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1. คําจํากัดความ
ขอ
1.

2.

3.

4.
5.

คําถาม
บุคคลดังตอไปนี้ จะถือวาเปน Resident หรือ Non-resident
(NR)
1. นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
2. ชาวตางชาติที่จดทะเบียนสมรสกับคนไทย
3. ชาวตางชาติที่เขามาอยูในประเทศไทยเกินกวา 1 ป และมี
work permit อายุมากกวา 1 ป
4. คนตางดาวที่มีใบสําคัญถิ่นที่อยู หรือมีใบตางดาว
5. คนไทยยายไปอยูตางประเทศ ได green card หรือเปน
Resident ที่ประเทศนั้นแลว โดยที่ไมไดตออายุบัตรประจําตัว
ประชาชนในไทย
กรณีดังตอไปนี้ถือวาเปน Resident หรือ NR
1. นิติบุคคลตางประเทศ ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคน
ตางดาวและมีสถานประกอบการในไทย
2. กิจการรวมคา (Joint Venture) ระหวางบุคคลไทยและ
NR

คําตอบ
การพิจารณาวาบุคคลใดจะเปน Resident หรือ NR ใหพิจารณาจาก
สัญชาติของบุคคลนั้นเปนสําคัญ ดังนั้น
- ชาวตางชาติตามขอ 1-3 ถือเปน NR
- ชาวตางชาติที่ไดมีการโอนสัญชาติเปนคนไทย หรือมีคุณลักษณะตามขอ
4 ใหถือเปน Resident ในกรณีที่ ไมสามารถแสดงใบสําคัญถิ่นที่อยู หรือใบ
ตางดาว อนุโลมใหใชสําเนาทะเบียนบานแบบ ท.ร. 14 (เลมสีน้ําเงิน) ที่คน
ตางดาวมีชื่ออยูแ ทนได
- สําหรับขอ 5 หากคนไทยนั้นยังไมไดเปลี่ยนสัญชาติก็จะถือวาคนไทยนั้น
ยังเปน Resident อยู
การพิจารณาวานิติบุคคลใดจะเปน Resident หรือ NR ใหพิจารณาจาก
“สถานที่ตั้งซึ่งมีการประกอบธุรกิจจริงในประเทศไทย” เปนสําคัญ ดังนั้น
ขอ 1 นิติบุคคลตางประเทศ ที่มีสถานประกอบการในไทย และมีใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนตางดาวหรือบัตรประจําตัวผูเสียภาษีเงินไดของนิติ
บุคคลที่ออกโดยกรมสรรพากร ถือวาเปน Resident
ขอ 2 กิจการรวมคาที่มีเอกสารหลักฐานแสดงสถานที่ตั้งในไทย อาทิ
หนังสือรับ รองจากกรมสรรพากร หรือสําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)
ของกิจการรวมคาดังกลาว เปนตน ถือวาเปน Resident
ไม คําวาธุรกิจในเครือ ใหหมายถึง เฉพาะธุรกิจในเครือที่เปน NR เทานั้น

คําจํากัดความ “ตอกลุม NR” ซึ่งหมายรวมถึง NR และธุรกิจ
ในเครือ (ถือหุนเกินกวา 30%) ถา NR ถือหุนบริษัทในประเทศ
ไทยมากกวา 30% จะตองนําไปนับรวมดวยหรือไม
NR 1 ราย ตามมาตรการดูแลบัญชี NRBA หมายถึงอยางไร
ตัวอยางเชน ธนาคาร A สาขาสิงคโปร นับเปน NR 1 ราย ธนาคาร A
สาขาฮองกงจะนับเปน NR อีก 1 ราย
การนับสัดสวนการถือหุนนั้น ใหคิดในสวนของ direct
กรณีแรกจะนับเฉพาะ A & B ไมนับรวม C เพราะ B ถือหุนใน C ไมเกิน
holding หรือเปน indirect holding เชน
30% แตกรณี X จะตองนับรวม X และ Y และ Z ดวย เพราะ Y ถือ
(1) A ถือครอง B 75% และ B ถือครอง C 20% กรณีนี้ หาก หุนใน Z เกิน 30 % และ X ถือหุน Y เกิน 30%
A ซึ่งเปน NR มาทําธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย จะนับรวม C
ดวยหรือไม
(2) กรณี X ถือครอง Y 90 % และ Y ถือครอง Z 60% หาก
X ซึ่งเปน NR มาทําธุรกรรมกับธ.พ. จะนับรวม Z ดวยหรือไม
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2. มาตรการจํากัดการปลอยสภาพคลองเงินบาท
2.1 หลักการ และ Underlying
ขอ
1.

คําถาม
ธุรกรรมดังตอไปนี้ จัดเปนธุรกรรมการคาหรือการลงทุน ใน
ประเทศ (underlying transaction) หรือไม
1. NR เปดบัญชีเงินบาทในประเทศไทย โดยที่ไมมีหลักฐาน
การใชเงินในประเทศไทยในวันนั้น เชนไมมีใบเสร็จ
รับเงิน
2. เงินฝากในบัญชี NR

2.

ประมาณการรายรับ รายจายเงินบาทของ NR สามารถใชเปน
Underlying ไดหรือไม
การทํา Trade Finance ของ NR เชน NR ทํา L/C, T/R กับ
ธพ.ในประเทศเปนสกุลบาท อยูภายใตมาตรการปองปรามฯ
หรือไม

3.

4.
5.

6.

คําตอบ
การพิจารณาวาบัญชีเงินบาทของ NR เปน underlying transaction หรือ
ไม จะตองพิจารณาประเภทธุรกรรมเปนรายกรณี ดังตอไปนี้
1. กรณีที่ NR บุคคลธรรมดาขายเงินตราตางประเทศแลกเงินบาท Value
Same Day /Tomorrow ตามหนังสือเวียน เพื่อนําเงินบาทนั้นไปเปดบัญชี
เงินบาทประเภท Resident Baht Account จะถือวาเปน underlying ได
โดยไมจําเปนตองมีหลักฐานการใชเงินในประเทศไทยในวันนั้น อยางไรก็ดี
หากนําเงินบาทฝากในบัญชี Non-resident Baht Account ตองมี
หลักฐานการใชเงินในไทย
2. เงินฝากในบัญชี Non-resident Baht Account ของ NR ไมถือ
เปนการคาการลงทุนในประเทศไทย ดังนั้น NR ไมสามารถทําธุรกรรมปอง
กันความเสี่ย งในบัญชีดังกลาวได เวนแต กรณีที่ NR ไดลงทุนในหลักทรัพย
ในประเทศไทย หากมีการตีมูลคาหลักทรัพย (mark-to-market) ดังกลาว
แลวมูลคาหลักทรัพยลดลงต่ํากวาสัญญาปองกันความเสี่ยง NR สามารถนํา
เงินบาทฝากในบัญชี Non-resident Baht Account for Securities
(NRBS) โดยธนาคารผูดูแลบัญชีตองมีการ block บัญชีดังกลาว จํานวน
เทากับมูลคา underlying ที่ลดลงไป และ monitor เงินบาทในบัญชี
โดยสง statement บัญชีดังกลาวให ธปท.ทุกวัน
ตองขออนุญาต ธปท.รายกรณี

การที่ NR ทํา L/C,T/R สกุลบาท กับสถาบันการเงินในประเทศ (สง.) เพื่อ
ชําระคาสินคาบริการในประเทศไทย นั้น เปนกรณีที่อนุญาตใหทําไดตาม
มาตรการปอ งปรามฯ เนื่องจากถือวามีการคาการลงทุนในประเทศไทย
รองรับอยางชัด เจน
การปลอยกูแบบ Leasing และเชาซื้อ (Hire Purchase) ตอง การปลอยกูแบบ Leasing และการเชาซื้อสินทรัพยในไทย (ไมรวมถึงการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองปรามฯ ดวยหรือไม
เชาซื้ออสังหาริมทรัพย) เปนกรณีที่อนุญาตใหทําไดตามมาตรการ
ปองปรามฯ
ตราสารหนี้ตามมาตรการปองปรามฯ หมายรวมถึงตราสารหนี้ ตราสารหนี้ตามมาตรการปองปรามฯ หมายรวมถึงตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ
ที่มีอนุพันธแฝง เชน Structured Note ที่ผลตอบแทนอางอิง แฝงดวย
ตัวแปรตางประเทศ หรือ Credit Linked Note/Deposit
หรือไม
NR ที่ซอื้ ขายสัญญาฟวเจอรในตลาด TFEX และตองวางเปน
กรณี Initial Margin : NR สามารถ funding เงินบาทผาน FX/THB
หลักประกันขัน้ ตน (Initial Margin) กับ Broker หรือถูก Broker Sell/Buy Swap หรือ Buy Baht Value Same Day/Tomorrow กับ
เรียก Call Margin เพิ่มนั้น จะสามารถใชเปน Underlying ใน
ธพ. โดยแสดงสัญญาระบุจํานวน Futures ที่ NR จะซือ้ หรือขาย มูลคา
การ funding เงินบาทผาน Swap Buy/Sell บาท หรือ Buy
สัญญา Initial Margin และวันที่จะจายเงิน
Baht Outright กับ ธพ.ไดหรือไม และ ธพ.ควรใชเอกสารใด
ในกรณีที่มูลคาสัญญาซื้อขายลดต่ําลงกวาจํานวนเงินที่ NR ทําธุรกรรม
ประกอบการพิจารณา
Swap ไว ผอนผันให NR ไมตอง unwind ธุรกรรม Swap เนื่องจาก NR
จะตองนําเงินบาทมาวางเปนหลักประกันเพิ่มเติมอยูแลว

-3-

7.

หาก สง.ปลอยสภาพคลอ งเงินบาทใหแก NR โดยไมมี
Underlying รองรับ จะมีวิธีการนับวงเงินยอดคงคางอยางไร

อยางไรก็ดี หาก NR ปดฐานะสัญญาซื้อขาย ฟวเจอรสกอนกําหนด (close
out) ธพ. จะตองดูแลให NR unwind ธุรกรรม Swap ดังกลาวทันที
กรณี Call Margin: NR สามารถ funding เงินบาทผานธุรกรรม Buy Baht
Value Same Day/Tomorrow กับ ธพ. เทานั้น โดยแสดงหลักฐาน Call
Margin จาก Broker กอนทําธุรกรรม ทั้งนี้ ไมอนุญาตให NR ทํา funding
เงินบาทผานธุรกรรม Swap กับ ธพ. เพราะถือวาสัญญาฟวเจอรสมีมูลคา
ลดลง ไมใชเปนการลงทุนเพิ่ม
หลักเกณฑของมาตรการปอ งปรามฯ จะนับยอดคงคางที่ สง. ปลอยสภาพ
คลองเงินบาทใหแก NR กรณีที่ไมมี Underlying มารองรับตั้งแตวันที่ สง.
รับทําธุรกรรม (Trade date) เพราะเปนวันที่ สง. มีฐานะเงินตรา
ตางประเทศเกิดขึ้นแลว ยกเวน การทําธุรกรรมเพื่อ Rollover
ตัวอยางหลักการนับยอดคงคางเชน
ตัวอยางที่ 1 : ณ วันที่ t สง. ปลอย O/D ให NR 300 ลานบาท และ สง.
buy FX value same day 200 ลานบาท แลว สง.จะสามารถทํา buysell FX/THB swap ไดอีกไมเกิน 100 ลานบาท
ตัวอยางที่ 2 : ณ วันที่ t สง. ทํา buy-sell FX/THB swap ที่มี value
date วันที่ t และ maturity date วันที่ t+1 400 ลานบาท และ สง. จะ
ทํา sell forward ที่มี maturity date วันที่ t+3 ไดอีกไมเกิน 200 ลาน
บาท ตอมา ณ วันที่ t+1 ธุรกรรม buy-sell FX/THB swap ที่ สง.ทําไวจะ
ครบกําหนด ดังนั้น สง. จะปลอยสภาพคลองเงินบาทใหแก NR โดยไมมี
Underlying รองรับ ณ วันที่ t+1 ไดอีก 400 ลานบาท

2.2 การใหสินเชื่อสกุลบาท และประเด็นที่เกี่ยวของ
ขอ
1.

2.

3.

