า (Know Your
Customer/ Customer Due Diligence) ได้
8. การส่งเงินออกไปลงทุนหรือให้กู้ยืมเป็นจ่านวนตั้งแต่
เมื่อ ธปท. ได้รับแบบแจ้งความประสงค์แล้ว ธปท.
USD 10 ล้านที่จะต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ มีวิธี จะส่งแบบรับทราบให้ทาง e-mail ภายใน 1 วัน เพื่อให้
นับวันเริ่มและสิ้นสุดอย่างไร และจะใช้เวลานานเท่าไร ลูกค้าน่าไปยื่นต่อ ธพ. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่
หลังยื่นแบบแจ้งความประสงค์ถึงจะได้แบบรับทราบ
เกี่ยวข้องเมื่อจะส่งเงินลงทุนหรือให้กู้ยืม
แบบรับทราบสามารถใช้แสดงกับ ธพ. เพื่อส่งเงิน
ลงทุนหรือให้กู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่ตามแบบรับทราบจนถึง 31
ธันวาคมของปีนั้นๆ
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คำตอบ
9. การส่งเงินออกไปลงทุนและให้กู้แก่กิจการใน
ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์การลงทุนหรือให้
ต่างประเทศ ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ต่อ ธปท.
กู้ยืมต่อ ธปท. โดยแยกแจ้งตามแต่ละวัตถุประสงค์ที่มี
เมื่อใด กรณีลูกค้าต้องการส่งเงินออกไปลงทุนและให้กู้ จ่านวนเงินตั้งแต่ USD 10 ล้าน ตามตัวอย่างดังนี้
ในต่างประเทศ รวมกันเป็นจ่านวน USD 10 ล้าน ลูกค้า
1) ในกรณีลูกค้าต้องการส่งเงินออกไปลงทุนและให้
ต้องแจ้งความประสงค์ด้วยหรือไม่
กู้ในต่างประเทศ รวมกันเป็นจ่านวน USD 10 ล้าน เช่น
ลงทุน USD 5 ล้าน ให้กู้ USD 5 ล้าน ลูกค้าไม่ต้องแจ้ง
ความประสงค์ต่อ ธปท.
2) ในกรณีลูกค้าต้องการส่งเงินออกไปลงทุนและให้
กู้ในต่างประเทศ รวมกันเป็นจ่านวน USD 20 ล้าน โดย
แยกเป็นการลงทุน USD 8 ล้าน และการให้กู้ USD 12 ล้าน
ให้ลูกค้าแจ้งวัตถุประสงค์ต่อ ธปท. เฉพาะกรณีให้กู้
10. กรณีลูกค้าได้ส่งเงินออกไปลงทุนในกิจการที่
หากลูกค้าได้เคยแจ้งความประสงค์การลงทุนในกิจการที่
ต่างประเทศแล้วจ่านวน USD 10 ล้าน หากต้องการ
ต่างประเทศให้ครอบคลุมทั้งจ่านวน USD 30 ล้านแล้ว
ลงทุนเพิ่ม USD 20 ล้าน ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ ตั้งแต่ในการแจ้งความประสงค์ครั้งแรก และหากเป็นการ
การลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศต่อเจ้าพนักงาน
ส่งเงินลงทุนเพิ่มภายในปีเดียวกัน ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความ
เพิ่มเติมหรือไม่
ประสงค์เพิ่มแล้ว
11. บุคคลธรรมดาประสงค์จะส่งเงินไปลงทุนโดยตรง
ต้องขออนุญาต เนื่องจากกรณีดังกล่าวถือเป็นการลงทุนใน
ต่่ากว่า 10% และไม่ได้เป็นบริษัทในเครือ แต่จ่านวนเงิน หลักทรัพย์ต่างประเทศ
ที่จะส่งไปมูลค่าต่่ากว่า USD 50,000 จะต้องขออนุญาต
ต่อเจ้าพนักงานหรือไม่ ถ้าไม่ต้องขอ ธพ. ต้องให้ลูกค้า
ยื่นเอกสารหรือไม่
12. ในการส่งเงินออกเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศ ใช่ การส่งเงินออกเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศในทุก
ที่มีจ่านวนตั้งแต่ USD 10 ล้าน ที่ก่าหนดให้ ธพ. ต้อง
กรณีที่มีจ่านวนตั้งแต่ USD 10 ล้านต่อปี ลูกค้าต้องให้ยื่น
เรียกแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์การให้กู้ยืมที่ แบบแจ้งความประสงค์การให้กู้ยืมต่อเจ้าพนักงานด้วย เพื่อ
ออกโดยเจ้าพนักงาน หมายความรวมถึงการให้กู้ยืมแก่ น่าแบบรับทราบที่ออกโดยเจ้าพนักงานไปยื่นเป็นหลักฐาน
กิจการในต่างประเทศที่ไม่ใช่กิจการในเครือด้วยใช่หรือไม่ ประกอบการโอนเงินออกไปต่างประเทศต่อ ธพ.
13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการส่งเงินไปให้กู้ยืมแก่บริษัทใน ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์ในการลงทุนหรือให้กู้ยืมต่อ
ต่างประเทศที่ไม่ใช่กิจการในเครือ โดยจะโอนเงินปีละ
ธปท. ทุกปีที่จะมีการส่งเงินแม้ว่าในปีแรกลูกค้าจะได้แจ้ง
USD 50 ล้าน เป็นเวลา 2 ปี ในการโอนเงินในปีที่ 2
ความประสงค์ส่าหรับการลงทุนหรือให้กู้ยืมในปีที่ 2 ไป
ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการให้กู้ยืมต่อ ธปท. แล้วก็ตาม
อีกครั้งหรือไม่
14. ถ้าลูกค้าไม่ระบุชื่อผู้รับการลงทุนในการแจ้งความ
ไม่ได้ ลูกค้าจะต้องระบุข้อมูลต่างๆ ในแบบแจ้งความ
ประสงค์การลงทุนต่อ ธปท. ได้หรือไม่
ประสงค์ ตามแบบที่เผยแพร่ใน BOT Website ให้ครบถ้วน
15. ธนาคารขอแจ้งความประสงค์การลงทุนหรือการให้ ไม่ได้ แต่ธนาคารสามารถให้ลูกค้ากรอกแบบแจ้งความ
กู้ยืมต่อ ธปท. เพื่อขอแบบรับทราบแทนลูกค้าได้หรือไม่ ประสงค์ตามที่เผยแพร่ใน BOT Website ที่เคาน์เตอร์
ของธนาคารได้
16. หากลูกค้าลงทุน/ให้กู้ยืมเกินกว่าจ่านวนที่แจ้งความ ธพ. ควรแจ้งให้ลูกค้ามาแจ้งความประสงค์เพิ่มเติมเพื่อ
ประสงค์ต่อ ธปท. ลูกค้าหรือ ธพ. จะมีความผิดหรือไม่
แก้ไขให้ข้อมูลถูกต้อง
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17. ธพ. สามารถให้ลูกค้ายื่นค่ารับรองในการส่งเงินตรา
ต่างประเทศออกไปลงทุนหรือให้กู้ยืมเป็นฉบับ
ภาษาอังกฤษได้หรือไม่
18. ในการส่งเงินตราต่างประเทศออกไปลงทุนหรือให้กู้
ลูกค้าต้องยื่นแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์ในการ
ลงทุนหรือให้กู้กรณีลงทุนหรือให้กู้เกิน USD 10 ล้าน
ค่ารับรองในการส่งเงินไปลงทุนหรือให้กู้ รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานอื่นๆ ตามที่ก่าหนด ในการขอส่งเงินตรา
ต่างประเทศในแต่ละครั้ง ลูกค้าต้องจัดท่าค่ารับรองใน
การส่งเงินตราต่างประเทศออกไปลงทุนหรือให้กู้ทุกครั้ง
ที่โอนเงินออกไปลงทุนหรือให้กู้หรือไม่
4. บัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ (FCD)
คำถำม
1. การฝากเงินตราต่างประเทศในบัญชี FCD แหล่งใน
ประเทศ แบบมีภาระผูกพันมีหลักเกณฑ์อย่างไร

2. หากต้องการฝากเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการ
ขายลดตั๋วส่งออกกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เข้า
บัญชี FCD จะถือว่าเป็นเงินตราต่างประเทศที่มีแหล่ง
จากต่างประเทศหรือไม่
3. การน่าดราฟท์สกุลเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชี
FCD จะสามารถฝากได้หรือไม่

คำตอบ
ธพ. ต้องให้ลูกค้ายื่นค่ารับรองตามแบบที่ก่าหนดเท่านั้น
ลูกค้าต้องจัดท่าค่ารับรองทุกครั้งที่โอนเงินออกไปลงทุน
หรือให้กู้
ทั้งนี้ ให้ ธพ. จัดเก็บค่ารับรองดังกล่าวไว้กับ ธพ.
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เช่นเดียวกับเอกสารหลักฐาน
ประกอบการโอนเงินอื่นๆ ตามที่ก่าหนด โดยให้จัดส่ง
ให้ ธปท. เมื่อ ธปท. เรียกตรวจสอบ

