สรุปหลักเกณฑ์ตามมาตรการป้ องปรามการเก็งกําไรค่าเงิ นบาท
เครืองหมาย :
R
Residents
NR
Non-Residents
Underlying การค้าการลงทุนใน
ประเทศไทยของ NR

ทําได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต ธปท.
ไม่อนุญาตให้ทํา
ต้องขออนุญาต ธปท.
ทําได้ไม่เกินมูลค่า Underlying
] ทําได้ โดยรวมธุรกรรมปล่อยกูอ้ นได้
ื ไม่เกิน
ลบ./NR1 กลุ่ม/สง.ในไทยแต่ละแห่ง
ทําได้ โดยรวมธุรกรรมกูย้ มื อืนไม่เกิน ลบ./NR กลุ่ม/สง.ในไทยแต่ละแห่ง




[U]
[ปล่อยกู้
[กู้ยืม ]

I. Non-derivatives Transactions

Transactions
1. การปล่อยกู้เงินบาทแก่ NR
1.1 สง.ปล่อยกูโ้ ดยตรง

1.2 สง.ให้ NR เบิกเงินเกินบัญชี
1.3 สง.ปล่อยกูผ้ า่ นการซือหลักทรัพย์ หรือตราสาร
ทางการเงินอืน โดยมีสญ
ั ญาว่าจะขายคืน เช่น
Repurchase Agreement หรือ Sell and Buy Back
(รวมถึง Securities Borrowing and Lending)
. สง.ซือตราสารหนีเงินบาททีออกโดย NR
. สง.คําประกัน NR เป็ นสกุลบาท

Underlying No Underlying


[ปล่อยกู้



ข้อยกเว้น/เงือนไข
ยกเว้น
- สินเชืออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล แก่ NR บุคคลธรรมดาทีมี Work
Permit อายุไม่น้อยกว่า 1 ปี จํานวนไม่เกิน 5 ลบ.
- การปล่อยสินเชือสกุลบาทเพือการลงทุนโดยตรงในประเทศไทยแก่ NR
ทีเป็ นนิตบิ ุคคล ทังนี ไม่รวมถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ
หลักทรัพย์ทจดทะเบี
ี
ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- การปล่อยสินเชือสกุลบาทเพือการลงทุนทีเกียวข้องกับโครงสร้างพืนฐาน
หรือโครงการอุตสาหกรรม (Project Finance) ทีดําเนินการในประเทศ
ในอนุภูมภิ าคลุ่มแม่นําโขง1 ให้แก่ NR ซึงเป็ นนิตบิ ุคคลทีจดทะเบียน
จัดตังในประเทศทีจะดําเนินการลงทุนดังกล่าว โดยการลงทุนต้องเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทย
- การออกบัตรเครดิตให้ NR

]













ยกเว้น การซือ Baht Bond ทีออกโดย NR ที ก.คลังอนุ ญาตให้ออก Baht
Bond ได้
ยกเว้น
- การออกหนังสือคําประกันการยืนซองประกวดราคา หรือหนังสือ
คําประกันให้แก่ NR ในการทําสัญญากับหน่ วยงานของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือนิตบิ ุคคลทัวไปในประเทศไทย
- การคําประกัน Baht Bond ทีออกโดย NR ในประเทศในอนุภูมภิ าค
ลุ่มแม่นําโขง ที ก.คลังอนุ ญาตให้ออก Baht Bond ได้

1

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

1

2. การกู้เงินบาทจาก NR
. สง.กูเ้ งินบาทโดยตรง
. สง.กูเ้ งินบาทผ่านการขายหลักทรัพย์ หรือ
ตราสารทางการเงินอืน โดยมีสญ
ั ญาว่าจะซือคืน เช่น
Repurchase Agreement หรือ Sell and Buy Back
(รวมถึง Securities Borrowing and Lending)
. สง.ออกตราสารหนีเงินบาทขายให้ NR
(ไม่รวม B/E)
. สง.ออก Bill of Exchange กูเ้ งินบาทจาก NR
3. การซือขาย FX/THB
. สง.ซือขาย FX/THB Value Spot
. สง.ซือ FX/THB Value Same Day/
Value Tomorrow
. สง.ขาย FX/THB Value Same Day/
Value Tomorrow
4. บัญชีเงินบาท
. Non-resident Baht Account: NRBA

. Non-resident Baht Account for Securities:
NRBS

[U]*

[กู้ยืม ]