คําถาม
ชาวตางประเทศที่เขามาทํางานในประเทศไทย โดยมี work
permit สามารถกูเงินบาทเพื่อซื้อคอนโด ที่ดินไดหรือไม
หากวาเงินที่นํามาจายคืนเงินกูเปนเงินที่โอนมาจากตาง
ประเทศ
ตามที่ ธปท.ผอนผันใหสามารถปลอยกู NR บุคคลธรรมดาได
โดยตอง
“...ไดรับใบอนุญาตใหทํางานในประเทศไทย และใบอนุญาต
ดังกลาวตองมีอายุไมนอยกวา 1 ป” หมายความวาอยางไร

คําตอบ
ไมได การซื้อคอนโด หรือที่ดินไมถือเปน personal consumption ตาม
มาตรการปองปรามฯ โดย NR จะตองนําเงินตราตางประเทศเขามาซื้อ

NR ผูขอกูตองไดรับใบอนุญาตใหทํางานในประเทศไทยซึ่งระบุระยะเวลา
การอนุญาตไวไมนอยกวา 1 ปดวย โดยใบอนุญาตตองยังไมหมดอายุหรือ
ถูกเพิกถอน ณ วันทําสัญญากูซ ึ่งอายุการทํางานในประเทศไทยตาม
ใบอนุญาตสามารถนับรวมกันไดหากมีการเปลี่ยนนายจางในชวงเวลาที่
ทํางานในประเทศไทย
ตามที่ ธปท. ผอนผันใหสามารถปลอยกู NR บุคคลธรรมดาได (1) วัตถุประสงคการกูเพื่อนําไปใชจายเปนคาอุปโภค บริโภค หมายถึง
การนําเงินกูบาทที่ไดไปใชจายในการซื้อสินคาและบริการทุกประเภทเพื่อ
ตามเงื่อนไขที่ ธปท.กําหนดนั้น
ตนเองหรือบุคคลในครอบครัว แตไมรวมถึง 1) การซื้ออสังหาริมทรัพย
1. วัตถุประสงคการกูเพื่อนําไปใชจายเปนคาอุปโภค บริโภค
หมายถึงอะไร หาก NR กูไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย เชน ที่ดิน เชน ที่ดิน บาน และอาคารชุด 2) การลงทุนในหลักทรัพยและตราสารทาง
การเงินอื่น และ 3) การฝากเขาบัญชี NRBA หรือแลกเปลีย่ นเปนเงินตรา
บาน อาคารชุด ทําไดหรือไม
ตางประเทศได
2. หลักทรัพยค้ําประกันการกูยืมของ NR หมายถึงอยางไร
3. เอกสารที่ สง.ตองเรียกจาก NR คืออะไร
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คําตอบ
(2) ประเภทและมูลคาของหลักทรัพยค้ําประกันการกูยืม ใหเปนไปตาม
ดุลพินิจของสถาบันการเงิน
(3) ในการปลอยกูเงินบาทโดยตรงแก NR สถาบันการเงินตองเรียก
เอกสารตางๆ ดังนี้
 ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ซึ่งออกใหโดยทางการตาม
กฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวที่อนุญาตให NR ทํางานใน
ประเทศไทยไมนอยกวา 1 ป
 หนังสือรับรองจาก NR กอนทําสัญญากูยืมเงินวา NR นั้นมีภาระ
หรือยอดคงคางการกูยืมเงินบาทกับ สง. อื่นอยูกอนหรือไม และจํานวน
เทาใด โดยมีเงื่อนไขในหนังสือรับรองดวยวาหากคํารับรองที่ NR ใหไวไม
ตรงตามความเปนจริง ให สง. ผูใหกูเรียกคืนเงินกูไดกอนที่สัญญาจะครบ
กําหนด
กรณีที่ ธ.พ. ไดปลอยกูใหแก NR ที่เปนบุคคลธรรมดาระยะ
สง. ไมสามารถปลอยกูโดยทําสัญญาใหมให NR รายที่ work permit
หนึ่งแลว ตอมา work permit ของ NR รายดังกลาวหมดอายุ หมดอายุได ทั้งนี้ กอนที่ สง. จะพิจารณา อนุมัติใหกยู ืมเงินบาทแก NR
ธนาคารยังสามารถปลอยกูให NR รายนั้นตอไปไดหรือไม
บุคคลธรรมดาที่มี work permit สง.ควรประเมินความเสี่ยงดาน credit
risk ของ NR รายนั้นอยางรอบคอบ โดยพิจารณาจากจํานวนเงินกู
ระยะเวลาการกู หลักทรัพยค้ําประกันการกู ความสามารถในการชําระคืน
หนี้ และความสามารถในการติดตอลูกหนี้ ดังนั้น อายุของ work permit
จึงเปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่ควรนํามาพิจารณา
NR ที่เปนบุคคลธรรมดา ขอกูเงินบาทโดยตรง เพื่อ personal NR แจงวัตถุประสงคการใชจายเงินอยางเดียวไมได ธ.พ. จะตองขอ
consumption ตองใชเอกสารอะไรเปน underlying โปรด
เอกสารหลักฐานการใชจายเงินจาก NR ไดแก หลักฐานการใชจายเงินกู
ยกตัวอยางเอกสาร หากแจง วัตถุประสงคอยางเดียววาเพื่อ
ของ NR ซึ่ง สง. จะตองเรียกให NR ยื่นภายใน 10 วันทําการนับแตวนั ที่
เปนคาอุปโภคบริโภคไดหรือไม
ไดรับเงินกูยืม
หาก NR ที่เปนบุคคลธรรมดา ขอกูเงินบาทโดยตรง เพื่อ
สง. สามารถใชคํารับรองจาก NR ที่ระบุวา NR นําเงินที่กูยืมดังกลาวไปใช
personal consumption แตไมสามารถแสดงหลักฐานการใช เพื่อ personal consumption จริงได
จายเงินกูบาทเปนคาอุปโภคบริโภคสวนบุคคลในประเทศไทย
ได สง. สามารถใชเอกสารคํารับรองจาก NR แทนหลักฐาน
ขางตนไดหรือไม
NR สามารถกูเงินตราตางประเทศไปซื้ออสังหาริมทรัพยได
ไมขัดมาตรการปองปรามฯ แตอาจขัดเจตนารมณของกรมที่ดิน
หรือไม
ที่กําหนดให NR นําเงินเขาจากตางประเทศมาซื้ออสังหาริมทรัพยใน
ประเทศไทย
ธพ. ดําเนินธุรกิจ Factoring กับลูกคาไทย ในกรณีที่ลูกคาไทย การทําธุรกรรม Factoring โดย ธพ. รับซื้อหนี้จากลูกคาในประเทศ
ขายลูกหนี้ที่เปน NR แบบไมมีสิทธิไลเบี้ยให ธพ. เปนสกุลบาท ซึ่งเกิดจากการขายสินคาหรือบริการสกุลบาทใหเก NR เปนธุรกรรมที่มี
ธพ. จะบันทึกบัญชี NR เปนลูกหนี้ของ ธพ. และในรายงาน
Underlying รองรับ จึงไมขัดตอมาตรการปองปรามฯ ทั้งนี้การรับซื้อหนี้
DMS จะปรากฏชื่อ NR เปนลูกหนีซ้ ึ่งมีภาระหนี้สกุลเงินบาท ดังกลาวตองมิใชเปนหนี้ที่เกิดจากการกูยืมหรือใหกูยืมกับ NR
จะขัดตอมาตรการปอ งปรามฯ หรือไม
ธพ. ดําเนินธุรกิจ Factoring กับ NR โดย NR ขายลูกหนี้คน ธพ. รับซื้อลูกหนี้การคาที่เปนบริษัทไทยจาก NR ไมขัดกับมาตรการปอง
ไทยให ธพ. เปนสกุลเงินบาท จะขัดกับมาตรการปองปรามฯ ปรามฯ เนื่องจากถือวาเปนธุรกรรมที่มี underlying รองรับ ทั้งนี้ การรับ
หรือไม
ซื้อลูกหนี้การคาดังกลาว ตองไมขัดกับหลักเกณฑ ธปท. ตาม พรบ. สง.
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บริษัท ก ขายสินคาและบริการใหบริษัท ข เปนเงินเชื่อสกุล
บาท ตอมาบริษัท ก ประสงคจะขายลูกหนี้บริษัท ข ให NR
กรณีนี้
(1) NR สามารถซื้อลูกหนี้บริษัท ข จากบริษัท ก ไดหรือไม
(2) NR สามารถกูเงินบาทผานธุรกรรม swap (funding) กับ
สง. เพื่อจายใหบริษัท ก ไดหรือไม
(3) NR สามารถทําธุรกรรม forward เพื่อ hedge เงินบาทที่
จะไดรับจากบริษัท ข ไดหรือไม

คําตอบ
(1) ได โดยกรณีนี้เสมือน NR ใหกูเงินบาทแก resident (บริษัท ข) เพื่อ
การคาและบริการ ซึ่งถือ เปน underlying ตามมาตรการปองปรามฯ
(2) ได โดยมูลคาของธุรกรรม swap ตองไมเกินจํานวนเงินที่ NR จะจาย
ใหบริษัท ก
(3) ได โดยมูลคาของธุรกรรม forward ตองไมเกินจํานวนเงินที่ NR จะ
ไดรับจากบริษัท ข
ทั้งนี้ ในการทําธุรกรรมตาม (2) และ (3) ให สง. เรียกเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน เอกสารแสดงวา NR และบริษัท ก ไดแจงไปยัง
บริษัท ข วามีการโอนหนี้จากบริษัท ก ไปให NR แลว หรือเอกสารแสดง
การใหสินเชื่อเพื่อการคาและบริการแกบริษัท ก เปนตน
สง. สามารถทําธุรกรรม Repo หรือ Reverse Repo, Sell & ธุรกรรมดังกลาว พิจารณาไดวาเปรียบเสมือนการกูยืมเงินบาทหรือปลอย
Buy Back, Securities Borrowing and Lending (SBL) ที่มี สภาพคลองเงินบาท ซึ่งเปนเรื่องที่ ธปท. ยังคงจํากัดและยังไมมีนโยบาย
เงินบาทเกี่ยวของกับ NR ไดหรือไม
อนุญาตใหทํา
อยางไรก็ดี หาก สง. ประสงคจะทําธุรกรรม Cross Currency Repo เพื่อ
กูยืมเงินตราตางประเทศจาก NR และสง. นําตราสารหนี้สกุลเงินบาทไปวาง
เปนหลักประกันใหกับ NR นั้น ใหสง. สามารถยื่นขออนุญาตทําธุรกรรม
ดังกลาวกับ ธปท. ได โดย ธปท. จะพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณี
ตามที่ ธปท. อนุญาตใหสถาบันการเงินในประเทศ (สง.)
สามารถปลอยสินเชื่อสกุลบาทเพื่อการลงทุนในประเทศไทย
ใหแก Non-resident (NR) ไดนนั้
1. สง. ควรพิจารณาธุรกรรมใดของ NR วาสามารถใชยื่นขอ
สินเชื่อขางตนได
2. สง. สามารถปลอยสินเชื่อดังกลาวใหแก NR ที่เปนรัฐบาล
หรือรัฐวิสาหกิจไดหรือไม

1. หลักการพิจารณาปลอยสินเชื่อสกุลบาทเพื่อการลงทุนในประเทศไทย
ใหพิจารณาปลอยสินเชื่อใหกับธุรกรรมที่กอใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในประเทศไทยเปนสําคัญ เชน
1.1 การลงทุนโดยตรงในหุนของนิติบุคคลไทยซึ่ง NR ถือหุนตั้งแตรอย
ละ 10 ขึ้นไป และนิติบุคคลไทยดังกลาวตองมิไดจดทะเบียนใน SET หรือ
MAI
1.2 การปลอยกูตอใหกบั นิติบคุ คลไทยซึ่ง NR ถือหุนตั้งแตรอยละ 10
ขึ้นไป และนิติบุคคลไทยดังกลาวตองมิไดจดทะเบียนใน SET หรือ MAI
1.3 การลงทุนในโครงการกอสรางในประเทศไทยที่ NR ประมูลได
ทั้งนี้ ไมรวมถึงการปรับโครงสรางหนี้ (Refinance) ในกรณีที่ NR ไมมี
underlying ในประเทศไทยแลว หรือกรณีการปรับโครงสรางหนี้เงินกูเดิม
ที่มีอยูกับสถาบันการเงินตางประเทศ และไมอนุญาตให สง. ปลอยสินเชื่อ
สกุลบาทให NR เพื่อนําไปซื้ออสังหาริมทรัพย หลักทรัพยและตราสารทาง
การเงินอื่นในประเทศไทย
2. สง. สามารถปลอยสินเชื่อสกุลบาทเพื่อการลงทุนในประเทศไทยใหกับ
NR ที่เปนรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจได หากเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ในการปลอยสินเชื่อที่กําหนดไวตามหนังสือเวียนขอ 3.2.1 (2)
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ตามที่ ธปท. อนุญาตให สง. สามารถปลอยสินเชื่อสกุลบาท
เพื่อการลงทุนที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐาน หรือโครงการ
อุตสาหกรรม (Project Finance) ที่ดําเนินการในสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (CLMVY) ซึ่งเปน
ประโยชนตอประเทศไทย ใหกับ NR ไดนั้น
1. สง. ควรพิจารณาธุรกรรมใดของ NR วาสามารถใชยื่นขอ
สินเชื่อขางตนได
2. สง. สามารถปลอยสินเชื่อดังกลาวใหกับ NR กลุมใดไดบาง

14.

ตามที่ ธปท. อนุญาตให สง. สามารถ
(1) ปลอยสินเชื่อสกุลบาทเพื่อการลงทุนในประเทศไทยใหกับ
NR และ (2) ปลอยสินเชื่อ Project Finance ที่ดําเนินการใน
CLMVY นั้น สง. สามารถปลอยสินเชื่อวงเงินเบิกเกินบัญชี
(Overdraft: O/D) เพื่อการลงทุนในประเทศไทย หรือเพื่อ
Project Finance ที่ดําเนินการใน CLMVY ไดหรือไม

15.