คำตอบ
สามารถฝากได้ตามภาระผูกพัน และไม่จ่ากัดวงเงิน โดย
จะต้องน่าภาระผูกพันมาแสดงต่อ ธพ. ด้วย ทั้งนี้ ธพ. ต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานดังกล่าวและ
เก็บรักษาเอกสารหลักฐานดังกล่าวเพื่อให้เจ้าพนักงาน
ตรวจสอบด้วย
เงินตราต่างประเทศดังกล่าวถือเป็นเงินตราต่างประเทศที่มี
แหล่งจากต่างประเทศ

ดราฟท์ สามารถน่าฝากได้ตามจ่านวนที่ระบุในดราฟท์
ดังกล่าว หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นดราฟท์ที่ได้รับช่าระ
เงินจากต่างประเทศ ก็ให้ถือเป็นแหล่งเงินที่มาจากต่างประเทศ
ทั้งนี้ การฝากดราฟท์เข้าบัญชี FCD ให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก่าหนดส่าหรับบัญชีแต่ละประเภทด้วย
4. เงินกู้จาก ธพ. ที่สามารถน่าฝากเข้าบัญชี FCD ได้
เงินกู้เงินตราต่างประเทศทุกประเภทที่กู้ยืมจาก ธพ.
รวมถึง packing credit สกุลเงินตราต่างประเทศ ด้วย สามารถน่าฝากเข้าบัญชี FCD แหล่งในประเทศได้ รวมถึง
หรือไม่
packing credit ด้วย
5. หากลูกค้าน่าเงินตราต่างประเทศที่เก็บไว้กับตนมาขอ เงินสดฝากได้ไม่เกินวันละ USD 10,000 โดยให้ถือว่าเป็น
ฝากเข้าบัญชี ธพ. จะสามารถรับฝากได้หรือไม่
แหล่งเงินจากในประเทศ ยกเว้นลูกค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่า
เป็นเงินที่มาจากต่างประเทศ
6. กรณีนิติบุคคลจะไปลงทุนในกิจการต่างประเทศ แต่ ลูกค้าต้องท่าสัญญาเข้าร่วมลงทุนให้ชัดเจนก่อน จึงจะ
ยังไม่มีความแน่นอนว่าการเข้าร่วมหุ้นจะส่าเร็จหรือไม่ สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชี FCD แหล่งใน
นิติบุคคลสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศแล้วฝากไว้ใน ประเทศแบบมีภาระผูกพันได้โดยต้องแสดงเอกสาร
บัญชี FCD ก่อนได้หรือไม่
หลักฐานตามที่ก่าหนดด้วย
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7. ธพ. จะก่าหนดรูปแบบของหนังสือรับรองยอดคงค้าง
เงินฝากเงินตราต่างประเทศเองได้หรือไม่ และหากให้
ลูกค้ารับรองว่ามียอดคงค้างไม่เกินวงเงินที่ก่าหนด โดย
ไม่ต้องระบุยอดคงค้างที่ชัดเจน จะเพียงพอหรือไม่
8. ลูกค้าจะสามารถฝากเงินในบัญชี FCD ประเภทที่ไม่มีภาระ
ผูกพันได้เป็นระยะเวลาเท่าใด
9. ภายหลังจากที่ได้ฝากเงินเข้าบัญชีประเภทมีภาระ
ผูกพันโดยได้แสดงภาระผูกพันแล้ว ปรากฏว่าต่อมา
ภาระดังกล่าวได้เลื่อนออกไปหรือยกเลิก จะต้อง
ด่าเนินการอย่างไร
10. ในกรณีที่ลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชี FCD แหล่งใน
ประเทศแบบมีภาระผูกพัน โดยแสดงภาระเป็นเงินลงทุน
ในต่างประเทศ ต่อมาเมื่อถอนเงินออกจากบัญชีดังกล่าว
จะสามารถแสดงภาระอื่นแทนได้หรือไม่
11. ลูกค้าจะขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี
FCD แหล่งในประเทศ แบบมีภาระ โดยแสดงภาระ
ผูกพันที่ต้องช่าระในต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท ได้
หรือไม่

คำตอบ
ธพ. สามารถก่าหนดรูปแบบของหนังสือรับรองดังกล่าวเอง
ได้ และให้ลูกค้ารับรองว่ายอดคงค้างที่มีอยู่เดิมรวมกับยอด
คงค้างที่จะซื้อฝากเข้าบัญชีในครั้งใหม่นั้นมีจ่านวนไม่เกินที่
ก่าหนด
ฝากได้โดยไม่มีก่าหนดระยะเวลา แต่หากเป็นบัญชีประเภท
ที่มีภาระผูกพัน จะฝากได้ไม่เกินระยะเวลาของภาระผูกพัน
กรณีภาระยกเลิกและผู้ฝากไม่สามารถแสดงภาระอื่น
เพิ่มเติม ต้องถอนขายรับบาท หรือถอนเพื่อฝากเข้าบัญชี
FCD ประเภทที่ไม่มีภาระผูกพันโดยต้องมียอดคงค้างใน
บัญชีดังกล่าวไม่เกินจ่านวนที่ก่าหนด
ลูกค้าสามารถแสดงภาระอื่นแทนได้

ลูกค้าไม่สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี
ดังกล่าวโดยแสดงภาระสกุลบาทได้ อย่างไรก็ตาม หาก
ลูกค้ามีเอกสารจากบุคคลในต่างประเทศแจ้งให้ลูกค้าช่าระ
ภาระดังกล่าวเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า จึงจะ
สามารถซื้อเงินตราต่างประเทศฝากเข้าบัญชีดังกล่าวได้
12. การถอนเงินจากบัญชี FCD มีหลักเกณฑ์อย่างไร
- การถอนเงินจากบัญชี FCD ทุกประเภทให้ปฏิบัติตาม
และขอรับเป็นธนบัตรเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่
หลักเกณฑ์การถอนตามปกติ เช่น ถอนไปช่าระภาระผูกพัน
ให้แก่บุคคลในต่างประเทศ หรือช่าระหนี้ให้แก่ ธพ. หรือ
โอนระหว่างบัญชีตามที่ก่าหนด
- หากต้องการถอนเป็นธนบัตรเงินตราต่างประเทศ จะต้อง
น่าไปใช้ช่าระภาระผูกพันในต่างประเทศหรือเป็นค่าใช้จ่าย
เดินทางเท่านั้น
13. การโอนระหว่างบัญชี FCD ของผู้ฝากรายเดียวกันมี การโอนระหว่างบัญชีของผู้ฝากรายเดียวกัน ให้ท่าได้ดังนี้
หลักเกณฑ์อย่างไร
(รูปภาพอธิบาย 2 แนบท้าย)
1) การโอนจากบัญชีที่มีแหล่งเงินจากในประเทศไปยังบัญชี
ที่มีแหล่งเงินจากต่างประเทศ ไม่สามารถท่าได้
2) การโอนจากบัญชีที่ไม่มีภาระผูกพันไปยังบัญชีที่มีภาระ
ผูกพัน จะต้องให้ลูกค้าแสดงภาระผูกพันด้วย
14. หากลูกค้ามีบัญชี FCD หลายสกุล และเมื่ออัตรา
หากยอดคงค้างในบัญชี FCD สกุลที่ไม่ใช่ USD มีการ
แลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไป อาจท่าให้ลูกค้ามียอดคงค้าง เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ค่านวณเป็นสกุล USD เกินกว่าที่ก่าหนด จะต้อง
- ยอดคงค้างที่เกินวงเงินที่ก่าหนด ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติผิด
ด่าเนินการอย่างไร
ระเบียบ
- ยอดคงค้างที่ค่านวณเป็นสกุล USD ลดลง ณ วันที่
ค่านวณอัตราแลกเปลี่ยน USD เทียบเท่า ให้ฝากเพิ่มได้อีก
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คำตอบ
ไม่เกินยอดคงค้างสูงสุด
การถือตั๋ว B/E หรือบัตรเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ
ไม่ถือเป็นการฝากเงินตราต่างประเทศตามระเบียบควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวกับบัญชี FCD
สามารถเปิดเป็นประเภทใดก็ได้ตามที่กล่าว