สง. สามารถปลอยสินเชื่อสกุลบาทใหแก NR นิติบุคคลเพื่อ
นําไปลงทุนใน Non-Performing Asset (NPA) หรือ NonPerforming Loan (NPL) ของ สง. ไดหรือไม

คําตอบ
1. หลักการพิจารณาปลอยสินเชื่อสกุลบาทเพื่อ Project Finance ใน
CLMVY ใหพิจารณาปลอยสินเชื่อใหกับ Project ที่เปนการลงทุนที่
เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐาน หรือโครงการอุตสาหกรรมใน CLMVY ที่
เปนประโยชนตอประเทศไทย ตัวอยางเชน
1.1 เปนการลงทุนที่เปนประโยชนทางตรงในดานสาธารณูป โภค และ
การคมนาคมระหวางประเทศไทย และประเทศที่ดําเนินการลงทุน เชน
การสรางถนนเชือ่ มระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน
มา การสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวเพื่อขายไฟฟาที่ผลิตไดใหกับประเทศไทย เปนตน
1.2 มีการซื้อสินคาหรือบริการจากประเทศไทยเพื่อใชในการลงทุนอยาง
มีนัยสําคัญ
1.3 เปนการลงทุนเพื่อผลิตสินคาหรือบริการขั้นสุดทาย เพื่อสงออก
มายังประเทศไทย เชน การสรางโรงงานผลิตกระปอ งเพื่อสงกลับขายใน
ประเทศไทย เปนตน
ทั้งนี้ ไมรวมถึงการปรับโครงสรางหนี้ (Refinance) ในกรณีที่ NR ไมมี
underlying ในประเทศไทยแลว หรือกรณีการปรับโครงสรางหนี้เงินกูเดิม
ที่มีอยูกับสถาบันการเงินในตางประเทศ และไมอนุญาตให สง. ปลอย
สินเชื่อสกุลบาทให NR ที่ประสงคจะนําสินเชื่อดังกลาวไปซื้อ
อสังหาริมทรัพย หลักทรัพยและตราสารทางการเงินอื่นในประเทศไทย
2. NR ผูกูตองเปนนิติบุคคลที่มีองคประกอบดังนี้
- จดทะเบียนบริษัทในประเทศที่ดําเนินการลงทุน (Project)
- เปนนิติบุคคลที่ไมใชสถาบันการเงินตางประเทศ หรือธนาคารกลาง
ตางประเทศ
O/D ไมอยูในขอบเขตประเภทสินเชื่อสกุลบาทเพื่อการลงทุนในประเทศ
ไทย หรือ เพื่อ Project Finance ที่ดําเนินการใน CLMVY ซึ่ง ธปท.
อนุญาตให สง. สามารถทํากับ NR ดังนั้น หาก สง. ประสงคจะให NR
เบิกเงินบาทเกินบัญชี ซึ่งถือเปนธุรกรรมที่ไมมี Underlying รองรับ
ใหแตละ สง. ดูแลใหยอดคงคางของการปลอย O/D และยอดคงคางของ
ธุรกรรมการปลอยสภาพคลองเงินบาทแบบไมมี underlying ประเภท
อื่นๆ รวมกันตองไมเกิน 600 ลานบาทตอกลุม NR
ธปท. มีเจตนารมณให สง. สามารถปลอยสินเชื่อสกุลบาทใหแก NR นิติ
บุคคล เพื่อนําไปลงทุนในประเทศไทย เชน การลงทุนโดยตรง การลงทุน
ในโครงการ ซึ่งกอใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ดังนั้น การ
ปลอยสินเชื่อเพื่อนําไปซื้อ NPA หรือ NPL ขางตน จึงไมเปนไปตาม
เจตนารมณของ ธปท. และเปนกรณีที่ไมสามารถทําได
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คําถาม
สง. สามารถปลอยสินเชื่อสกุลบาทใหแก NR นิติบุคคลเพื่อ
นําไปลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยได
หรือไม

คําตอบ
สง. สามารถปลอยสินเชื่อสกุลบาทใหแก NR ในกรณีดังกลาวได โดย สง.
ตองตรวจสอบวาเปนการลงทุนโดยตรงในหุนของนิติบุคคลไทยซึ่ง NR ถือ
หุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป และนิติบุคคลไทยดังกลาวตองมิไดจดทะเบียน
ใน SET หรือ MAI

2.3 การใหเบิกเงินเกินบัญชี
ขอ
1.

คําถาม
การให NR เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) จัดเปนประเภทเดียวกับ
การปลอยกูเงินบาทโดยตรงหรือไม

2.

NR สามารถเบิกเงินเกินบัญชี Foreign Currency Account
ไดหรือไม ขัดตอมาตรการปองปรามฯ หรือไม

คําตอบ
การปลอยกูแบบให NR เบิก เงินเกินบัญชี (O/D) ถือเปนการใหกูเงินบาทแก
NR วิธีหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน หรือบรรเทาการ
ขาดสภาพคลองชั่วคราว แตไมใชประเภทเดียวกับการปลอยกูเงินบาท
โดยตรง หรือ Direct loan โดยยอดคงคางการปลอยกู O/D เมื่อ รวมกับ
ยอดคงคาง ของธุรกรรมที่ปลอยสภาพคลองเงินบาทอื่นใหแก NR โดยไมมี
underlying ของแตละ สง. รวมกัน ตองไมเกิน 600 ลานบาทตอกลุม NR
ไมขัดตอมาตรการปองปรามฯ

2.4 ธุรกรรม FX Derivatives
ขอ
1.

2.

คําถาม
คําตอบ
หาก NR ตองการ Hedge ดอกเบี้ยเงินกู และดอกเบี้ยจากการ 1. การ Hedge ดอกเบี้ยจายหรือดอกเบี้ยรับจากเงินกู/ใหกู
ลงทุนในตราสารหนี้เงินบาท ไดหรือไม
1.1 NR สามารถ Hedge เงินตนและดอกเบี้ยจายหรือดอกเบี้ยรับจาก
เงินกู/ใหกูแก Resident ผานธุรกรรม Cross Currency Swap (CCS)
หรือ CCS ที่ไมมีการสงมอบขาแรก รวมถึงธุรกรรม Forward หรือ FX
Swap เพื่อ Hedge ทั้งตนเงินกูและดอกเบี้ยรับในธุรกรรมเดียว โดยตอง
แสดงหลักฐานเงินกูและดอกเบี้ยที่ชัดเจน
1.2 NR สามารถ Hedge ดอกเบี้ยจายหรือดอกเบี้ยรับผานธุรกรรม
Forward โดยเปนธุรกรรมแยกจากการ Hedge เงินตนได โดยตอ งแสดง
หลักฐานเงินกูและดอกเบี้ยที่ชัดเจน รวมถึงหนังสือรับรองจาก NR วาจะ
ไมใช Underlying ซ้ําซอน
2. การ Hedge ดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารทางการเงิน อาทิ
พันธบัตรรัฐบาลไทย ตราสารหนี้เงินบาท
ธปท. ไมอนุญาตให NR ทําการ Hedge ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทย/
ตราสารหนี้เงินบาท เนื่องจากการตรวจสอบติดตาม Underlying จะมี
ความยุงยาก
กรณีใด NR จึงจะ Funding เงินบาทผาน Swap กับ ธพ. ใน กรณีทําได
ประเทศได และกรณีใดไมสามารถทําได

-8ขอ

คําถาม

คําตอบ
1. NR ตองการทํา funding เงินบาท เพื่อนําเงินมาลงทุนในประเทศ เชน
ซื้อหุน ทุน ตราสารหนี้ สง.สามารถทํา Buy-Sell FX/THB Swap กับ NR
โดยขาแรกของ Swap ตองมี Value Date ตรงกับวันที่ NR ตองจายเงิน
ใหแกธุรกิจในประเทศ โดยเอกสารหลักฐานที่ สง.อาจเรียกจาก NR เชน
SWIFT Message ที่แสดงวามีการตกลงสงมอบหลักทรัพย และชําระเงิน
บาท
2. NR ตออายุสัญญา (Rollover) ธุรกรรม Sell-Buy FX/THB Swap หรือ
ธุรกรรม Buy FX/THB Forward ที่ทํากับสง. ที่เปนคูคาเดิม ทั้งนี้ มูลคา
สัญญา Swap ใหม ตองไมเกินกวามูลคา Underlying
กรณีที่ตองขออนุญาต
การ Rollover ตางธนาคาร กลาวคือ NR ทําธุรกรรม Sell-Buy FX/THB
Swap กับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง เพื่อ Rollover ธุรกรรม Sell-Buy
FX/THB Swap / Buy FX/THB Forward ที่ครบกําหนด ซึ่งทําไวเดิมกับ
ธนาคารในประเทศอีกแหงหนึ่ง การ Rollover ตางธนาคารในลักษณะ
ดังกลาวตองขออนุญาตฝายนโยบายและกํากับการแลกเปลี่ยนเงินกอน

3.

สําหรับ NR ที่ทํา Swap หรือ Forward ไวกับ สง. ในประเทศ
แลวตองการทํา Swap เพื่อตออายุสัญญา (Rollover) มี
เงื่อนไขในการ Rollover อยางไร

กรณีที่ไมอนุญาต
1. NR ไดเคยนําเงินลงทุนในประเทศ (มี Underlying อยูแลว) และ
ตองการปองกันความเสี่ย งดานอัตราแลกเปลี่ยน ใหทําไดโดยผาน
ธุรกรรม Outright Forward เทานั้น ไมอนุญาตใหทํา Swap เนื่องจากได
มีการนําเงินบาทไปลงทุนแลว จึงไมมีความจําเปนตองไดรับเงินบาทจาก
การทํา Swap อีก
2. การ Rollover Sell-Buy FX/THB Swap, Buy FX/THB Forward
ที่ NR ทําไวเดิมกับธนาคารในตางประเทศ โดยทํา Swap กับธนาคาร
ในประเทศเพื่อนําเงินบาทไปคืนภาระ Swap ที่ครบกําหนด ไมอนุญาตให
ทํา เนื่องจากเงินบาทที่ NR ไดจากการทํา Swap onshore ไมไดนําไป
ลงทุนในประเทศไทย
NR สามารถทํา Swap เพื่อ Rollover ไดกอนสัญญาเดิมหมดอายุไมเกิน 2
วันทําการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 Value Date ขาแรกของ Swap ที่ทําเพื่อ Rollover ตองตรงกับวัน
สิ้นสุดสัญญา Swap/Forward เดิม
 ตอง Rollover กับ สง. เดิมเทานั้น หากตองการทํา Swap กับ สง.
อื่นตองขออนุญาตจาก ธปท. กอน
 ขอยกเวน กรณีสัญญาเดิมเปนธุรกรรม Swap ระยะ O/N ให
Rollover ไดในวันที่สัญญาเดิมครบกําหนดเทานั้น หรือหากสัญญาเดิม
เปนธุรกรรม Swap ระยะ T/N ให Rollover ไดกอนสัญญาเดิมหมดอายุ
ไมเกิน 1 วันทําการ
ตัวอยางที่ 1 ณ วันที่ t ธนาคาร กขค สาขากรุงเทพฯ ไดทําธุรกรรม
FX/THB Swap แบบไมมี underlying กับ ธนาคาร ABC สาขา London
จํานวน 600 ลบ. โดยมี Value date วันที่ T+1 และ Maturity Date ณ
วันที่ T+2 ดังนั้น ณ วันที่ T+1 ธนาคาร กขค สาขากรุงเทพฯ จะรับทํา
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4.

5.

6.
7.

8.