15. หากลูกค้าไม่ต้องการฝากเงินตราต่างประเทศในรูป
เงินฝากใน FCD ธพ. จะออกตั๋ว B/E หรือบัตรเงินฝาก
(NCD) สกุลเงินตราต่างประเทศให้ลูกค้าแทนได้หรือไม่
16. บัญชี FCD ที่เปิดให้กับลูกค้า จะสามารถเปิดเป็น
ประเภทออมทรัพย์ ประจ่า หรือกระแสรายวัน ได้ใช่หรือไม่
17. ดอกเบี้ยในบัญชี FCD จะนับรวมเป็นยอดคงค้างใน หากฝาก FCD เต็มวงเงินสูงสุดที่ก่าหนดแล้ว สามารถน่า
บัญชี FCD หรือไม่
ฝากดอกเบีย้ เพิ่มเติมได้โดยไม่นับรวมเป็นยอดคงค้างใน
บัญชีดังกล่าว
18. บริษัทไทยได้รับเงินตราต่างประเทศค่าสินค้าส่งออก เงินได้ที่มีแหล่งจากต่างประเทศสามารถฝากเข้าบัญชีแหล่ง
จากต่างประเทศสามารถฝากเข้าบัญชีที่มีแหล่งใน
ในประเทศได้ ทั้งนี้ การฝากเงินเข้าบัญชีที่มีแหล่งใน
ประเทศได้หรือไม่
ประเทศต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
วงเงินและภาระผูกพัน
19. กรณีลูกค้าท่าสัญญากู้เงินตราต่างประเทศจาก ธพ. กรณีดังกล่าวไม่สามารถท่าได้ ลูกค้าจะต้องน่าภาระผูกพัน
จะสามารถน่าสัญญาเงินกู้ดังกล่าวมาแสดงเป็นภาระ
อื่นมาแสดง
ผูกพันเพื่อฝากเงินกู้ดังกล่าวเข้าบัญชี FCD แหล่งใน
ประเทศแบบมีภาระผูกพันได้หรือไม่
20. ในการฝากเงินเข้าบัญชี FCD ประเภทแหล่งใน
ไม่สามารถน่าภาระผูกพันที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทในประเทศ
ประเทศแบบมีภาระผูกพัน เจ้าของบัญชีต้องแสดงภาระ มาแสดงเมื่อจะฝากเงินเข้าบัญชี FCD ประเภทแหล่งใน
ผูกพัน และฝากเงินได้ตามจ่านวนภาระผูกพันที่มี ซึ่งใน ประเทศแบบมีภาระผูกพัน ทั้งนี้ เงินในบัญชีดังกล่าว
อดีตจะแสดงภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายแก่บริษัทใน
สามารถโอนออกไปช่าระภาระผูกพันในต่างประเทศ หรือ
ต่างประเทศ จากระเบียบใหม่สามารถแสดงภาระผูกพัน ขายรับบาทได้
ที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทในประเทศได้ด้วยใช่หรือไม่
21. บริษัท ก และบริษัท ข ท่าสัญญาซื้อขายสินค้า
บริษัท ก และ บริษัท ข สามารถโอน FCD ช่าระค่า
บริการเป็นเงินบาท จะโอนเงินจากบัญชี FCD แหล่ง
สินค้าบริการระหว่างกันได้ ไม่ว่าจะท่าสัญญาซื้อขายสินค้า
ตปท. เพื่อช่าระค่าสินค้าบริการดังกล่าวได้หรือไม่
เป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ โดยการโอนเงินตรา
ต่างประเทศดังกล่าวเป็นไปตามความยินยอมของคู่สัญญา
ทั้ง 2 ฝ่าย
กรณีที่ท่าสัญญาซื้อขายเป็นเงินบาทและจะช่าระเป็น
เงินตราต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่คู่สัญญา
2 ฝ่ายตกลงกันได้ แต่ ธพ. จะต้องดูแลอัตราแลกเปลี่ยนที่
ใช้ให้สอดคล้องกับอัตราตลาดด้วย
ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนแตกต่างจากราคาตลาด
มาก ให้ ธพ. สอบถามเหตุผลจากลูกค้า หากเป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนของวันที่ตกลงซื้อขายสินค้า ให้ ธพ. สามารถ
โอนเงินตราต่างประเทศระหว่างบริษัทในประเทศได้ แต่หาก
เป็นกรณีอื่น ให้ ธพ. หารือกับ ธปท. ก่อน
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22. ธพ. จะมีหลักในการพิจารณาอย่างไรว่าลูกค้าที่มี
บัญชี FCD แหล่งต่างประเทศ จะสามารถโอนเงินจาก
บัญชีดังกล่าวไปฝากเข้าบัญชี FCD ของบริษัทอื่นใน
ประเทศเพื่อช่าระค่าสินค้าบริการระหว่างกันได้หรือไม่

23. ในกรณีดังต่อไปนี้ ธพ. จะพิจารณาให้บริษัท ก โอน
เงินในบัญชี FCD แหล่งต่างประเทศของบริษัท ก ไป
ช่าระค่าสินค้าและบริการให้แก่บริษัท ข อย่างไร
1) เงินในบัญชี FCD ของบริษัท ก ประกอบด้วย
เงินค่าสินค้าและบริการที่บริษัท ก รับโอนมาจาก
ต่างประเทศ และเงินค่าสินค้าและบริการที่รับโอนจาก
บริษัทอื่นในประเทศ
2) บริษัท ก เคยได้รับเงินค่าสินค้าจากต่างประเทศ
แต่ได้ถอนเงินดังกล่าวออกจากบัญชีแล้ว ต่อมาบริษัท ก
รับโอนเงินค่าสินค้าและบริการจากบริษัทอื่นในประเทศ

คำตอบ
การโอนเงินดังกล่าว ให้ ธพ. พิจารณาดังนี้
1) การโอนเงินต้องเป็นการช่าระค่าสินค้าหรือบริการ
ระหว่างกัน
2) ลูกค้าต้องเป็นผู้มีแหล่งเงินได้ค่าสินค้าหรือบริการจาก
ต่างประเทศฝากเข้าบัญชี FCD แหล่งต่างประเทศ
3) เงินที่จะโอนต้องเป็นค่าสินค้าหรือบริการจาก
ต่างประเทศ
หาก ธพ. ทราบชัดเจนว่าเงินที่ลูกค้าจะโอนให้บริษัท
อื่นในประเทศเป็นเงินที่ได้รับจากต่างประเทศที่ไม่ใช่ค่า
สินค้าหรือบริการ กรณีดังกล่าวจะไม่สามารถถอนเพื่อโอน
ไปไปช่าระค่าสินค้าบริการให้แก่บริษัทอื่นในประเทศได้
อย่างไรก็ดี หากเงินในบัญชีมีที่มาจากหลายแหล่ง เช่น
ค่าสินค้า และเงินกู้ และ ธพ. ไม่ทราบแน่ชัดว่าเงินที่ลูกค้า
ขอโอนเพื่อช่าระค่าสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัทอื่นใน
ประเทศเป็นเงินที่มาจากแหล่งใด แต่หาก ธพ. สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าลูกค้ามีแหล่งเงินได้ค่าสินค้าหรือบริการที่
ลูกค้ารับจากต่างประเทศฝากเข้าบัญชี FCD ดังกล่าว
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ลูกค้าจะสามารถโอนเงินในบัญชี
ดังกล่าวไปช่าระค่าสินค้าบริการให้แก่บริษัทอื่นในประเทศได้

ธพ. สามารถให้โอนเงินตราต่างประเทศทั้งหมดในบัญชี
ดังกล่าวให้แก่บริษัทอื่นในประเทศเพื่อช่าระค่าสินค้าหรือ
บริการดังกล่าวได้

หาก ธพ. ตรวจสอบแล้วว่าบริษัท ก มีแหล่งเงินได้ค่าสินค้า
หรือบริการที่บริษัท ก รับจากต่างประเทศฝากเข้าบัญชี
FCD ดังกล่าวในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ธพ. จะสามารถให้โอน
เงินตราต่างประเทศทั้งหมดในบัญชีดังกล่าวให้แก่บริษัทอื่น
ในประเทศเพื่อช่าระค่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวได้
24. หากการซื้อขายสินค้ามีการรับส่งสินค้าที่มาจาก
สามารถท่าได้ หากบริษัทในประเทศทั้ง 2 บริษัท มี
ต่างประเทศ แต่การช่าระเงิน บริษัทในประเทศจะน่าเงิน หลักฐานการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกัน แม้ว่าจะ
ค่าสินค้าที่ได้รับจากต่างประเทศซึ่งฝากไว้ในบัญชี FCD มีการรับสินค้ามาจากต่างประเทศ
แหล่งต่างประเทศ ไปช่าระค่าสินค้าที่มีการน่าเข้า
ดังกล่าวให้แก่บริษัทอื่นในประเทศโดยฝากเข้าบัญชี FCD
ของผู้รับเงิน แทนการช่าระให้แก่ผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ
จะสามารถท่าได้หรือไม่อย่างไร
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25. เงินที่บริษัทในประเทศได้รับเป็นหลักประกันเพื่อการ
ให้ยืมหุ้นกับ Non-resident หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
จะถือว่าเป็น “แหล่งเงินได้จากต่างประเทศ” ที่สามารถ
โอนให้แก่บริษัทอื่นในประเทศได้หรือไม่