คําถาม

คําตอบ
ธุรกรรมเพื่อ Rollover ธุรกรรมขางตน ตองเปนการรับทํากับธนาคาร
ABC สาขา London เทานั้นและตองไมเกิน 600 ลบ. ไมสามารถรับทํา
กับธนาคาร ABC สาขาอื่นๆ ทั้งนี้ หากธนาคาร กขค Rollover กับ
ธนาคาร ABC สาขา Singapore จํานวน 600 ลบ. แทน จะถือวาเปน
ธุรกรรมใหม ซึ่งทําใหยอดคงคาง ณ วันที่ T+1 เทากับ 1,200 ลบ. เกิน
กวาวงเงินที่กําหนดไป 600 ลบ.
ตัวอยางที่ 2 ณ วันที่ T ธนาคาร กขค สาขากรุงเทพฯ ไดทําธุรกรรม
FX/THB Swap แบบไมมี underlying กับ ธนาคาร ABC สาขา London
จํานวน 600 ลบ. โดยมี value date วันที่ T+2 และ Maturity Date ณ
วันที่ T+9 หากธนาคารตองการ Rollover สามารถทําไดกอนวันครบ
กําหนด 2 วัน (วันที่ T+7) ดังนั้น หากธนาคาร กขค สาขากรุงเทพฯ จะรับ
ทําธุรกรรมเพื่อ Rollover ณ วันที่ T+6 กับธนาคาร ABC สาขา London
จํานวน 600 ลบ. จะถือวาเปนธุรกรรมใหม ซึ่งทําใหยอดคงคาง ณ วันที่
T+6 เกินวงเงินที่กําหนดไป 600 ลบ.
การ Hedge เงินลงทุนในตั๋วเงิน ทําไดหรือไม อยางไร
ทําไดโดยให Hedge ไดไมเกินจํานวนเงินบาทที่ NR ไดจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
ตั๋วเงินนั้น หากมูลคาตลาดของ Underlying ลดลงจนต่ํากวาจํานวนเงิน
บาทที่ NR ได Hedge ไว ใหยกเลิกธุรกรรมสวนที่เกินทันที และเมื่อ
ธุรกรรมดังกลาวครบกําหนด และ NR ประสงคจะตออายุสัญญา ใหทําได
ไมเกินราคาตลาดของตั๋วเงินนั้น (ไมเกินราคาหนาตั๋ว) หากไมสามารถหา
ราคาตลาดได ใหใชจํานวนเงินที่ลงทุนจริงเปนเกณฑในการทําธุรกรรม
เงินที่ NR ปลอยกูใหแกสง. ถือเปน Underlying ในการที่ NR กรณีที่ NR ใหกูยืมเงินบาทแกสง. ไมถือ เปน Underlying แตจะถือเปน
จะ funding/hedging เงินบาทกับสง. ไดห รือไม
Underlying ไดตองเปนไปตามเงื่อนไข คือ สง. ตองนําเงินบาทที่กูยืมจาก
NR ไปปลอยกูตอให Resident ที่ไมใชสง. เทานั้น (ในลักษณะ Back-toBack)
หากทําธุรกรรมไวกับธนาคารหนึ่ง แลวจะ Unwind ธุรกรรม ไมได ตองขออนุญาตฝายนโยบายและกํากับการแลกเปลี่ยนเงินกอน
ดังกลาวกับอีกธนาคารหนึ่ง จะทําไดหรือไม
ดําเนินการ
กรณี สง. ทําธุรกรรม FX/THB spot (t+2) หรือ FX/THB
ธปท. ไมถือวาธุรกรรมดังกลาวเปน forward หรือ swap ในลักษณะ
swap ในขาแรกกับ NR ซึ่งตองมีการทําธุรกรรมผาน USD
forward start
(อาทิ JPY/THB ซึ่งตองทําผาน USD/JPY และ USD/THB)
หากในวันที่ t+2 ตรงกับวันหยุดสกุล USD ซึ่งตาม market
practice วัน settlement ตองเลื่อนออกเปนวันทําการถัดไป
ธปท. จะถือวาธุรกรรมที่ สง. ทํากับ NR นั้น เปนธุรกรรม
FX/THB forward หรือ swap ที่มีขาแรกเปน forward start
หรือไม
การ Hedge เงินลงทุนในประเทศไทยเกินกวามูลคา
กรณี Hedge เงินลงทุนในประเทศเกินกวามูลคา Underlying สามารถทํา
Underlying ทําไดหรือไม เชน NR ทํา FX/THB Forward ไว ไดไมเกินวงเงิน No underlying (ไมเกิน 600 ลบ./กลุม NR/สง.)
กับ สง. เพื่อ Hedge เงินลงทุนในหุน ตอมาราคาหุนตกลง ทํา ทั้งนี้ ในการรายงานการ Hedge ในสวนที่เกินมูลคา underlying นัน้ ตอง
ให Forward ที่ทําไวสูงกวามูลคา underlying
รายงานแยกเปนอีกหนึ่งธุรกรรม
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คําถาม
หาก NR ตองการ Hedge เงินลงทุนในหุนของนิติบุคคลไทยที่
มิไดจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
หรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) มูลคา Underlying
อางอิงจากอะไร

คําตอบ
การ Hedge เงินลงทุนในหุนของนิติบุคคลไทยที่มิไดจดทะเบียนอยูใน SET
หรือ MAI สามารถทําไดตามสัดสวนที่ NR รายดังกลาวถือหุนอยู ตามงบ
การเงินงวดลาสุดของนิติบุคคลดังกลาว ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต โดยมูลคาหุน สามารถอางอิงจาก
1. มูลคาที่ตราไว (Par Value) หรือ
2. มูลคา Par Value รวมกับสวนเกินมูลคาหุนสามัญ
การ Hedge เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทยผาน
การ Hedge เงินลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทยของ NR โดยการทํา
ธุรกรรม FX/THB Forward หรือ Swap กับสง. โดยอางอิง
ธุรกรรม FX/THB Derivatives กับสง. สามารถทําไดไมเกินมูลคา
มูลคา Underlying ตามมูลคา Par Value หรือ Market
Underlying โดยสามารถอางอิงมูลคา Underlying ไดจากทั้ง Par Value
Value ของตราสารหนี้ มีเงื่อนไขแตกตางกันอยางไร
หรือ Market Value โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. การ Hedge ผานการทําธุรกรรม FX/THB Swap
1.1 ธุรกรรมขาแรกสามารถทําธุรกรรมไดไมเกินจํานวนเงินที่ลงทุนจริง
ทั้งนี้ กอนการรับทําธุรกรรม FX/THB Swap ใหสง. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเพื่อใหวงเงินธุรกรรมขาแรกไมเกินกวาราคาตราสารหนี้ที่ NR ได
สั่งซื้อ
1.2 ธุรกรรมขาหลังสามารถ Hedge ไดตามมูลคา Par Value หรือมูลคา
Market Value
2. การ Hedge ผานการทําธุรกรรม FX/THB Forward สามารถ
Hedge ไดตามมูลคา Par Value หรือมูลคา Market Value
ทั้งนี้ กรณีที่รับทําธุรกรรม FX/THB Forward หรือ FX/THB Swap โดย
วงเงินธุรกรรมในขาหลังอางอิงตาม Market Value สง.ตองติดตามอยาง
ตอเนื่องอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อใหแนใจวามูลคา Underlying ไมต่ํากวา
วงเงินของธุรกรรมตลอดอายุของสัญญา หากมูลคา Underlying ลดลงต่ํา
กวาวงเงินของธุรกรรม สง. ตองปดธุรกรรมกับ NR ใหเหลือวงเงินไมเกิน
กวามูลคาของ Underlying โดยพลัน
NR ที่ทําธุรกรรม Cross Currency Swap (CCS) ไวกับ สง.ใน กรณีที่ระบบงานของ สง. รายนั้นๆ ไมเอื้ออํานวยใหดําเนินการดังกลาว ให
ประเทศ เพื่อปองกันความเสี่ย งเงินใหกูบาทแก Resident นั้น สง. สามารถยกเลิกสัญญาเดิม โดยใหรับมอบ/สงมอบสวนตางของธุรกรรมที่
เกิดขึน้ หรือรับมอบ/สงมอบเงินเต็มจํานวน ในกรณีที่ NR ไดรับชําระคืนหนี้
หาก NR ตองการ Early taken up/Unwind สัญญา CCS
ดังกลาว กอนสัญญาจะครบกําหนด โดยการยกเลิกสัญญาเดิม เงินกูกอ นกําหนด
สามารถทําไดหรือไม อยางไร
ทั้งนี้ เมื่อ สง. ไดยกเลิกธุรกรรม CCS ดังกลาวแลว ให สง. ยุติการรายงาน
ยอดคงคางธุรกรรม CCS ใน Datafile OLB แก ธปท. ดวย
กรณี NR ตองการเตรีย มเงินเขามาจองซื้อหุนเพิ่มทุนในสวนที่ สง. สามารถซื้อ FX/THB Forward หรือ FX/THB Value same day
เกินกวาสิทธิ์ (Over subscription) NR สามารถใชเอกสาร
หรือ Value tomorrow กับ NR ได โดยใชเอกสารที่แสดงวา NR ตอง
ประกอบการสั่งซื้อหุนดังกลาวเปน Underlying ในการทํา
เตรีย มเขามาจองซื้อหุน Over subscription จริง เปน Underlying ใน
ธุรกรรม FX/THB กับ สง.ในประเทศ ไดหรือไม อยางไร
การรับทําธุรกรรม FX/THB ไดแก ใบรับ รองการจองซื้อหุน ใบจองซือ้ หุนที่
ระบุจํานวนเงินที่ NR นํามาชําระคาจองซื้อหุน และหนังสือแจงการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ วันสงมอบเงินตามธุรกรรม FX/THB
ตองตรงกับชวงของการจองซื้อหุน (Subscription period) นอกจากนี้
หากเงินที่นําเขามาสงผลใหยอดคงคางบัญชี NRB เกินกวาที่กําหนด

-11ขอ

13.

14.

คําถาม

คําตอบ
เนื่องจากตองการเตรียมเงินบาทเพื่อชําระในวันทําการถัดไป ใหขออนุญาต
ธปท. เปนรายกรณี
หาก NR ไดรับการจัดสรรหุนไมครบจํานวนที่จองซื้อไว และ NR ไดมี
การทําขอตกลงใหคืนเงินคาจองหุน ให สง. สามารถขาย FX/THB Value
same day หรือ Value tomorrow กับ NR ได โดยเรียกเอกสารที่แสดงวา
NR จะไดรับเงินดังกลาวจริง เชน หนังสือแจงการคืนเงินใหกับ NR ที่ออก
โดยตัวแทนในการรับจองซื้อ และเอกสารที่ NR ระบุใหดําเนินการคืนเงินคา
จอง เปนตน ทั้งนี้ วันที่ไดรับเงินคืนคาจองหุนตองตรงกับวันสงมอบเงินตาม
ธุรกรรม FX/THB ที่ทําไวกับ สง. ในประเทศ
สง. สามารถทําธุรกรรม Flexible Forward หรือ Pro-Rata
1. สง. สามารถทําธุรกรรม Flexible Forward หรือ Pro-Rata Forward
Forward กับลูกคา NR-Corporate ในกรณีตอไปนี้ไดหรือไม กับลูกคา NR-Corporate ไดไมเกินกวามูลคา Underlying ทั้งนี้ หาก
1. ลูกคา NR Corporate มีหลักฐาน underlying เปนการซื้อ ลูกคาประสงคจะรับมอบหรือสงมอบเงินกอนกําหนดก็สามารถทําได
ขายสินคากับประเทศไทย แต underlying ไมกําหนดวันชําระ 2. สง. รับทําธุรกรรม Sell FX/THB Flexible Forward หรือ Pro-Rata
เงินที่แนนอน เชน ระบุใหชําระคาสินคาภายใน 6 เดือน
Forward กับลูกคา NR-Corporate ไดภายในวงเงินไมมี underlying
2. ลูกคา NR Corporate จะไดรับคาสินคาจาการขายสินคา
รองรับ จํานวนไมเกิน 600 ลบ. ตอกลุม NR ตอ สง.(โดยนับรวมวงเงิ นคง
กับประเทศไทย แตไมประสงคจะแสดงภาระ underlying โดย คางทุกธุรกรรม) อยางไรก็ดี หากลูกคาประสงคจะยกเลิกสัญญาหรือ รับ
จะขอทําธุรกรรมโดยใชวงเงิน No underlying จะสามารถทํา มอบ/สงมอบเงินกอนกําหนด สามารถทําไดภายในวงเงินไมมี underlying
ไดหรือไม
รองรับ จํานวนไมเกิน 10 ลบ. ตอกลุม NR ตอ สง. (โดยนับรวมวงเงินคง
คางทุกธุรกรรม)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารฯ รับทําธุรกรรมฝงตรงขามกับขางตน สามารถทําได
ภายในวงเงินไมมี underlying รองรับ จํานวนไมเกิน 10 ลบ. ตอกลุม NR
ตอ สง. (โดยนับรวมวงเงินคงคางทุกธุรกรรม)
กรณี สง. ปลอยสภาพคลองเงินบาท โดยทําธุรกรรม Buy-Sell กรณีดังกลาวถือวา NR ไดสภาพคลองเงินบาทจากธุรกรรมเดิมและ
FX/THB swap กับ NR แบบไมมี underlying รองรับไว โดย ธุรกรรมใหม จึงตองนับวงเงินคงคางรวมกันทั้ง 2 ธุรกรรม ซึ่งเมื่อรวมกัน
เมื่อครบกําหนด maturity date ของธุรกรรม swap ดังกลาว แลวตองไมเกินวงเงินไมมี underlying รองรับ จํานวนไมเกิน 600 ลบ.
NR ไมมาสงมอบเงินบาท (failed settlement) NR จึงได
rollover ธุรกรรมเดิมออกไปโดยไดรับเงินบาทไปเพิ่มจาก
ธุรกรรม rollover กรณีดังกลาวจะนับวงเงินอยางไร
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2.5 ธุรกรรม Bond Derivatives
ขอ
1.

คําถาม
NR สามารถทําธุรกรรม Bond derivatives รวมทั้งซื้อหรือ
ขาย Bond futures ในตลาด TFEX ไดหรือไม

คําตอบ
 ภายใตเกณฑปจจุบัน NR ยังไมสามารถทําธุรกรรม Bond forward
หรือ Bond option ที่เกี่ยวของกับเงินบาท กับ สง.
 แต NR สามารถซื้อหรือขาย Bond futures ในตลาด TFEX ได

2.

กรณี สง.ในประเทศ ออกขาย bond option บน
convertible bond (CB) ใหกับ NR โดยกําหนดราคาหนาตั๋ว
CB เปนเงินบาท แตชําระเปน FX เทียบเทาเงินบาท นั้น เปน
กรณีที่สามารถทําไดหรือไม อยางไร

 หลักเกณฑของมาตรการปองปรามฯ เกี่ยวกับธุรกรรมอนุพันธทาง
การเงินดานตราสารหนี้ นั้น “ไมอนุญาตใหสง. ทําธุรกรรม Bond
Forward หรือ bond option ที่เกี่ยวของกับเงินบาทกับ NR” ดังนั้น การ
ที่ สง.ในประเทศ ออกขาย bond option บน CB แมไมไดชําระเงิน เปน
บาทแตราคาของ CB เปนเงินบาท จึงเปนกรณีที่ สง. ในประเทศ ตองไดรับ
อนุญาตจาก ธปท. กอนการทําธุรกรรมกับ NR

*2.6 การซือ้ เงินตราตางประเทศแลกบาท Value Same Day/ Tomorrow
ขอ
1.

คําถาม
สง. รับซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศแลกบาทกับ NR ใน
ลักษณะใดที่ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการรับซื้อ/ขายเงินตรา
ตางประเทศแลกบาทตามมาตรการปองปรามฯ

2.

กรณีตอไปนี้ จะใชหลักฐานอะไรเปน underlying ในการรับ
ซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศแลกบาทจาก NR
(1) NR ถอนเงินจากบัญชี FCD เพื่อซื้อ Cashier Cheque
(2) NR ถอนเงินบาทจากบัญชี NRB เพื่อซื้อ FX ฝากเขาบัญชี
FCD ของตนเอง

(1) ใชหลักฐานที่แสดงไดวาการนําเงินเขาบัญชีใหแกบุคคลไทยหรือบริษัท
ในประเทศไทย
(2) ใชหลักฐานที่แสดงไดวามีการรับเงินจากบุคคลไทยหรือบริษัทใน
ประเทศไทย

NR ที่เปน corporate มีคําสั่งโอน FX เขามา เพื่อ convert
เปนเงินบาทจายใหแกบริษัทไทย หรือ NR รับบาทจากบริษัท
ไทย และจะ Convert เปน FX ออกไป
(1) ถาธนาคาร quote การซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศเปน
Value Spot ถือวาไมเขาขายมาตรการปองปรามฯ ใชหรือไม
(2) ธพ. สามารถฝากเขา/ถอนเงินบาทจากบัญชีเปน Value
Same Day หรือ Value Tomorrow ไดหรือไม

(1) การ Convert FX/THB Value Spot คือมีการสงมอบ/รับมอบเงินบาท
อีก 2 วันทําการถัดไป สามารถทําไดเสรี
(2) การ Convert FX/THB Value Same Day หรือ Value Tomorrow
ตองปฏิบัติตามมาตรการปอ งปรามฯ โดยหากมีการจายเงินบาทใหแก
บริษัทไทย หรือ NR รับบาทจากบริษัทไทย สามารถทําไดตามมูลคาการ
จาย/รับเงินบาทดังกลาว

3.

คําตอบ
(1) การรับซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศแลกบาทกับ NR ในตลาดที่มี
ระยะเวลาสงมอบนอยกวา 2 วันทําการ ไดแก value same day และ
value tomorrow
(2) การรับซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศแลกบาทกับ NR ที่เปนเงินที่โอนมา
จากตางประเทศ (remittance)
(3) การที่ NR ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ (FCD) ของ
ตนมา เพื่อขอขายรับเงินบาทในวันเดียวกัน
ทั้งนี้ การรับซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศแลกบาทกับ NR ในรูปธนบัตรตาง
ประเทศ เหรียญกษาปณตางประเทศ และตั๋วเงินที่พึงจายเปนเงินตรา ตาง
ประเทศ เชน ดราฟท และการรับซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศที่ counter
หรือที่สํานักงานแลกเปลี่ยนเงินของธนาคาร ไมตองปฏิบัติตามมาตรการ
ปองปรามฯ
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4.

5.

*6.

*7.

คําถาม
คําตอบ
หาก สง. ตองการซื้อ/ขายเงินตราตางประเทศแลกบาท value  ธุรกรรมที่ สง. รับซื้อเงินตราตางประเทศแลกบาท value Same
Same Day/Tomorrow กับ NR โดยไมมี Underlying
Day/Tomorrow กับ NR โดยไมมี Underlying รองรับจะสามารถทําได
รองรับ จะมีวิธีการนับวงเงินอยางไร
ถึง 600 ลานบาทตอกลุม NR ตอวัน หาก สง. ไมมียอดคงคางการปลอย
สภาพคลองเงินบาทโดยไมมี Underlying รองรับผานธุรกรรมอื่นกับ NR
กลุมดังกลาว แตหาก สง.ไดปลอยสภาพคลอ งเงินบาทโดยไมมี
Underlying ใหแก NR กลุมดังกลาวแลว เชน ณ วันที่ t สง. ไดทํา
ธุรกรรม buy-sell FX/THB swap ที่มี value date วันที่ t+1 และ
maturity date วันที่ t+2 จํานวน 100 ลานบาทแลว สง. จะรับ ทํา
ธุรกรรม buy FX value same day หรือ tomorrow ในวันที่ t หรือ
t+1 รวมกันอีกไดไมเกินวันละ 500 ลานบาทเทานั้น
ธุรกรรมที่ สง. ขายเงินตราตางประเทศแลกบาท value Same
Day/Tomorrow กับ NR โดยไมมี Underlying รองรับจะสามารถทําได
เพียง 10 ลานบาทตอกลุม NR ตอวัน หาก สง.ไมมียอดคงคางการกูยืมเงิน
บาทโดยไมมี Underlying รองรับผานธุรกรรมอื่นกับ NR กลุมดังกลาว แต
หาก สง.ไดกูยืมเงินบาทโดยไมมี Underlying กับ NR กลุมดังกลาวแลว
เชน ณ วันที่ t สง. ไดทําธุรกรรม sell-buy FX/THB swap ที่มี value
date วันที่ t+1 และ maturity date วันที่ t+2 จํานวน 4 ลานบาท
แลว สง. จะรับทําธุรกรรม sell FX value same day หรือ
tomorrow ในวันที่ t หรือ t+1 รวมกันอีกไดไมเกินวันละ 6 ลานบาท
เทานั้น
กรณีที่ NR ได hedge เงินลงทุนในประเทศไทยโดยซื้อ
การที่ NR จะสงมอบเงินบาทในธุรกรรมซื้อ FX/THB ที่ทําไวเดิม ไมนับเปน
FX/THB ลวงหนาไว แตเมื่อถึงวันครบกําหนดไมสามารถหา
Underlying ตามมาตรการจํากัดการปลอยสภาพคลองเงินบาท ดังนั้น
เงินบาทมาสงมอบได NR จะสามารถขาย FX/THB Value
สง. จะสามารถรับซื้อ FX/THB กับ NR กลุมนั้นๆ เพื่อวัตถุประสงค
Same Day/Tomorrow เพื่อนําเงินบาทมาสงมอบธุรกรรมซื้อ ขางตน เมื่อรวมกับยอดคงคางการปลอยสภาพคลองเงินบาทให NR
FX/THB ที่ทําไวขางตนไดหรือไม
ประเภทอื่นๆ ที่ไมมี Underlying ไดไมเกิน 600 ลานบาทตอกลุม NR
กรณี NR ไดรับเช็คเงินบาทจากการคาการลงทุนในไทย และ
NR สามารถใชเช็คดังกลาวเปน underlying เพื่อซื้อ FX/THB value
นําฝากเขาบัญชี NRBA หรือ NRBS กับ สง. ณ วันที่ T ซึ่งตอง tomorrow ณ วันที่ T หรือ value same day ในวันที่ T+1 ได ทั้งนี้ หาก
รอผล clearing 1 วันทําการ (T+1) NR สามารถซื้อ FX/THB การฝากเช็คเขาบัญชี NRBA หรือ NRBS ดังกลาว มีผลใหยอดคงคางบัญชี
value tomorrow ณ วันที่ T หรือ value same day ณ
NRBA หรือ NRBS ณ สิ้นวันที่ T เกินกวา 300 ลบ. สง. สามารถให NR ดํารง
วันที่ T+1 โดยใชเช็คดังกลาวเปน underlying ไดหรือไม
ยอดคงคางในบัญชี NRBA หรือ NRBS ณ วันที่ T เกินกวา 300 ลบ. ไดไม
เกินจํานวนเงินที่ระบุตามหนาเช็ค โดย สง. จะตองจัดสงรายงานชื่อ
“รายงานยอดคงคาง NRB ณ สิ้นวันเกินกวากําหนด (R02)” โดยระบุชื่อ NR
เจาของบัญชี และยอดคงคางในบัญชี NRBA/NRBS เขามาในระบบของ
ธปท. ภายในวันที่ยอดคงคางเกินกวากําหนด โดย สง. ตองจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานแสดงเหตุผลในการเกินวงเงินให ธปท. ตรวจสอบได
กรณี NR ไดรับเงินบาทจากการคาและการลงทุนในประเทศ
สง. สามารถขาย FX/THB value Same day หรือ FX/THB value
ไทยเขาบัญชี NRB (วันที่ T) และตองการขายเงินบาทเพื่อซื้อ Tomorrow เพื่อนําเงิน FX ออกในวันทําการถัดไป (T+1) กับ NR ได
FX กลับประเทศ แตในวันที่ไดรับเงินบาทตรงกับวันหยุดที่
หากวันที่ NR ไดรับเงินบาทจากการคาและการลงทุนในประเทศ (วันที่ T)
เกี่ยวเนื่องกับเงินสกุล FX ที่ตองการซื้อกลับ ทําให NR ไม
ตรงกับ (1) วันหยุดสกุล USD (2) สกุลอื่นที่ตองอางอิง USD หรือ (3) วันหยุด
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คําถาม
คําตอบ
สามารถโอนเงิน FX ออกได NR จะสามารถทําธุรกรรม
ในประเทศของ NR ทีไ่ ดรับเงินบาทจากการลงทุนในไทยเขาบัญชี NRB
FX/THB value Same day หรือ value Tomorrow รวมถึง
ทั้งนี้ หากเงินบาทที่ไดรับ เขาบัญชี NRB ในวันที่ T ทําใหยอดคงคาง NRB
ดํารงยอดคงคางในบัญชี NRB ไดหรือไมอยางไร
เกินกวา 300 ลบ. ให NR สามารถดํารงยอดคงคางในบัญชี NRB ไดตาม
จํานวนเงินที่ไดรับจากการลงทุนในประเทศไทย โดยให สง. จัดสงรายงาน
ชื่อ “รายงานยอดคงคาง NRB ณ สิ้นวันเกินกวากําหนด (R02)” โดยระบุ
ชื่อ NR เจาของบัญชี และยอดคงคางในบัญชี NRBA/NRBS เขามาในระบบ
ของ ธปท. ภายในวันที่ยอดคงคางเกินกวากําหนด โดย สง. ตองจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานการรับเงินจากการคาและการลงทุนในประเทศไทย
เพื่อให ธปท. ตรวจสอบไดเมื่อรอ งขอ
ตัวอยางที่ 1 : NR ไดรับเงินจากการลงทุนในหุนไทย ณ วันที่ T ซึ่งตรงกับ
วันหยุดสกุลเงิน USD หาก NR จะขายบาทซื้อ USD หรือซื้อสกุลอื่นที่
อางอิง USD เชน AUD, SGD, HKD เปนตน NR สามารถซื้อ FX/THB
value Same day หรือ FX/THB value Tomorrow เพื่อนําเงิน FX ออก
ในวันทําการถัดไปได
ตัวอยางที่ 2 : NR ตั้งอยูในสิงคโปร ไดรับเงินบาทจากการขายสินคาใหคน
ไทย ณ วันที่ T ซึ่งตรงกับวันหยุดประเทศสิงคโปร โดย NR ตองการขาย
บาทซื้อ USD กลับประเทศในวันที่ T แตไมสามารถทําไดเพราะสิงคโปรปด
ทําการ ดังนั้น NR สามารถทําธุรกรรมซื้อ USD/THB value Same day
หรือซื้อ USD/THB value Tomorrow เพื่อนําเงิน USD ออกในวันทําการ
ถัดไปได
กรณี NR ตองการเตรียมเงินบาทมาชําระการคาและการลงทุน สง. สามารถรับซื้อ FX/THB value tomorrow หรือ FX/THB value
ในประเทศไทย (วันที่ T) และฝากไวในบัญชี NRB แตวันทีช่ ําระ same day กับ NR เพื่อเตรียมเงินบาทไวลว งหนา 1 วันทําการกอนวัน
เงินบาทตรงกับเปนวันหยุดที่เกี่ยวเนื่องกับเงินสกุล FX ที่
ชําระการลงทุนในประเทศไทยได หากวันทีช่ ําระเงินการคาและการลงทุน
ตองการขาย NR จะสามารถขาย FX/THB value tomorrow
ในประเทศไทย (T) ตรงกับ (1) วันหยุดสกุล USD (2) สกุลอื่นที่ตองอางอิง
หรือ FX/THB value same day เพื่อเตรียมเงินบาทไวลวงหนา USD หรือ (3) เปนวันหยุดในประเทศของ NR ทีเ่ ตรียมเงินบาทมาชําระ
รวมถึงดํารงยอดคงคางในบัญชี NRB ไดหรือไมอยางไร
การลงทุนในไทย
โดย NR ตองดํารงเงินที่ไดรับจากธุรกรรม FX/THB ฝากไวในบัญชี NRB
จนกวาจะถึงวันชําระการลงทุนในประเทศไทยเทานั้น โดยหากเงินในบัญชี
NRB เกินกวา 300 ลานบาท ให NR สามารถมียอดคงคางในบัญชี NRB
ไดตามจํานวนเงินที่เตรียมลงทุนในประเทศไทยได โดยให สง. จัดสง
รายงานชื่อ “รายงานยอดคงคาง NRB ณ สิ้นวันเกินกวากําหนด (R02)”
โดยระบุชื่อ NR เจาของบัญชี และยอดคงคางในบัญชี NRBA/NRBS เขา
มาในระบบของ ธปท. ภายในวันที่ยอดคงคางเกินกวากําหนด โดย สง.
ตองจัดเก็บเอกสารหลักฐานเตรียมเงินบาทมาชําระการคาและการลงทุน
ในประเทศไทย เพื่อให ธปท. ตรวจสอบไดเมื่อรองขอ
ตัวอยางที่ 1 : NR ตองการเตรียมเงินเขามาลงทุนในหุนไทย ณ วันที่ T ซึ่ง
ตรงกับวันหยุดสกุลเงิน USD หาก NR จะซื้อบาทขาย USD หรือขายสกุล
FX อื่นที่อางอิง USD เชน AUD, SGD, HKD เปนตน NR สามารถขาย
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คําตอบ
FX/THB value Same day หรือ FX/THB value Tomorrow เพื่อ
เตรีย มเงินบาทไวไดลวงหนา 1 วันทําการกอนวันชําระคาหุน
ตัวอยางที่ 2 : NR ซึ่งตั้งอยูในสิงคโปร ตองชําระคาสินคาใหแกคนไทย
ณ วันที่ T ซึ่งตรงกับวันหยุดประเทศสิงคโปร หาก NR รายดังกลาว
ตองการขาย USD ซื้อบาทมาชําระคาสินคา สามารถขาย USD/THB
value Same day หรือ USD/THB value Tomorrow เพื่อเตรียมเงิน
บาทไวลวงหนา 1 วันทําการกอนวันชําระคาสินคา

2.7 กรณี Back-to-Back
ขอ
1.