คำตอบ
เงินหลักประกันการให้ยืมหุ้น หรือเงินหลักประกันเพื่อการ
อื่น ไม่ได้ถือเป็นเงินได้จากค่าสินค้าหรือบริการ จึงไม่
สามารถโอนไปช่าระค่าสินค้าบริการให้แก่บริษัทอื่นใน
ประเทศได้
ตัวอย่างของค่าบริการ เช่น ค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ค่าเบี้ยประกันภัย ค่ารอยัลตี้ ค่าที่ปรึกษา เป็นต้น ซึ่ง
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Classification: Transaction
Purpose Code ภายใต้หมวดย่อย รหัส 318002 บริการ
26. บริษัทในประเทศสามารถช่าระค่าสินค้าบริการให้แก่ ไม่สามารถท่าได้ การช่าระค่าสินค้าและบริการให้แก่บริษัท
คู่ค้าในไทยเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยไม่ต้องโอนเข้า อื่นในประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ ต้องเป็นการโอน
บัญชี FCD ของผู้รับโอนได้หรือไม่
ผ่านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตามเงื่อนไขที่ก่าหนด
เท่านั้น
27. ผู้น่าเข้าไม่มีรายได้จากต่างประเทศสามารถเปิด FCD สามารถเปิดได้ แต่จะไม่สามารถโอนเงินที่ได้รับดังกล่าวไป
แหล่ง ตปท. เพื่อรอรับเงินตราต่างประเทศค่าสินค้า
ช่าระค่าสินค้าบริการให้แก่บริษัทอื่นในประเทศ ทั้งนี้ เงิน
บริการที่จะโอนมาจากบัญชี FCD แหล่งต่างประเทศของ ในบัญชีดังกล่าวสามารถน่าไปช่าระภาระผูกพันใน
บริษัทอื่นในประเทศได้หรือไม่
ต่างประเทศ ช่าระหนี้ให้ ธพ. หรือขายรับบาทได้
28. บริษัท ก ไม่มีแหล่งเงินได้ค่าสินค้าหรือบริการจาก สามารถโอนไปช่าระภาระผูกพันในต่างประเทศหรือขายรับ
ต่างประเทศ หากได้รับเงินตราต่างประเทศที่โอนมาจาก บาทได้ แต่ไม่สามารถโอนต่อให้บริษัทอื่นในประเทศได้
บริษัท ข บริษัท ก จะสามารถโอนเงินที่ได้รับดังกล่าวไป
ช่าระภาระผูกพันในต่างประเทศได้หรือไม่
29. บริษัท ก โอนเงินจากบัญชี FCD แหล่ง ตปท. ให้
ให้โอนเงินจากบัญชี FCD โดยตรงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้
บริษัท ข โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คหรือดราฟท์ได้หรือไม่
ช่าระเป็นเช็คหรือดราฟท์
30. บริษัท ก มีแหล่งเงินได้ค่าสินค้าบริการจาก
สามารถท่าได้หากบริษัท ก น่าเงินค่าสินค้าบริการที่ฝากอยู่
ต่างประเทศฝากเข้าบัญชี FCD แหล่งต่างประเทศ และ ในบัญชี FCD แหล่งต่างประเทศ มาช่าระตาม Domestic
ต้องการน่าเงินดังกล่าวช่าระค่าสินค้าบริการภายในประเทศ L/C โดยเป็นการโอนระหว่างบัญชี FCD ของบริษัท ก และ ข
ให้แก่บริษัท ข บริษัท ก จะเปิด Domestic L/C เป็น
อย่างไรก็ดี หากบริษัท ก ไม่มีเงินตราต่างประเทศค่า
เงินตราต่างประเทศให้บริษัท ข และช่าระเงินตรา
สินค้าบริการอยู่ในบัญชี FCD แหล่งต่างประเทศ ในวันที่
ต่างประเทศดังกล่าวให้แก่บริษัท ข ผ่าน Domestic L/C Domestic L/C ครบก่าหนด ท่าให้บริษัท ก ต้องกู้เงินตรา
ได้หรือไม่
ต่างประเทศจาก ธพ. เพื่อช่าระเงินตาม Domestic L/C
นั้น ในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถท่าได้ เนื่องจากเงินกู้จาก
ธพ. ต้องฝากเข้าบัญชี FCD แหล่งในประเทศ และไม่
สามารถโอนให้แก่บริษัทอื่นในประเทศได้
31. ถ้าบริษัท ค เป็นผู้ผลิตและส่งออก แต่บริษัท ก. เป็น หากบริษัท ค เป็นผู้ขายสินค้ากับต่างประเทศสามารถขาย
ผู้รับเงินแทน บริษัท ก. เมื่อได้รับเงินก็โอนต่อให้บริษัท forward ได้ แต่ถ้าเป็นเพียงผู้จัดส่งสินค้าออกแต่ไม่มีเงิน
ค. ถามว่า บริษัท ค. จะสามารถขาย forward ได้หรือไม่ ได้ค่าสินค้าจากต่างประเทศก็ไม่สามารถท่า Forward ได้
32. บริษัท ก มีแหล่งเงินได้ค่าสินค้าบริการจาก
สามารถท่าสัญญาขายล่วงหน้าได้ โดย ธพ. จะต้องเรียกให้
ต่างประเทศฝากเข้าบัญชี FCD แหล่งต่างประเทศ และ บริษัท ข ยื่นหลักฐานดังนี้
ต้องการน่าเงินดังกล่าวช่าระค่าสินค้าบริการภายในประเทศ 1. หลักฐานแสดงการขายสินค้าบริการให้แก่บริษัท ก
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ให้แก่บริษัท ข บริษัท ข จะสามารถท่าสัญญาขาย
เงินตราต่างประเทศดังกล่าวล่วงหน้าได้หรือไม่

คำตอบ

และ
2. หนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัท ก ซึ่งรับรองว่าบริษัท
ก จะโอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชี FCD แหล่ง
ต่างประเทศเข้าบัญชี FCD ของบริษัท ข ทั้งนี้ เพื่อให้ ธพ.
มีหลักฐานว่าบริษัท ข จะได้รับเงินตราต่างประเทศจาก
บริษัท ก จริง
3. หลักฐานที่แสดงว่าบริษัท ก และบริษัท ข ไม่มีการท่า
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ้่าซ้อนกัน เช่น
หนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัท ก ซึ่งรับรองว่าบริษัท ก ไม่
มีการท่าสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน
จ่านวนดังกล่าว
33. แหล่งเงินได้จาก ตปท. เป็น USD สามารถแลกเปลี่ยน สามารถถอนเงิน USD จาก FCD และน่ามาแลกเปลี่ยน
เป็น Euro ช่าระให้แก่นิติบุคคลในประเทศได้หรือไม่
เป็น Euro เพื่อช่าระให้แก่บริษัทอื่นในประเทศเป็น Euro ได้
34. ธพ. ผู้รักษาบัญชีของผู้รับโอน จะต้องตรวจสอบและ ให้ธนาคารผู้รับโอนพิจารณาให้แน่ใจว่าเป็นเงินที่โอนมา
เรียกเอกสารหลักฐานอย่างไร
จากนิติบุคคลตามที่ระเบียบก่าหนดโดยอาจสอบถามข้อมูล
จากธนาคารผู้โอนได้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับเงิน
ฝากเข้าบัญชี FCD ที่ก่าหนดส่าหรับบัญชีแต่ละประเภทด้วย
35. การโอนระหว่าง FCD ของบริษัทในประเทศที่ต่ากว่า
การเรียกเอกสารหลักฐานส่าหรับธุรกรรมที่ต่ากว่า
USD 50,000 ธพ. จะต้องเรียกให้ลูกค้ายื่นเอกสาร
USD 50,000 ผ่อนผันเฉพาะการโอนเงินไปช่าระภาระใน
หลักฐาน และแบบการท่าธุรกรรมฯ หรือไม่
ต่างประเทศเท่านั้น ในการถอนเงินจากบัญชี FCD เพื่อ
ช่าระค่าสินค้าหรือค่าบริการให้แก่นิติบุคคลอื่นในประเทศ
ธพ. ต้องเรียกเอกสารทุกจ่านวนเงิน แต่จะได้รับยกเว้นไม่
ต้องยื่นแบบการท่าธุรกรรมฯ
36. ในการโอนระหว่าง FCD ของบริษัทในประเทศ ธพ. ให้รายงาน Purpose Code ดังต่อไปนี้ทั้งด้านฝากและถอน
จะรายงานการฝากถอนโดยใช้ Purpose Code ใด
1) กรณีโอนระหว่างบัญชีของธุรกิจในเครือ (ถือหุ้นมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 10) ให้รายงาน Purpose Code 318145
2) กรณีโอนระหว่างบัญชีของบริษัทที่ไม่ใช่ธุรกิจในเครือ ให้
รายงาน Purpose Code 318210
5. กำรรับซื้อลดตั๋วและขำยลูกหนี้
คำถำม
1. บริษัท ก ขายสินค้าให้แก่บริษัท ข เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ต่อมาบริษัท ก ขายลูกหนี้เงินตรา
ต่างประเทศ (บริษัท ข) ให้กับ ธพ. ไทย (Factoring)
วันขายลด
1) ธพ. สามารถช่าระเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นค่า
ซื้อลูกหนี้ดังกล่าวให้แก่บริษัท ก ได้หรือไม่