2.

คําถาม
A ซึ่งเปน NR มีธุรกรรมการคาการลงทุนในประเทศไทย และ
ทําธุรกรรม Funding/Hedging กับ B ซึ่งเปนสถาบันการเงิน
ในตางประเทศ (เชน A sell-buy FX/THB swap, buy
FX/THB forward, buy FX/THB call option) แลว B ซึ่ง
ไมไดเปนผูมี Underlying จะสามารถทําธุรกรรมดังกลาว กับ
สง. เพื่อ Back-to-back กับธุรกรรมที่ทํากับ A ไดหรือไม
หากเปนการทําธุรกรรม Back-to-Back ซึ่งมีการทําตอๆ กัน
มากกวา 1 ทอด เชน บริษัท A และ บริษัท B เปน NR โดยที่
บริษัท A เปนบริษัทแมของบริษัท B ตอมาบริษัท B มาลงทุน
ในบริษัท กขค ซึ่งเปนนิติบุคคลไทย (บริษัท B เปนผูมี
Underlying) หากบริษัท B ประสงคจะทําธุรกรรมทางการ
เงินที่เกี่ยวของกับ FX/THB เพื่อ Funding/Hedging เงิน
ลงทุน โดยใหบ ริษัท A เปนผูทําธุรกรรมกับ Bank C ซึ่งเปน
สถาบันการเงินในตางประเทศแทน และให Bank C มาทํา
ธุรกรรม Back-to-Back กับ สง. นั้น สามารถทําไดหรือไม

3.

NR ตองการทําธุรกรรมกับ สง. เพื่อ Back-to-back กับ
ธุรกรรมที่ NR ทํากับลูกคาซึ่งเปนบริษัทในประเทศไทย จะถือ
วาการทําธุรกรรมกับลูกคาเปน Underlying ไดหรือไม ตอง
ขออนุญาต ธปท.หรือไม

4.

การที่ ธพ. ทําธุรกรรม option (buy put/sell call) กับ NR
เพื่อ back-to-back กับธุรกรรมของ ธพ.ที่ทํากับลูกคา ใน
ประเทศ ทําไม ธปท. ไมอนุญาต

คําตอบ
B สามารถ Back-to-back ธุรกรรมดังกลาว (ทําธุรกรรมในลักษณะ
เดียวกัน) ไดโดยไมตองขออนุญาต ธปท. กอน โดย สง.ตอ งเรียกเอกสาร
จาก B กอนทําธุรกรรม ดังนี้
1. หนังสือมอบอํานาจจาก A ซึ่งเปนผูมี Underlying ใหทําธุรกรรมดังกลาว
แทน โดยระบุในหนังสือมอบหมายอํานาจวา A จะไมใช Underlying ซ้าํ ซอน
2. Underlying ของ A
เพื่อเพิ่มความคลองตัวใหกับภาคธุรกิจ จึงผอนผันให Bank C สามารถทํา
ธุรกรรมในลักษณะ Back-to-Back มากกวา 1 ทอดได โดยใหสง. เรียก
เอกสารจาก Bank C กอนรับทําธุรกรรมดังนี้
1. หนังสือมอบอํานาจจาก B ซึ่งเปนผูมี Underlying ที่ ระบุวามอบ
อํานาจให A ทําธุรกรรมดังกลาวแทน โดยระบุในหนังสือมอบหมายอํานาจ
วา B จะไมใช Underlying ซ้ําซอน
2. หนังสือมอบอํานาจจาก A ที่ระบุวามอบอํานาจให Bank C ทํา
ธุรกรรมดังกลาวแทน โดยระบุในหนังสือมอบหมายอํานาจวา A จะไมใช
Underlying ซ้ําซอน
3. เอกสารแสดง Underlying ของ B
ไมตองขออนุญาต ธปท. หากเปนธุรกรรม Back-to-back ที่มีลักษณะ
เหมือนกันทุกประการ แต สง. ตองเรียกเอกสารกอนทําธุรกรรม ดังนี้
1. หนังสือเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่อนุญาตใหบริษัทใน
ประเทศทําธุรกรรมกับ NR
2. หลักฐานการทําธุรกรรมระหวางบริษัทไทย กับ NR
ธปท. ไมถือวาการที่ ธพ. ทําธุรกรรม Sell put/Buy call option กับ
ลูกคาในประเทศ (ลูกคา buy put/sell call) เปน underlying ตาม
มาตรการจํากัดการปลอยสภาพคลองเงินบาทใหแก NR ดังนั้น ธพ. จึง
buy put/sell call กับ NR เพื่อ back-to-back ไดไมเกิน 600 ลานบาท
ตอกลุม NR (นับรวมธุรกรรมการปลอยสภาพคลองหรือการสรางภาระ
ผูกพันใดๆ ที่มีผลใหตองจายเงินตราตางประเทศในอนาคตแก NR แบบไม
มี Underlying) อยางไรก็ดี ธพ. สามารถทําธุรกรรม buy put/sell call
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คําตอบ
option กับ NR ไดหากธุรกรรม option ดังกลาวเปน ความตองการของ
NR เพือ่ ปองกันความเสี่ย ง โดย NR มี underlying ในประเทศรองรับ

3. มาตรการดูแลเงินทุนนําเขา
ขอ
1.

2.

3.

4.

5.

คําถาม
การที่ สง.ในประเทศปลอยกูเงินบาทใหสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ถือเปน Underlying ในการกูยืมเงินบาทจาก
NR ตามมาตรการดูแลเงินทุนนําเขาไดหรือไม
การที่ ธพ. ออก Negotiable Certificate of Deposit (NCD)
สกุลบาทให NR อยูภายใตมาตรการปองปรามฯ หรือไม

คําตอบ
ไมได ธุรกรรมที่จะนับเปน Underlying ตามมาตรการดูแลเงินทุนนําเขา
ตองเปนกรณีที่ สง. ในประเทศปลอยกูบาทให Resident ที่เปนลูกคา
เทานั้น ไมรวมกรณีปลอยกูบาทใหแก สง.
NCD สกุลบาทถือเปนธุรกรรมการปลอยสภาพคลอง/กูยืมเงินบาทประเภท
หนึ่ง จึงอยูภายใตมาตรการปองปรามฯ โดยหาก ธพ. ออก NCD สกุลบาท
ให NR จะเสมือนธุรกรรมการกูยืมเงินบาทจาก NR ซึ่งตองปฏิบัติตาม
มาตรการจํากัดเงินทุนนําเขา
ธพ. ทําธุรกรรมที่เปนผลใหตอง/อาจตองซื้อเงินตรา
การทําธุรกรรมในทางตรงขาม โดย ธพ. ตอง/อาจตองขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนากับ NR ซึ่ง ธพ. ไดตรวจสอบ ณ วันที่ทํา ตางประเทศลวงหนากับ NR ถือ เปนการปลอยสภาพคลองเงินบาทแก NR
ธุรกรรมแลว พบวามี underlying รองรับ หาก NR ตองการ แบบไมมี Underlying สามารถทําไดภายในวงเงินคงคางในทุกธุรกรรมของ
Unwind ธุรกรรมดังกลาวดวยการทําธุรกรรมในทิศทาง
เเตละ สง. ไมเกิน 600 ลานบาทตอกลุม NR ซึ่งหากวงเงิน 600 ลานบาท
ตรงกันขามไดหรือไม
ไมเพียงพอ ใหใชวิธียกเลิกสัญญาแทน
ตราสารหนี้ตามมาตรการปองปรามฯ หมายรวมถึงตราสารหนี้ ตราสารหนี้ตามมาตรการปองปรามฯ หมายรวมถึงตราสารหนี้ที่มีอนุพันธ
ที่มีอนุพันธแฝง เชน Structured Note ที่ผลตอบแทนอางอิง แฝงดวย
ตัวแปรตางประเทศ หรือ Credit Linked Note หรือไม
สง. สามารถทําธุรกรรม Repo หรือ Reverse Repo, Sell & ธุรกรรมดังกลาว พิจารณาไดวาเปรียบเสมือนการกูยืมเงินบาทหรือปลอย
Buy Back, Securities Borrowing and Lending (SBL) ที่มี สภาพคลองเงินบาท ซึ่งเปนเรื่องที่ ธปท. ยังคงจํากัดและยังไมมีนโยบาย
เงินบาทเกี่ยวของ กับ NR ไดหรือไม
อนุญาตใหทํา
อยางไรก็ดี หากสง. ประสงคจะทําธุรกรรม Cross Currency Repo เพื่อ
กูยืมเงินตราตางประเทศจาก NR และสง. นําตราสารหนี้สกุลเงินบาทไป
วางเปนหลักประกันใหกับ NR นั้น ให สง. สามารถยื่นขออนุญาตทํา
ธุรกรรมดังกลาวกับ ธปท. ได โดย ธปท. จะพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณี

*4. มาตรการดูแล Non-resident Baht Account (NRBA) และ Non-resident Baht Account for Securities
(NRBS)
ขอ
*1.

คําถาม
คําตอบ
การนับยอดคงคาง 300 ลานบาท นับรวมบัญชีประเภท ใดบาง  ยอดคงคางไมเกิน 300 ลานบาทสําหรับบัญชี NRBA ใหนับรวม
NRBA ทุกประเภทบัญชี ทั้งบัญชีป ระเภทกระแสรายวัน ออมทรัพยและ
ฝากประจํา ทีม่ ีอยูกับสง. ณ สิ้นวันของ NR 1 รายรวมกัน
 ยอดคงคางไมเกิน 300 ลานบาทสําหรับบัญชี NRBS ใหนับรวม NRBS
ทุกประเภทบัญชี ทั้งบัญชีประเภทกระแสรายวัน และออมทรัพย ที่มีอยูกับ
สง. ทุกเเหง ณ สิ้นวันของ NR 1 รายรวมกัน
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กรณี NR ประเภทบุคคลธรรมดาที่ทํางานในประเทศไทย และ
ฝากเงินในบัญชี NRBA ประเภทเงินฝากออมทรัพย สถาบัน
การเงินสามารถจายดอกเบี้ยใหบัญชีเงินฝากดังกลาวไดหรือไม

*3.

หากสง. มีบัญชี NRBA หรือ บัญชี NRBS ที่มียอดคงเหลือ ณ
สิ้นวันเกินกวายอดวงเงิน 300 ลานบาทที่ ธปท.กําหนด โดย
เกิดจากสาเหตุที่ไมสามารถทราบลว งหนาได สง. ควรปฏิบัติ
อยางไร

*4.

สง. สามารถทําธุรกรรม Sell/ Buy FX/THB Swap ที่มี
ธุรกรรมขาแรกเปน Value Same Day กับ NR เพื่อลดยอด
บัญชี NRBA หรือ บัญชี NRBS ของ NR รายนั้น ซึ่งมียอด
คงคาง ณ สิ้นวันเกินกวา 300 ลานบาท ไดหรือไม
สง. จะทราบไดอยางไรวา NR ซึ่งเปนลูกคาของตนไดเปดบัญชี
NRBA หรือ บัญชี NRBS ไวทสี่ ง. อื่นหรือไม และสง. จะ
ตรวจสอบ ยอดคงคาง ณ สิ้นวันของ NR รายนั้นกับสง. ทุกแหง
วาอยูในวงเงิน 300 ลานบาทไดอยางไร

*5.

*6.

*7.