คำตอบ

ธพ. สามารถช่าระเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัท ก ได้
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2) บริษัท ก สามารถน่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
ฝากเข้าบัญชี FCD ประเภทใด
วันครบก่าหนดช่าระเงิน
3) บริษัท ข สามารถซื้อหรือถอนเงินตราต่างประเทศ
เพื่อช่าระให้แก่ ธพ. ได้หรือไม่
4) บริษัท ข สามารถซื้อหรือถอนเงินตราต่างประเทศ
ให้แก่บริษัท ก และบริษัท ก ช่าระต่อให้แก่ ธพ. ได้
หรือไม่
2. บริษัท ก ขายสินค้าให้แก่บริษัท ข เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ต่อมาบริษัท ก ขายลูกหนี้เงินตรา
ต่างประเทศ (บริษัท ข) ให้กับ NR เช่น ธนาคารใน
ต่างประเทศ (Factoring)
วันขายลด
1) NR ดังกล่าวสามารถช่าระเงินตราต่างประเทศเพื่อ
เป็นค่าซื้อลูกหนี้ดังกล่าวให้แก่บริษัท ก ได้หรือไม่
2) บริษัท ก สามารถน่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
ฝากเข้าบัญชี FCD ประเภทใด
วันครบก่าหนดช่าระเงิน
3) บริษัท ข สามารถซื้อหรือถอนเงินตราต่างประเทศ
เพื่อช่าระให้กับ NR ดังกล่าวได้หรือไม่ หรือ
4) บริษัท ข สามารถซื้อหรือถอนเงินตราต่างประเทศ
เพื่อช่าระให้แก่บริษัท ก และบริษัท ก ช่าระต่อ NR
ดังกล่าวได้หรือไม่
3. บริษัท ก ขายสินค้าให้แก่บริษัท ข เป็นเงินบาท ต่อมา
บริษัท ก ขายลูกหนี้เงินบาท (บริษัท ข) ให้กับ NR เช่น
ธนาคารในต่างประเทศ (Factoring) ในวันครบก่าหนด
ช่าระเงิน บริษัท ข สามารถช่าระเงินบาทให้แก่บริษัท ก
และบริษัท ก ช่าระเป็นเงินตราต่างประเทศให้แก่ NR
ดังกล่าวได้หรือไม่
4. บริษัท ค ขายสินค้าให้ NR เป็นเงินตราต่างประเทศ
ต่อมา บริษัท ค ขายลูกหนี้เงินตราต่างประเทศ (NR)
ให้กับ ธพ. เป็นเงินตราต่างประเทศ

คำตอบ
ให้ฝากเข้าบัญชี FCD แหล่งในประเทศ

เป็นกรณีทสี่ ามารถท่าได้โดยแสดงเอกสารที่ ธพ. และ
บริษัท ก แจ้งไปยังบริษัท ข ว่ามีการโอนหนี้จากบริษัท ก
ไปยัง ธพ. แล้ว
เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน

สามารถช่าระเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัท ก ได้
สามารถฝากเข้าบัญชี FCD แหล่งต่างประเทศ หรือแหล่ง
ในประเทศก็ได้
เป็นกรณีที่สามารถท่าได้โดยแสดงเอกสารที่ NR ดังกล่าว
และบริษัท ก แจ้งไปยังบริษัท ข ว่ามีการโอนหนี้จากบริษัท
ก ไปยัง NR ดังกล่าวแล้ว
เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
เป็นกรณีที่สามารถท่าได้โดยแสดงเอกสารการรับสินเชื่อ
จาก NR ดังกล่าว และหลักฐานการน่าเงินจากต่างประเทศ
เข้ามาในประเทศ
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คำตอบ

วันขายลด
1) ธพ. สามารถช่าระเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นค่า
ซื้อลูกหนี้ดังกล่าวให้แก่บริษัท ค ได้หรือไม่

ธพ. สามารถช่าระเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัท ค ได้

2) บริษัท ค สามารถน่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
ฝากเข้าบัญชี FCD ประเภทใด

สามารถฝากเข้าบัญชี FCD แหล่งต่างประเทศ หรือแหล่ง
ในประเทศก็ได้

วันครบก่าหนดช่าระเงิน
3) NR สามารถช่าระเงินตราต่างประเทศให้แก่ ธพ. ได้
หรือไม่ หรือ
4) NR สามารถช่าระเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัท
ค และบริษัท ค ช่าระต่อให้แก่ ธพ. ได้หรือไม่
5. บริษัท ค ขายสินค้าให้ลูกค้าในต่างประเทศเป็น
เงินตราต่างประเทศ ต่อมา บริษัท ค ขายลูกหนี้เงินตรา
ต่างประเทศดังกล่าวให้กับ NR เช่น ธนาคารใน
ต่างประเทศ เป็นเงินตราต่างประเทศ
วันขายลด
1) NR ดังกล่าวสามารถช่าระเงินตราต่างประเทศเพื่อ
เป็นค่าซื้อลูกหนี้ดังกล่าวให้แก่บริษัท ค ได้หรือไม่
2) บริษัท ค สามารถน่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
ฝากเข้าบัญชี FCD ประเภทใด
วันครบก่าหนดช่าระเงิน
3) ลูกค้าในต่างประเทศสามารถช่าระเงินตรา
ต่างประเทศให้แก่บริษัท ค และบริษัท ค ช่าระต่อให้แก่
NR ดังกล่าวได้หรือไม่
6. NR ขายสินค้าให้แก่บริษัท ง เป็นเงินตราต่างประเทศ
ต่อมา NR ขายลูกหนี้เงินตราต่างประเทศ (บริษัท ง)
ให้แก่ ธพ.
วันขายลด
1) ธพ. สามารถจ่ายเงินตราต่างประเทศให้กับ NR ได้
หรือไม่
วันครบก่าหนดช่าระเงิน
2) บริษัท ง สามารถซื้อหรือถอนเงินตราต่างประเทศ
เพื่อช่าระให้กับ ธพ. ได้หรือไม่
3) บริษัท ง สามารถซื้อหรือถอนเงินตราต่างประเทศ
เพื่อช่าระให้แก่ NR และ NR ช่าระเงินต่อให้แก่ ธพ. ได้
หรือไม่

NR สามารถช่าระ ธพ. ได้
เป็นกรณีที่สามารถท่าได้โดยแสดงเอกสารการรับสินเชื่อ
จาก ธพ.

สามารถช่าระเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัท ค ได้
สามารถฝากเข้าบัญชี FCD แหล่งต่างประเทศ หรือแหล่ง
ในประเทศก็ได้
เป็นกรณีที่สามารถท่าได้โดยแสดงเอกสารการรับสินเชื่อ
จาก NR ดังกล่าว และหลักฐานการน่าเงินจากต่างประเทศ
เข้ามาในประเทศ

ธพ. สามารถจ่ายเงินตราต่างประเทศให้แก่ NR ได้
เป็นกรณีทสี่ ามารถท่าได้โดยแสดงเอกสารที่ ธพ. และผู้ขาย
ลูกหนี้แจ้งไปยังบริษัท ง ว่ามีการโอนหนี้จาก NR ไปยัง
ธพ. แล้ว
เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
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คำตอบ
*1. ลูกค้าคนไทยที่ซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
ธพ. สามารถให้ลูกค้าคนไทย unwind ธุรกรรมดังกล่าวได้
(Spot) กับ ธพ. จะสามารถ unwind ธุรกรรมดังกล่าวได้ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ่าเป็น ได้แก่
หรือไม่
1. ลูกค้าของ ธพ. และคู่สัญญาในต่างประเทศของลูกค้า
ยกเลิกสัญญาระหว่างกัน หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน
เอกสารหลักฐานแสดงเงินได้เงินตราต่างประเทศ หรือ
ภาระผูกพัน เช่น ลดจ่านวนเงินหรือสกุลเงินที่จะช่าระ
หรือเลื่อนก่าหนดช่าระเงิน เป็นต้น
2. ลูกค้าของ ธพ. หรือคู่สัญญาในต่างประเทศยกเลิกการ
ช่าระเงิน โดยที่ยังไม่ได้ยกเลิกสัญญาระหว่างกัน เช่น
กรณีสินค้าช่ารุด
3. ลูกค้าของ ธพ. รับมอบหรือส่งมอบไม่ครบตามจ่านวน
เนื่องจากมีการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงิน เป็นต้น
4. ธพ. ไม่สามารถโอนเงินให้แก่คู่สัญญาในต่างประเทศ
ของลูกค้าได้ เช่น กรณีเป็นผู้มีความเสี่ยงตาม UN
sanction list
ทั้งนี้ ในกรณีข้อ 1 และ 2 ให้ ธพ. เรียกให้ลูกค้ายื่น
เอกสารที่แสดงว่าคู่สัญญาในต่างประเทศของลูกค้า
ตกลงยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา หรือแจ้ง
ยกเลิกการช่าระเงิน หรือยินยอมให้ลูกค้ายกเลิกการช่าระ
เงินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถยื่นเอกสาร
ของคู่สัญญาในต่างประเทศได้ ให้ ธพ. สามารถเรียกให้
ลูกค้ายื่นค่ารับรองที่ระบุเหตุผลความจ่าเป็นตามที่ก่าหนด
แทนได้
2. การต่ออายุ (rollover) ธุรกรรม spot สามารถท่าได้ สามารถท่าได้ หาก ธพ. ตรวจสอบแล้วว่าลูกค้ายังมีภาระ
หรือไม่
ผูกพัน โดยอาจเป็นภาระเดิมหรือภาระอื่นก็ได้ โดย ธพ.
ต้องให้ลูกค้ายื่นเอกสารแสดงภาระผูกพันดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ธพ. สามารถให้ลูกค้าต่ออายุโดยการท่าธุรกรรม
spot หรือธุรกรรมอนุพันธ์ เช่น forward ได้ อย่างไรก็ดี
หากเป็นการต่ออายุโดยธุรกรรมอนุพันธ์และลูกค้าน่า
เอกสารแสดงภาระเงินกู้มาแสดงแทน ธพ. จะต้องให้
ลูกค้าจัดท่าค่ารับรองในการท่าธุรกรรมอนุพันธ์ทีอ้างอิง
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทในวัน trade date
ของธุรกรรมอนุพันธ์ดังกล่าวด้วย
3. ลูกค้าน่า FX ที่เป็นเงินกู้ ค่าสินค้า และบริการมาขาย - ลูกค้าคนไทย : ระเบียบไม่ก่าหนดให้ ธพ. ต้องเรียก
เป็นเงินบาทต้องเรียกเอกสารหรือไม่
เอกสารหลักฐาน แต่ ธพ. อาจเรียกเอกสารได้เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าแจ้ง
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4. ลูกค้ากู้ FX จาก ธพ. จะต้องขายเงิน FX แลกบาทกับ
ธพ. เดิมหรือไม่
5. กรณีส่งเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ โดยส่งเงินให้แก่ตัวแทน
ของผู้ซื้อ หรือตัวแทนของผู้ขาย สามารถท่าได้หรือไม่ และ
ธพ. จะต้องเรียกเอกสารหลักฐานประเภทใด