คําตอบ
ไมได หาก NR ซึ่งเปนผูที่ทํางานในประเทศไทยตองการไดรับ ดอกเบี้ยเงิน
ฝากจากบัญชีออมทรัพยให NR บุคคลนั้นเปดเปนบัญชีเงินบาทของ
ผูมีถิ่นที่อยูในประเทศ (Resident Account) แทน โดยบัญชีดังกลาว
สามารถมียอดเกิน 300 ลานบาท ณ สิ้นวันได และในการถอนเงินจาก
บัญชีเพื่อซื้อ FX ตองแสดงแหลงที่มาของเงิน กลาวคือ NR สามารถถอน
เงินบาทจากบัญชี Resident Account เพื่อซื้อ FX/THB Value Same
Day / Tomorrow / หรือ Spot ได โดย NR ตองแสดงแหลงที่มาของเงิน
แตไมจําเปนตองแสดงหลักฐานการไดรับเงินบาทจากประเทศไทยในวันนัน้
อยางไรก็ดี หากเปนการถอนเงินบาทจากบัญชี NRBA เพือ่ ซื้อ FX/THB
Value Same Day /Tomorrow ยังคงตองปฏิบัติตามมาตรการปอ งปราม
ฯ โดย สง. ตองเรียกหลักฐานการไดรับเงินบาทจากประเทศไทยในวันนัน้
สง. ผูรักษาบัญชี NRBA หรือ บัญชี NRBS ที่มียอดคงคางเกิน 300 ลาน
บาท ณ สิ้นวันโดยไมไดรับอนุญาตจาก ธปท. กอน ถือวาเปนการไมปฏิบัติ
ใหเปนไปตามมาตรการที่กําหนด และสง. ตองทําหนังสือชี้แจงเหตุผลที่
เกิดยอดคงคางในบัญชี NRBA หรือ บัญชี NRBS เกินกวา 300 ลานบาท
พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของมาถึง ธปท.ภายในวันทําการรุงขึ้น
โดยสงถึงผูอํานวยการ ฝายนโยบายและกํากับการแลกเปลี่ยนเงิน
ไมได เพราะเปนการขัดตอมาตรการดูแลเงินทุนนําเขา เวนแต NR ไดรับ
เงินบาทคืนจากการลงทุนในประเทศไทย และเตรียมนําเงินบาทมาลงทุน
ตอโดยทราบกําหนดเวลาชัดเจน
สง. ควรขอคํายืนยันจาก NR เจาของบัญชี NRBA หรือ บัญชี NRBS วา
NR แตละรายนั้นไดเปดบัญชี NRBA หรือ บัญชี NRBS กับสง. รายอื่น
หรือไม กรณี NR มีการเปดบัญชี NRBA หรือ บัญชี NRBS กับสง. เกินกวา
1 แหง สง. ตองแจงให NR ทราบเรื่อ งขอจํากัดของวงเงิน 300 ลานบาทวา
เปนยอดรวมของทุกบัญชี NRBA หรือ บัญชี NRBS ในสถาบันการเงินทุก
แหงในประเทศไทย นอกจากนี้ กอนการรับฝากเงินบาทเขาบัญชี NRBA
หรือ บัญชี NRBS ทุกครั้ง สง. จะตองขอคํายืนยันจาก NR รายนั้นวา
ภายหลังการทํารายการฝากแลว ยอดคงคาง ณ สิ้นวันของบัญชี NRBA
หรือ บัญชี NRBS ทุกบัญชีของ NR รายนั้นรวมกันอยูในวงเงิน 300 ลานบาท
ธปท. ไมอนุญาตใหทํา แมจะเปนบัญชี pool ก็ตองใชเกณฑ 300 ลาน
บาทตอ 1 บัญชีเชนกัน

กรณีที่ NR ทําหนาที่เปน custodian bank และใชบัญชี
NRBA ของตน 1 บัญชีในลักษณะที่เปนบัญชี Pool โดยมีบัญชี
ยอย (sub-account) ที่อยูภายใตบัญชีดังกลาว หลายบัญชี
เชน NRBA for A, NRBA for B กรณีนี้ ธปท. จะอนุญาตให
NR ดังกลาวสามารถรักษายอดคงคาง ในบัญชี pool นั้นไดเกิน
300 ลานบาทหรือไม
กรณีบัญชี NRBA หรือ บัญชี NRBS เปนบัญชีของธนาคารกลาง บัญชี NRBA หรือบัญชี NRBS ของธนาคารกลางประเทศอื่นก็ตอ งมียอดคง
ประเทศอื่น ซึ่งตามหนังสือเวียนฉบับนี้อนุญาตใหสง. สามารถ คาง ณ สิ้นวันไมเกิน 300 ลานบาทดวย อยางไรก็ตาม หากธนาคารกลาง
จายดอกเบี้ยใหบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันและออม
รายนัน้ มีความประสงคจะมียอดคงคางเกินวงเงินดังกลาว ใหทําหนังสือ
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ทรัพยได จะตองมียอดคงคาง ณ สิ้นวัน อยูในวงเงิน 300 ลาน
บาทดวยหรือไม
กรณี NR รายหนึ่ง มีบัญชี NRBA 2 บัญชี คือ กระแสรายวัน
และออมทรัพย โดยบัญชีออมทรัพยมียอดคงคาง 600 ลานบาท
NR สามารถกูเงินบาทจาก ธพ. ผานธุรกรรมการเบิกเงินเกิน
บัญชี (O/D) จํานวน 300 ลานบาท ซึ่งสงผลใหยอดคงคางใน
บัญชีกระแสรายวันติดลบ 300 ลานบาท เพื่อใหยอดคงคางใน
บัญชี NRBA รวมกันทุกบัญชีไมเกิน 300 ลานบาทไดหรือไม

คําตอบ
ขออนุญาตมาถึง ธปท.เปนรายกรณี โดยสงถึงผูอํานวยการ ฝายนโยบาย
และกํากับการแลกเปลีย่ นเงิน
*8.
ไมได เนื่องจาก การเบิก เงินเกินบัญชี (O/D) อยูภายใตมาตรการจํากัดการ
ปลอยสภาพคลองเงินบาทใหแก NR (มาตรการดานบาทออน) ซึ่งทําได
โดยรวมกับธุรกรรมประเภทอื่นๆ ที่ไมมี Underlying รองรับ แลว ไมเกิน
600 ลบ.ตอกลุม NR ในขณะที่การจํากัดยอดคงคาง ณ สิ้นวัน ในบัญชี
NRBA อยูภายใตมาตรการดูแลบัญชี NRBA (มาตรการดานบาทแข็ง)
ดังนั้น กรณีนี้ ถือวา NR มียอดคงคางการปลอยสภาพคลองเงินบาทแบบ
ไมมี underlying ผานธุรกรรม O/D 300 ลบ. และมียอดคงคางในบัญชี
NRBA เทากับ 600 ลบ.
*9. เงินบาทของ NR ที่ฝากไวในบัญชีของสง. เชน เงินบาทในบัญชี เงินบาทของ NR ที่ฝากไวกับสง. เชน กรณี สง. เปดบัญชีเงินบาท
escrow account ทีส่ ง. เปดเพื่อ NR เปนกรณีทตี่ องปฏิบัติ
escrow account เพื่อลูกคา NR หรือ กรณี สง. รับ ฝากเงินบาทของ
ตามมาตรการปองปรามฯ หรือไม
ลูกคา NR ไวในบัญชี suspend account เปนกรณีที่ สง. จะตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของมาตรการปองปรามฯ โดยใหแบงประเภทบัญชี NRBA
หรือ NRBS ตามวัตถุประสงคของการเปด และใหสง. ดูแลยอดคงคาง ณ
สิ้นวันบัญชี NRBA หรือบัญชี NRBS ไมใหเกินกวา 300 ลบ.
*10. NR ที่มีบัญชี NRBA ซึ่งใชเพื่อชําระ/รับชําระภาระการคาการ
กรณี NR ที่เปนผูประกอบการที่ไมใชสถาบันการเงิน ซึ่งมีการคาการลงทุน
ลงทุนกับคูคาในไทย สามารถยื่นขออนุญาตเพื่อผอนผันใหดํารง กับคูคาในไทยและมีการชําระ/รับชําระเงินกับคูคาเปนสกุลบาท สามารถ
ยื่นขออนุญาต ธปท. ผาน สง. ที่เปนผูดูแลบัญชีของตน ใหมียอดคงคางในบัญชี
ยอดคงคาง ณ สิ้นวัน เกินกวา 300 ลานบาท เปนรายป กับ
NRBA เกินกวา 300 ลานบาทได พรอมแสดงเอกสารหลักฐานปริมาณการคา
ธปท. ไดหรือไม
การลงทุนที่ผานมาของ NR โดย ธปท. จะพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณี
*11. สง. ตองดําเนินการอยางไร กรณีลูกคา NR ที่เปดบัญชี
สง. จะตองจัดสงรายงานชื่อ “รายงานยอดคงคาง NRB ณ สิ้นวันเกินกวา
กําหนด (R02)” โดยระบุชื่อ NR เจาของบัญชี และยอดคงคางในบัญชี
NRBA/NRBS ไวกับตน มียอดคงคางบัญชีเกินกวา 300 ลบ.
NRBA/NRBS เขามาในระบบของ ธปท. ภายในวันที่ยอดคงคางเกินกวา
และ NR มีภาระสงมอบเงินบาทเพื่อการคาการลงทุนใน
กําหนด โดย สง. ตองจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงเหตุผลในการเกิน
ประเทศไทยในวันทําการถัดไป
วงเงินให ธปท. ตรวจสอบได ทั้งนี้ สามารถดําเนินการตามขั้นตอน ที่ระบุ
ในไฟล “คูมือการรายงานตามมาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงิน
บาท” จาก website ธปท. www.bot.or.th หัวขอ คูมือการสงรายงาน
และแบบรายงานขอมูลหรือ สามารถทําตามขั้นตอนดังนี้
เขาสู www.bot.or.th >> ตลาดการเงิน >> หลักเกณฑการแลกเปลี่ยน
เงิน >> การขออนุญาตและสงรายงานขอมูลทางอินเตอรเน็ต >> การสง
รายงานขอมูลให ธปท. ทางอินเตอรเน็ต >> กรอก รหัสผูใชงาน และ
รหัสผาน >> คลิกที่ สงขอมูล >> Drop Down ที่ หัวเรื่อง (Data File
Subject Area) เปน ECARS Report ตามมาตรการปองปรามฯ >>
Drop Down ที่ เรื่อง (Data File Topic) เปน R02 รายงานยอดคงคาง
NRB ณ สิ้นวันเกินกวากําหนด >> เลือกวันที่ขอมูล (Data Date) >>
เลือกไฟลขอมูลที่ตองการสง คลิกปุม Browse โดยตั้งชื่อไฟล
“APREXXX_YYYYMMDD_R02.pdf” XXX = รหัสองคกร ทั้งนี้ ตอง
ตรวจสอบชื่อไฟลขอมูล กับ เรื่องและวันที่ขอมูลที่เลือก ใหตรงกัน >> สง
ขอมูล >> สถานะการสงขอมูลที่ถูกตองจะขึ้นวา “Received”
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คําถาม
*12. กรณีที่ NR มียอดคงคางในบัญชี NRBA หรือ NRBS เกินกวา
300 ลานบาท อันเกิดจาก (1) เตรียมเงินบาทมาชําระการคา
และการลงทุนในประเทศไทยในวันทําการถัดไป (2) รับเงินบาท
จากการคาและการลงทุนในประเทศไทยในวันที่ตรงกับวันหยุด
ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินสกุล FX จึงไมสามารถโอนเงินออกได
สง. ตองดําเนินการอยางไร

คําตอบ
สง. สามารถให NR ดํารงยอดคงคางในบัญชี NRBA หรือ NRBS ตามกรณี
ที่กลาวขางตนได โดย สง. จะตองจัดสงรายงานชื่อ “รายงานยอดคงคาง
NRB ณ สิ้นวันเกินกวากําหนด (R02)” โดยระบุชื่อ NR เจาของบัญชี
และยอดคงคางในบัญชี NRBA/NRBS เขามาในระบบของ ธปท.
ภายในวันที่ยอดคงคางเกินกวากําหนด และ สง. ตองจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานแสดงเหตุผลในการเกินวงเงินให ธปท. ตรวจสอบได

5. มาตรการ Non-deliverable Forward (NDF)
ขอ
1.

คําถาม
คําตอบ
กรณี NR ที่ hedge ไวตองการ Unwind แลว ธพ.ให NR จาย ไมขัดมาตรการดูแล NDF หากเปนกรณี
ชําระสวนตาง โดยไมมีการสงมอบ FX จะผิดมาตรการดูแล
- Rollover สัญญาเดิม หรือ
Non-deliverable Forward หรือไม
- จําเปนตองยกเลิกสัญญาที่ทําไว (Unwind) เนื่องจากเกิดจากความ
ผิดพลาดของลูกคาคูสัญญาที่ไมสามารถนําเงินมาชําระเต็มมูลคาสัญญาได

6. ธุรกรรมอนุพันธ
ขอ
1.

คําถาม
ในการขออนุญาตทําธุรกรรมอนุพันธกับ NR ที่อาจมี
รายละเอียดของธุรกรรมบางประการตางจากหลักเกณฑที่
ธปท. กําหนด ตามมาตรการปองปรามฯ ธพ. ควรตองแจง
และนําสงเอกสารอะไรบาง

2.

หาก สง. ตองการทําธุรกรรมอนุพันธดานตลาดอางอิงอัตรา
แลกเปลี่ยน หรืออัตราดอกเบี้ย กับ NR โดยธุรกรรมนั้นไมอยู
ในรายชื่อ ธุรกรรมอนุพันธที่ไดรับอนุญาตใหทําไดเปนการ
ทั่วไป ตองทําอยางไร
ถา สง. ทําธุรกรรมอนุพันธดานตลาดอางอิงอัตราแลกเปลี่ยน
ซึ่งเปนไปตามขอบเขตประกาศ ธปท. ที่อนุญาตใหทําไดเปน
การทั่วไป กับลูกคาในประเทศ หาก สง. ตองการ Back-toback ธุรกรรมอนุพันธดังกลาวทั้งหมด หรือแยกสวน Backto-back กับ NR จะมีประเด็นในดานมาตรการปอ งปรามฯ
หรือไม อยางไร

3.

คําตอบ
1. วัตถุประสงคของการทําธุรกรรม
2. ลักษณะธุรกรรม จํานวนเงินตาม Notional Amount และการแยก
องคประกอบ
3. Term Sheet
4. รายละเอียด Underlying
สงหนังสือขออนุญาตถึงฝายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน และฝายนโยบาย
และกํากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธปท.

สําหรับธุรกรรมอนุพันธดานตลาดอางอิงอัตราแลกเปลี่ยน
1. ในกรณีที่ ธพ. บริหารความเสี่ยงโดยทําธุรกรรมกับ NR โดยมีลักษณะ
เหมือนธุรกรรมที่ ธพ. ทํากับลูกคาทุกประการ
- หากมีผล/อาจมีผลให ธพ. ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาแก NR: ให
ทําไดไมเกิน 600 ลานบาทตอกลุม NR (รวมทุกธุรกรรมที่เปนการปลอย
สภาพคลอง/ที่ทําใหตองจายเงินตราตางประเทศในอนาคตให NR โดยไมมี
Underlying) เนื่องจาก ธปท. ไมถือวาธุรกรรมที่ทํากับลูกคาในประเทศ
เปน Underlying ตามมาตรการจํากัดการปลอยสภาพคลองเงินบาท
- หากมีผล/อาจมีผลให ธพ. ซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาจาก NR: ให
ทําไดไมเกินมูลคาธุรกรรมที่ ธพ. ทํากับลูกคาในประเทศ (ผูนําเขา) ซึ่งถือเปน
Underlying ตามมาตรการดูแลเงินทุนนําเขา
2. ในกรณีที่ ธพ. บริหารความเสี่ยง โดยแยกบางองคประกอบมาทํากับ NR
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4.

5.

คําถาม

คําตอบ
- ถาธุรกรรมที่แยกออกมา เชน Knock-in Option หรือ Knock-out
Option ซึ่งเปนธุรกรรมตามรายชื่อธุรกรรมที่ไดรับอนุญาตใหทําไดเปนการ
ทั่วไป ใหใชเกณฑเดียวกับขอ 1
- ถาธุรกรรมที่แยกองคประกอบออกมา ไมเปนไปตาม รายชื่อ
ธุรกรรมฯ ที่ไดรับอนุญาตใหทําไดเปนการทั่วไป ใหขออนุญาต ฝายนโยบาย
และกํากับการแลกเปลี่ยนเงิน เปนรายกรณี
ถา สง. ตองการบริหารความเสี่ย งจากธุรกรรมที่ทํากับลูกคา
หาก สง. ประสงคจะทําธุรกรรมอนุพันธดานตลาดที่มี Digital Option เปน
ในสวนที่เปน Digital Option โดยทําธุรกรรมกับ NR ซึ่ง
องคประกอบยอยกับ NR ตามขอบเขตประกาศ ธปท. เปนกรณีที่ตองปฏิบัติ
เปนไปตามขอบเขตประกาศ ธปท. ที่อนุญาตให ธพ. ทํา
ตามมาตรการปอ งปรามฯ ดวย โดยใหพิจารณาจากตัวแปรอางอิงของ
ธุรกรรมอนุพันธดานตลาดที่มี Digital Option เปน
อนุพันธดานตลาดที่เปนองคประกอบหลัก เชน
องคประกอบยอยได จะตองขออนุญาต ธปท. ตามมาตรการ - การทําธุรกรรมอนุพันธดานตลาดอางอิงอัตราแลกเปลี่ยน หรือดัชนีอัตรา
ปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท (มาตรการปองปรามฯ)
แลกเปลี่ยน ที่มี Digital Option เปนองคประกอบยอย เปนกรณีที่ตองมี
หรือไม
Underlying รองรับ
- การทําธุรกรรมอนุพันธดานตลาดอางอิงอัตราดอกเบีย้ หรือดัชนีอตั รา
ดอกเบีย้ ที่มี Digital Option เปนองคประกอบยอย เปนกรณีที่สามารถทํา
ไดโดยไมตองมี Underlying รองรับ
ทั้งนี้ การทําธุรกรรมนอกเหนือจากขอบเขตที่อนุญาตใหทําไดตามมาตรการ
ปองปรามฯ กับ NR เปนกรณีที่ สง. ตองขออนุญาตฝายนโยบายและกํากับ
การแลกเปลี่ยนเงินกอนดําเนินการ
หาก สง. ทําธุรกรรมอนุพันธดานตลาดอางอิงอัตราแลกเปลี่ยน ธุรกรรมที่ทําไดโดยถือวามี Underlying
กับลูกคาซึ่งเปนบุคคลไทย และตองการทําธุรกรรมกับ NR
- ธุรกรรมที่จะทํากับ NR ตองมีลักษณะตาม “ธุรกรรมอนุพันธดานตลาดขั้น
เพื่อ Back-to-back ธุรกรรมใดบางที่สามารถทําได โดยถือวา พื้นฐาน หรือธุรกรรมอนุพันธดานตลาดที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาต
มี Underlying ตามมาตรการปอ งปรามฯ และธุรกรรมใดบาง เพิ่มเติม” และเปนธุรกรรมที่มีผลให สง. อาจ/ตองซื้อเงินตราตางประเทศ
ที่ตองขออนุญาต
แลกเงินบาทในอนาคตจาก NR โดยมีธุรกรรมที่ทํากับลูกคาในประเทศ เชน
ผูนําเขา เปน Underlying ตามมาตรการดูแลเงินทุนนําเขา
ธุรกรรมที่ตองขออนุญาต
- ธุรกรรมที่ไมมีลักษณะตาม “ธุรกรรมอนุพันธดานตลาดขั้นพื้นฐาน หรือ
ธุรกรรมอนุพันธดานตลาดที่ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตเพิ่มเติม” หรือ
เปนธุรกรรมที่ตองขออนุญาตโดย สง. สามารถสงหนังสือขออนุญาตทํา
ธุรกรรมดังกลาวกับ NR ไปยังฝายกํากับธุรกิจสถาบันการเงิน และฝาย
นโยบายและกํากับการแลกเปลี่ยนเงิน
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7. การดูแลบัญชี SNA
ขอ
1.

2.

3.

4.

คําถาม
สง. สามารถเปดบัญชี SNA ใหกับ NR ไดโดยไมตอ งขอ
อนุญาต ธปท. กอน ใชหรือไม

คําตอบ
ประเภทบัญชี SNA ที่ สง. สามารถเปดใหกับ NR ไดโดยไมตองขออนุญาต
ธปท. กอน ประกอบดวย
(1) บัญชี SNA เพื่อการปลอยสินเชื่อสกุลบาทเพื่อการลงทุนในประเทศไทย
(2) บัญชี SNA เพื่อการปลอยสินเชื่อสกุลบาทเพื่อ Project Finance
สําหรับการลงทุนทีด่ ําเนินการใน CLMVY
ทั้งนี้ สําหรับการเปดบัญชี SNA เพื่อ NR ที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวง
การคลังใหออกจําหนายพันธบัตรหรือหุนกูสกุลเงินบาทในประเทศไทย
เปนกรณีที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
กอน
สง. สามารถเปดบัญชี SNA ใหกับ NR รายหนึ่งๆ ไดเพียงหนึ่ง กรณีที่ NR ขอเปดบัญชี SNA เพื่อการปลอยสินเชื่อสกุลบาทเพื่อการลงทุน
บัญชี หรือสามารถเปดไดหลายบัญชี
ในประเทศไทย หรือ บัญชี SNA เพื่อการปลอยสินเชื่อสกุลบาทเพื่อ
Project Finance สําหรับการลงทุนทีด่ ําเนินการใน CLMVY
สง. สามารถเปดบัญชี SNA ประเภทดังกลาวใหกับ NR รายหนึ่งๆ ไดหลาย
บัญชีตามความจําเปนของกิจการหรือโครงการ อยางไรก็ดี หาก NR ราย
หนึ่งมีกิจการหรือโครงการมากกวาหนึ่งอยาง ให NR รายนั้นแยกบัญชี
SNA ของแตละโครงการออกจากกัน
สําหรับการเปดบัญชี SNA เพื่อ NR ที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ใหออกจําหนายพันธบัตรหรือหุนกูสกุลเงินบาทในประเทศไทย ใหเปดได
เพียงหนึ่งบัญชีตอการไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังหนึ่งครั้ง
NR เจาของ Project ทีด่ ําเนินการใน CLMVY สามารถถอน
ให สง. ดูแลการรับฝากหรือถอนเงินบาทจากบัญชี SNA ทุกประเภทให
เงินบาทจากบัญชี SNA ไปยังบัญชี NRBA ของ NR รายอื่น
เปนไปตามวัตถุประสงคการฝาก-ถอนที่กําหนดตามหลักเกณฑและวิธี
เพื่อชําระภาระที่เกี่ยวของกับโครงการซึ่งมี Invoice เรียกเก็บ ปฏิบัติ มาตรการปองปรามฯ
เปนเงินบาทหรือสกุลเงินตราตางประเทศ ไดหรือไม
สําหรับกรณีที่ NR เจาของ Project ประสงคจะโอนเงินบาทจากบัญชี SNA
ไปยังบัญชี NRBA ของ NR รายอื่น เพื่อชําระคาสินคาหรือบริการที่
เกี่ยวของกับการลงทุนในโครงการ เชน คาปูน หรือ คาแรงงาน ซึ่งมี
Invoice เรียกเก็บเปนเงินบาทหรือ เรียกเก็บเปนสกุลเงินตราตางประเทศ
แตชําระภาระดังกลาวเปนบาทเทียบเทา ใหสามารถทําไดหากเปนบัญชี
NRBA ของ NR รายอื่น ซึ่งเปนผูที่มีถิ่นที่อยูในประเทศเดียวกับโครงการ
ลงทุนนั้น เชน หากโครงการลงทุนดําเนินการในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในกรณีนี้ตองเปนการโอนเงินบาทไปเพื่อจายคาสินคาหรือ
บริการใหกับ NR รายอื่นที่อยูใ นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เทานั้น
หาก NR ประสงคจะทําการฝาก-ถอนเงินบาทจากบัญชี SNA ดวย
วัตถุประสงคนอกเหนือจากทีก่ ําหนดในหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติขางตน ให
สง. หารือและขออนุญาต ธปท. กอน
NR สามารถใชเงินบาทที่ไดรับจากสินเชื่อสกุลบาทเพื่อการ
ธปท. ไมมีนโยบายให NR ถอนเงินบาทจากบัญชี SNA โดยมีวัตถุประสงค
ลงทุนในประเทศไทย หรือ สิน เชื่อสกุลบาทเพื่อ Project
เพือ่ ทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับ FX/THB
Finance สําหรับการลงทุนทีด่ ําเนินการใน CLMVY ในการ
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8. อื่นๆ

คําถาม
ทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับ FX/THB เชน FX/THB Swap หรือ
Forward ไดหรือไม

ขอ
1.

คําถาม
กรณีมูลคา Underlying ลดลงแลวสัญญาธุรกรรมปอ งกัน
ความเสี่ยงสวนที่เกินมูลคา Underlying จะตองถูกปด จะมี
การกําหนดวิธกี ารหรือระยะเวลาในการตรวจสอบมูลคา
Underlying อยางไร

2.

ธปท. มีหลักเกณฑการลงโทษอยางไร ในกรณีที่สง. ทําผิด
มาตรการปอ งปรามฯ ตามหนังสือเวียนฉบับนี้
ธนาคารพาณิชยเพื่อ รายยอย (ธย.) ตองปฏิบัติตามมาตรการ
ปองปรามฯ มาตรการใดบาง

3.

คําตอบ

คําตอบ
สง. ตอ งตรวจสอบหลักฐานวามูลคา Underlying ไมต่ํากวาวงเงินของ
ธุรกรรมปองกันความเสี่ย งทุกไตรมาส
ทั้งนี้ กรณีใช Swap เพื่อ Funding โดยมูลคาของขาแรกกับขาหลังไม
เทากัน ใหรายงานธุรกรรม Swap เฉพาะมูลคาของขาหลังเขามาเทานั้น
ธปท. จะพิจารณาเปนรายกรณี โดยพิจารณาถึงเหตุผล ความรุนแรงของ
การกระทําผิด
ธย. ตองปฏิบัติตามมาตรการปองปรามฯ ตามขอบเขตธุรกิจของ ธย. ที่
เกี่ยวของ