คำตอบ
- ลูกค้า NR : การขาย FX แลกบาทกับ ธพ. ในประเทศ
Value Spot (ส่งมอบ 2 วันท่าการ) ธพ. ไม่ต้องเรียก
เอกสารหลักฐานแสดง underlying แต่ต้องเรียกเอกสาร
แสดงการขายเงินตราต่างประเทศก่อนฝากเงินบาทเข้า
บัญชี NRBS หรือ NRBA
ไม่จ่าเป็น ลูกค้าสามารถขาย FX แลกบาทกับ ธพ. อื่นได้

5.1 กรณีส่งเงินให้แก่ตัวแทนของผู้ซื้อ เช่น ทนายความ
solicitor, conveyancer เป็นต้น

5.1 สามารถท่าได้ โดย ธพ. ต้องเรียกเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ 15(3) ของประกาศเจ้าพนักงานว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน และหลักฐานที่
แสดงว่าผู้รับเงินเป็นตัวแทนของผู้ซื้อ เช่น สัญญาซื้อขาย
ที่มีข้อความระบุให้ช่าระเงินผ่านตัวแทนของผู้ซื้อ เป็นต้น

5.2 กรณีส่งเงินให้แก่ตัวแทนของผู้ขาย เช่น ทนายความ
solicitor, conveyancer เป็นต้น

5.2 สามารถท่าได้ โดย ธพ. ต้องเรียกเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ 15(3) ของประกาศเจ้าพนักงานว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน พร้อมด้วย
หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับเงินเป็นตัวแทนของผู้ขายหรือ
ค่าสั่งของผู้ขายที่ให้ตัวแทนของผู้ขายรับเงินแทน

6. ลูกค้าสามารถส่งเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศในกรณีต่อไปนี้ได้
หรือไม่
- ส่งเงินไปเข้าบัญชีของตนเองในต่างประเทศ

เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน

- ส่งเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศในชื่อของผู้อื่น เช่น บุตร

เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน เนื่องจาก
ลูกค้าจะสามารถส่งเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศได้ในชื่อของตนเอง
เท่านั้น โดยแสดงเอกสารหลักฐานตามที่ก่าหนดในข้อ 15
(3) ของประกาศเจ้าพนักงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน

- ส่งเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่เป็นเจ้าของในชื่อร่วม
*7. หากลูกค้าที่มีอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศจะขอโอน
เงินออกไปฝากเข้าบัญชีของตนเองที่เปิดไว้ในต่างประเทศ

เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงาน ยกเว้นในกรณีที่
สามีกับภรรยาเป็นเจ้าของในชื่อร่วม
ให้สามารถท่าได้หากมีจ่านวนเงินต่่ากว่า USD 50,000
โดย ให้ ธพ. เรียกเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าลูกค้าต้องมี
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เพื่อใช้ตัดบัญชีช่าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าพื้นที่
ส่วนกลาง ค่าภาษีบ้านและที่ดิน ในกรณีนี้ ธพ. จะ
สามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าได้หรือไม่
8. ผู้จัดการกองทรัสต์ (Real Estate Investment Trust
(REIT) manager) สามารถขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ในต่างประเทศเพื่อกองทรัสต์ภายในวงเงิน USD 50 ล้าน
ได้หรือไม่

*9. ในการช่าระภาระผูกพันในต่างประเทศ เช่น ช่าระคืน
เงินกู้ ลูกค้าสามารถขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อโอนไป
เข้าบัญชีดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow
account) ที่เปิดร่วมกับคู่สัญญาในต่างประเทศได้หรือไม่
*10. บริษัทในไทยจะสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศ หรือ
ฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชี FCD เพื่อจ่ายเงินเดือน
ให้แก่พนักงานที่เป็น NR ซึ่งท่างานในไทยได้หรือไม่
*11. บริษัทไทยสามารถส่งเงินไปซื้อหุ้นของบริษัทในเครือ
ในต่างประเทศตามโครงการสวัสดิการให้แก่พนักงานไทย
และพนักงานที่เป็น NR ได้หรือไม่
*12. หากลูกค้าขอโอนเงินตราต่างประเทศให้แก่บุคคล
ไทยอื่นซึ่งเป็นผู้รับเงินในต่างประเทศ เป็นกรณีที่สามารถ
ท่าได้หรือไม่

คำตอบ
การช่าระเงินผ่านบัญชีดังกล่าว เช่น ใบแจ้งหนี้
ใบเสร็จรับเงิน
กองทรัสต์ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงต้องมีผู้จัดการ
กองทรัสต์ท่าหน้าที่ไปลงทุนแทน ซึ่งในกรณีนี้ผู้จัดการ
กองทรัสต์สามารถขอซื้อเงินตราต่างประเทศไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใน
ต่างประเทศเพื่อกองทรัสต์ได้ โดยแสดงเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานที่แสดงว่าจะมีการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
หลักฐานการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และหลักฐานที่แสดง
ว่ากองทรัสต์ได้รับจัดสรรวงเงินจาก ก.ล.ต.
สามารถท่าได้ โดยให้ ธพ. เรียกให้ลูกค้ายื่นเอกสาร
หลักฐานแสดงภาระที่เกี่ยวข้องตามข้อ 15 ของประกาศ
เจ้าพนักงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเงิน และเอกสารแสดงข้อตกลงในการส่งเงิน
ไปเข้าบัญชีดังกล่าว
เป็นกรณีที่สามารถท่าได้โดยให้ ธพ. เรียกเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาการจ้างงาน
สามารถท่าได้หากมีเอกสารระบุให้บริษัทเป็นผู้จ่ายเงินเพื่อ
ซื้อหุ้นให้แก่พนักงาน โดยบริษัทแสดงเอกสารหลักฐาน
ตามที่ก่าหนดด้วย เช่น เอกสารโครงการซื้อหุ้น
สามารถท่าได้หาก 1) เป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ เช่น
ไปท่างานในต่างประเทศชั่วคราว หรือเดินทางไป
ท่องเที่ยวในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว เป็นต้น และ 2)
เป็นการโอนเงินในจ่านวนที่ต่ากว่า USD 50,000 โดย ธพ.
ต้องเรียกให้ลูกค้าแจ้งวัตถุประสงค์ประกอบการโอนเงิน
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การโอนเงินดังกล่าวต้องไม่รวมถึง
วัตถุประสงค์ที่ ธปท. ไม่อนุญาต เช่น การส่งเงินไปฝากใน
ต่างประเทศ การซื้อหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์ เป็นต้น
ทั้งนี้ การส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่น
ฐานไปพ่านักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร การส่งเงิน
มรดกให้แก่คนไทยที่เป็นผู้รับมรดกซึ่งมีถิ่นพ่านักถาวรใน
ต่างประเทศ และการส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่
น้องซึ่งเป็นคนไทยที่พ่านักถาวรในต่างประเทศ ให้
สามารถท่าได้ตามหลักเกณฑ์ปกติ
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13. กรณีส่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษา จะสามารถ
โอนเงินไปเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ได้หรือไม่
1) บัญชีของผู้ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ
2) บัญชีของพ่อแม่/ผู้ปกครองของผู้ที่ศึกษาต่อใน
ต่างประเทศที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คำตอบ
สามารถท่าได้ โดยแสดงเอกสารหลักฐานการศึกษาตาม
ข้อ 15(21) ของประกาศเจ้าพนักงานว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน เช่น หนังสือ
รับรองของสถานศึกษาหรือหนังสือรับรองของ ก.พ.

14. ลูกค้าจะขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อช่าระค่าเบี้ย
ประกันชีวิตให้แก่สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลใน
ต่างประเทศ ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(unit linked policy) เป็นกรณีที่สามารถท่าได้หรือไม่
15. บริษัท ก ขายสินค้าให้แก่บริษัท ข เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริษัท ก จะสามารถออกตั๋ว Bill of
Exchange (B/E) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อใช้เป็น
หลักฐานแสดงหนี้ทางการค้าได้หรือไม่
16. กรณีลูกค้าขอโอนเงินเพื่อวางค่า margin ให้แก่คู่ค้า
ในต่างประเทศเพื่อซื้อทองค่า ธพ. สามารถให้ลูกค้าโอน
เงินดังกล่าวได้หรือไม่

เป็นกรณีทตี่ ้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน

บริษัท ก ไม่สามารถออกตั๋ว B/E เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศให้แก่บริษัท ข ได้

เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน เนื่องจากการ
โอนเงินออกไปเพื่อวาง margin กับสถาบันการเงินใน
ต่างประเทศถือเป็นการท่าธุรกรรมทางการเงิน ไม่ถือเป็น
การช่าระค่าสินค้า
17. ในกรณีที่บริษัทไทยที่เป็นผู้ออกหุ้นกู้จะส่งคืนเงิน
สามารถท่าได้โดย ธพ. สามารถเรียกเอกสารหลักฐานการ
ลงทุนในตราสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยต้องช่าระผ่าน เรียกเก็บเงินจากตัวแทนการช่าระเงินของผู้ออกตราสารที่
ตัวแทนการช่าระเงินของผู้ออกหุ้นกู้ เช่น paying agent อยู่ในต่างประเทศได้
จะสามารถท่าได้หรือไม่ และ ธพ. จะต้องเรียกเอกสาร
หลักฐานประเภทใด
18. กรณีส่งเงินให้แก่บุคคลในต่างประเทศตาม
สามารถท่าได้โดย ธพ. ต้องเรียกค่าพิพากษาหรือค่าสั่ง
ค่าพิพากษาหรือค่าสั่งของศาลไทยและศาลต่างประเทศ ของศาลที่เกี่ยวข้องด้วย
ธพ. สามารถให้ลูกค้าโอนเงินดังกล่าวได้หรือไม่
19. กรณีบริษัท ก ค้่าประกันบริษัท ข ในไทย หรือบริษัท สามารถท่าได้หากเป็นกรณีค้่าประกันผ่าน ธพ. โดย ธพ.
A ในต่างประเทศ ให้แก่บริษัท B ในต่างประเทศ เมื่อ
เป็นผู้ออกหนังสือค้่าประกัน เช่น Standby L/C
บริษัท ก ถูกเรียกเก็บตามภาระค้่าประกัน บริษัท ก จะ
สามารถช่าระตามภาระค้่าประกันดังกล่าวให้แก่บริษัท B
โดยไม่มีค่าสั่งศาลได้หรือไม่
*20. ลูกค้าสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมส่าหรับการออก
การช่าระค่าธรรมเนียมการออก Bank guarantee ไม่ถือ
Bank guarantee ให้กับ ธพ. เป็นสกุลเงินตรา
เป็นการช่าระหนี้เงินตราต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมที่
ต่างประเทศได้หรือไม่
เกี่ยวข้องเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตามข้อ 16 ของ
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การ
ก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
เงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย
ให้ลูกค้าช่าระเป็นเงินบาทเท่านั้น
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21. กรณีบริษัท ก ไปประมูลงาน ในต่างประเทศ/ รับจ้าง
ท่างานในต่างประเทศ และมีการค้่าประกันการประมูล
งานหรือรับจ้างท่างานดังกล่าวให้แก่บุคคลในต่างประเทศ
โดยหากบริษัท ก ไม่ปฏิบัติตามสัญญาการประมูลงาน
หรือสัญญาการจ้างงาน การช่าระเงินตามภาระค้่า
ประกันดังกล่าวจะสามารถท่าโดยไม่มีค่าสั่งศาลได้หรือไม่
22. ในกรณีที่ลูกค้ามีภาระผูกพันสกุลหนึ่ง เช่น ค่าสินค้า
บริการ จะสามารถช่าระเป็นเงินสกุลอื่นเทียบเท่าได้
หรือไม่

คำตอบ
สามารถท่าได้ในกรณีที่ ธพ. ออกหนังสือค้่าประกันการยื่น
ซองประมูลราคา (Bid bond)/ หนังสือค้่าประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญา (Performance bond)

สามารถช่าระเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า หรือช่าระ
เป็นเงินบาทเทียบเท่าได้ โดยแสดงเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน เรื่อง การก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีเงินให้กู้ยืม ซึ่งถือปฏิบัติตามที่ได้
ซักซ้อมไว้ในข้อ 5 ภายใต้หัวข้อเงินลงทุนและเงินให้กู้ใน
ต่างประเทศ
*23. การโอนเงินตราต่างประเทศเพื่อช่าระค่าสินค้า
สามารถใช้ใบสรุปรายการเอกสารดังกล่าวได้โดยระบุชื่อ
บริการระหว่างบริษัทภายในประเทศตามเงื่อนไขที่ก่าหนด ผู้ขาย เลขที่เอกสาร ราคาของ และก่าหนดการช่าระเงิน
จะสามารถใช้ใบสรุปรายการเอกสารตามสัญญาซื้อขาย
และลงนามรับรองโดยผู้มีอ่านาจลงนาม หรือผู้ได้รับมอบ
หรือเอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย เป็นเอกสารหลักฐาน อ่านาจจากผู้มีอ่านาจลงนาม ทั้งนี้ ธพ. ต้องจัดให้มี
แสดงภาระได้หรือไม่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญา/เอกสารเรียกเก็บเงิน
เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ
24. กรณีการโอนเงินออกไปต่างประเทศที่มีจ่านวนเงิน
การโอนเงินออกที่มีจ่านวนเงินต่่ากว่า USD 50,000 ให้
ต่่ากว่า USD 50,000 ธนาคารพาณิชย์ไม่ต้องเรียกเอกสาร ธพ. เรียกให้ลูกค้าแจ้งวัตถุประสงค์ในการโอนเงิน อย่างไร
ประกอบการโอนจากลูกค้าใช่หรือไม่ และหากเป็นการ
ก็ดี หาก ธพ. ไม่แน่ใจว่าการโอนเงินดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อ
โอนเพื่อไปช่าระหนี้บัตรเครดิตจะต้องเรียกเอกสารหรือไม่ การช่าระภาระในต่างประเทศนั้นจริง หรือจะเป็นการส่ง
เงินไปฝากในต่างประเทศโดยไม่ได้น่าไปช่าระหนี้บัตร
เครดิต ธพ. สามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้
25. ถ้าลูกค้าแยกธุรกรรมการซื้อเงินตราต่างประเทศให้มี ให้ ธพ. ดูแลการท่าธุรกรรมของลูกค้าไม่ให้ลูกค้า
มูลค่าต่อรายการต่่ากว่า USD 50,000 เพื่อหลีกเลี่ยงการ หลีกเลี่ยงระเบียบ กรณีที่ ธพ. ไม่รู้จักลูกค้าและไม่แน่ใจ
ยื่นเอกสารหลักฐาน ธนาคารไม่ทราบหรือมาทราบ
ว่าลูกค้ามีเจตนาแยกธุรกรรมให้มีมูลค่าต่่าเพื่อหลีกเลี่ยง
หลังจากได้มีการท่าธุรกรรมไปแล้ว ธนาคารต้องท่า
การยื่นเอกสารหลักฐาน ธพ. อาจให้ลูกค้าจัดท่าค่ารับรอง
อย่างไร ถือว่าผิดหรือไม่
ว่าไม่ได้เป็นการแยกธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการยื่นเอกสาร
หลักฐานได้ หรือหาก ธพ. เห็นว่าลูกค้ามีเจตนากระท่า
การดังกล่าว อาจไม่รับท่าธุรกรรมการลูกค้าได้
26. การน่าเงินบาทมูลค่าเทียบเท่าต่่ากว่า USD 50,000 ให้ ธพ. เรียกให้ลูกค้าแจ้งวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการซื้อ
ฝากเข้าบัญชี NRBA โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ ธปท. เงินตราต่างประเทศเพื่อส่งออก
ก่าหนด ต้องเรียกเอกสารหลักฐานประกอบหรือไม่
27. กรณีลูกค้าขอยกเลิกสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตรา หากจ่านวนที่ขอยกเลิกต่่ากว่า USD 20,000 ไม่ต้องขอ
แลกเปลี่ยนที่ไม่เกี่ยวกับกับค่าสินค้าบริการ ที่ท่ากับ ธพ. อนุญาตจาก ธปท.
ในประเทศ เป็นจ่านวนต่่ากว่า USD 50,000 จะต้องขอ
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คำตอบ

อนุญาต ธปท. หรือไม่
28. การผ่อนผันให้ผู้มีรายได้ในต่างประเทศไม่ต้องน่าเงิน
กลับเข้าประเทศส่าหรับเงินได้ต่ากว่า USD 50,000 จะ
พิจารณาเป็นรายธุรกรรมหรือยอดรวมของรายได้ทั้งหมด

การพิจารณามูลค่าสินค้า และรายได้จากต่างประเทศ ที่
ไม่ต้องน่ากลับ ให้พิจารณาเป็นรายธุรกรรม เช่น การ
ส่งออกสินค้าในแต่ละครั้งหากมีมูลค่าต่่ากว่า USD
50,000 ก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องน่าเงินกลับเข้าประเทศ
29. ธปท. จะอนุญาตให้ Compliance ของแต่ละธนาคาร ธพ. จะต้องเรียกให้ลูกค้ายื่นหนังสืออนุญาตจาก ธปท.
สามารถค้นหาหนังสืออนุญาตจาก ธปท. เพื่อตรวจสอบว่า และหากลูกค้าไม่น่าหนังสืออนุญาตดังกล่าวมาแสดง
ลูกค้าได้รับอนุญาตจาก ธปท. ได้หรือไม่
ธพ. จะต้องไม่รับท่าธุรกรรมดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
หมำยเหตุ * เป็นคำถำม-คำตอบที่ปรับใหม่เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2560

- 20 รำยละเอียดวันทำธุรกรรม
ตามข้อ 20 ของกฎกระทรวงที่ก่าหนดให้ผู้ที่ท่าธุรกรรมที่จะได้รับเงินตราต่างประเทศ ต้องจัดให้ได้
เงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่ค่าสินค้าภายใน 360 วันนับจากวันท่าธุรกรรม วันท่าธุรกรรมในแต่ละกรณี
หมายถึง วันตามที่ก่าหนดในตารางดังนี้
เงินได้เงินตรำต่ำงประเทศ
1. เงินกู้
1.1 กรณีกู้เงิน
1.2 รับคืนเงินกู้
2. เงินค่าขายหรือไถ่ถอน
หลักทรัพย์

วันทำธุรกรรม

วันแจ้งขอเบิกเงินกู้ ถ้าไม่มีให้ใช้ วันที่ท่าสัญญากู้เงิน
วันที่ก่าหนดในสัญญา หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
- กรณีขายในตลาดแรก ให้ใช้ Issue date
- กรณีขายในตลาดรอง ให้ใช้วันที่ตกลงซื้อขาย (Trade date)
- กรณีไถ่ถอนหลักทรัพย์ ให้ใช้วันที่ครบก่าหนดไถ่ถอน หรือวันที่
ขอไถ่ถอนตามเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เงินที่ได้รับจากการร่วมลงทุน วันที่ท่าสัญญาร่วมลงทุน
(Joint Venture)
4. เงินค่าขายสินทรัพย์
วันที่ท่าสัญญาซื้อขาย
5. เงินค่าบริการ

วันที่ท่าสัญญา หรือ วันที่ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา หรือในกรณีที่
ไม่มีสัญญาให้ใช้เอกสารเรียกเก็บเงิน

6. เงินปันผลรับ

วันประกาศจ่ายเงินปันผล

7. เงินทุนรับคืนกรณีเลิกกิจการ
หรือลดทุน
7.1 เลิกกิจการ
7.2 ลดทุน

วันเสร็จสิ้นการช่าระบัญชี
วันจดทะเบียนลดทุน

หมายเหตุ เงินรายได้อื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เช่น เงินบริจาค เงินได้เปล่า เงินทดรองจ่าย เงินมรดก
ฯลฯ ไม่เข้าข่ายนับวันท่าธุรกรรม แต่ต้องน่าเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศทันทีที่ได้รับเงินตาม
ระเบียบ
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ขอบเขตกำรส่งเงินไปลงทุนโดยตรงในต่ำงประเทศและควำมหมำยของกิจกำรในเครือ
1. ขอบเขตกำรส่งเงินไปลงทุนโดยตรงในต่ำงประเทศ
1.1 ส่งเงินไปจัดตั้งหรือเข้าร่วมลงทุนในกิจการในต่างประเทศ โดยผู้ส่งเงินจะมีสัดส่วนการถือ
หุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของในกิจการดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
1.2 ส่งเงินไปลงทุนในกิจการในเครือตามรูปภาพด้านล่าง
2. กิจกำรในเครือหมำยถึง
2.1 กิจการแม่
2.2 กิจการย่อย (ถือหุ้นโดยกิจการแม่หรือกิจการย่อยมากกว่าร้อยละ 50)
2.3 กิจการร่วม (ถือหุ้นโดยกิจการแม่หรือกิจการย่อยมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50
หรือถือหุ้นโดยกิจการร่วมมากกว่าร้อยละ 50)
ทั้งนี้ ให้รวมถึงสาขาของกิจการข้างต้นทั้งหมดด้วย
แผนภำพแสดงควำมสัมพันธ์ของกิจกำรในเครือ
แผนภาพต่อไปนี้ แสดงสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของ ซึ่งอธิบายในรูปกิจการย่อย
กิจการร่วม โดยตัวเลขในวงเล็บ คือ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่อยู่เหนือขึ้นไปในโครงสร้างการถือหุ้น
บริษัท N
กิจกำรแม่
(60%)
บริษัท A
กิจกำรย่อย

(10%)
บริษัท D
กิจกำรร่วม

(30%)
บริษัท F
กิจกำรร่วม

(60%)
บริษัท H
กิจกำรย่อย

(9%)
บริษัท K

(70%)
บริษัท M
กิจกำรย่อย

(55%)
บริษัท B
กิจกำรย่อย

(60%)
บริษัท E
กิจกำรร่วม

(25%)
บริษัท G

(20%)
บริษัท I
กิจกำรร่วม

(100%)
บริษัท L

(100%)
บริษัท O
กิจกำรย่อย

(12%)
บริษัท C
กิจกำรร่วม

(65%)
บริษัท J
กิจกำรร่วม

หมายเหตุ
1. บริษัท G, K และ L ไม่จัดเป็นกิจการในเครือของบริษัท N
2. ตามแผนภาพกิจการในเครือ หากมีบริษัทไทยเป็นกิจการย่อยหรือกิจการร่วมรวมอยู่ด้วย บริษัทใน
ต่างประเทศที่อยู่ชั้นถัดไปในโครงสร้างการถือหุ้น ยังคงถือเป็นกิจการในเครือหากเข้าข่ายเป็นกิจการ
ย่อยหรือกิจการร่วม

- 22 ตัวอย่าง หากบริษัท N และ B เป็นบริษัทไทย ส่วนบริษัทอื่นๆ เป็นบริษัทในต่างประเทศ บริษัท C
ยังคงถือเป็นกิจการในเครือของบริษัท N
3. ตามแผนภาพกิจการในเครือ หากบริษัท B เป็นบริษัทไทย ส่วนบริษัทอื่นๆ ตามแผนภาพกิจการใน
เครือ รวมทั้ง N เป็นบริษัทในต่างประเทศ บริษัท B สามารถลงทุนในบริษัทอื่นๆ ตามแผนภาพกิจการ
ในเครือได้ทั้งหมด รวมทั้งสามารถลงทุนในบริษัท N ได้ด้วย
4. แผนภาพกิจการในเครือข้างต้น ใช้กับการให้กู้ยืมแก่กิจการในเครือด้วย
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แผนผังแสดงกำรโอนเงินระหว่ำงบัญชี FCD ของบุคคลเดียวกัน

กำรโอนจำกบัญชีที่มีแหล่งเงินจำกต่ำงประเทศ

แหล่งต่างประเทศ

แสดงภาระ

แหล่งในประเทศ
และมีภาระ

การโอนเงินไปบัญชี
ที่มีภาระ ผู้ฝากต้องแสดง
ภาระต่อ ธพ. ผู้รับฝากทุกครั้ง

แหล่งในประเทศ
แต่ไม่มีภาระ

กำรโอนจำกบัญชีที่มีแหล่งเงินจำกในประเทศและมีภำระผูกพัน

แหล่งต่างประเทศ

แหล่งในประเทศ
และมีภำระ
แหล่งในประเทศ
แต่ไม่มีภาระ

- 24 กำรโอนจำกบัญชีที่มีแหล่งเงินจำกในประเทศและไม่มีภำระผูกพัน

แหล่งต่างประเทศ
แต่ไม่มีภาระ
แสดงภาระ

แหล่งในประเทศ
และมีภาระ
แหล่งในประเทศ
แต่ไม่มีภำระ

การโอนเงินไปบัญชี
ที่มีภาระ ผู้ฝากต้องแสดง
ภาระต่อ ธพ. ผู้รับฝากทุกครั้ง