- ยกเว้น NR สง.ทีได้รบั อนุ ญาตจาก ก.คลัง ให้ออกตราสารหนีสกุลบาท
- * Underlying ในกรณีนีรวมถึงการที สง.ให้กเู้ งินบาทแก่ R

[กู้ยืม ]

รวมถึงกรณี สง.ออก Negotiable Certificate of Deposit สกุลบาท
ให้ NR ด้วย






[U]


[ปล่อยกู้

[U]





ไม่อนุ ญาตทุกอายุสญ
ั ญา

]

[กู้ยืม ]

ยอดคงค้าง ณ ยกเว้น กรณี NR เจ้าของบัญชีมภี าระต้องเตรียมเงินบาทเพือใช้ชําระ
สินวันไม่เกิน ธุรกรรมทีเกียวเนืองกับการค้าการลงทุนในประเทศไทยในวันทําการถัดไป
ล้านบาท โดย สง. ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงภาระข้างต้น และ สง.

ต้องดูแลยอดคงค้างในบัญชี NRBA ส่วนทีเกินกว่า 200 ล้านบาท
ให้ไม่เกินมูลค่าภาระทีต้องส่งมอบในวันทําการถัดไปด้วย
ยอดคงค้าง ณ ยกเว้น กรณี NR เจ้าของบัญชีมภี าระต้องเตรียมเงินบาทเพือใช้ชําระ
สินวันไม่เกิน ธุรกรรมทีเกียวเนืองกับการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน
ล้านบาท ในประเทศไทยในวันทําการถัดไป โดย สง. ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
แสดงภาระข้างต้น และ สง. ต้องดูแลยอดคงค้างในบัญชี NRBS
ส่วนทีเกินกว่า 200 ล้านบาท ให้ไม่เกินมูลค่าภาระทีต้องส่งมอบ
ในวันทําการถัดไปด้วย
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II. Derivatives Transactions

Transactions
Underlying No Underlying
ข้อยกเว้น/เงือนไข
1. Derivatives อ้างอิ งอัตราแลกเปลียน และดัชนี ฯ
. Plain Vanilla Derivatives และ ธุรกรรมอนุพนั ธ์ที
ธปท. อนุญาตเพิมเติม ตามประกาศ ธปท. ที
อนุญาตทัวไป**
( ) สง.ทําธุรกรรมทีมีผลให้ซอื FX ในอนาคต เช่น
[U]*
[กู้ยืม ] - *Underlying ในกรณีนีรวมถึงการที สง.
ซือ FX/THB Outright Forward, Sell Buy Swap,
( ) ทําธุรกรรม Outright Forward ขาย FX ล่วงหน้าให้ R
FX option
( ) ทําธุรกรรม FX Option ซึงอาจมีผลให้ตอ้ งขาย FX ให้ R ใน
อนาคต

( ) สง.ทําธุรกรรมทีมีผลให้ขาย FX ในอนาคต เช่น
ขาย FX/THB Outright Forward, Buy Sell Swap,
FX option
. ธุรกรรมนอกเหนือจากธุรกรรมอนุพนั ธ์ที ธปท.
อนุญาตเพิมเติม ตามประกาศ ธปท. ทีอนุญาต
ทัวไป**
2. Derivatives อ้างอิ งอัตราดอกเบีย และดัชนี
. Plain Vanilla Derivatives และ ธุรกรรมอนุพนั ธ์ที
ธปท. อนุญาตเพิมเติม ตามประกาศ ธปท. ที
อนุญาตทัวไป**
. ธุรกรรมนอกเหนือจากธุรกรรมอนุพนั ธ์ที ธปท.
อนุญาตเพิมเติม ตามประกาศ ธปท. ทีอนุญาต
ทัวไป**
3. Derivatives ด้านตราสารหนี
( ) สง.ซือ หรือขายตราสารหนีล่วงหน้ากับ NR
(Bond Forward)
( ) สง.ซือ หรือขาย Bond Option กับ NR
4. Derivatives ด้านตราสารทุน ตามประกาศ ธปท.
( ) มีการส่งมอบจริง

[U]

[ปล่อยกู้





























เงือนไข ถ้า สง.จ่ายเงินให้ NR ต้องจ่ายเป็ น FX เทียบเท่า





เงือนไข ถ้า สง.จ่ายเงินให้ NR ต้องจ่ายเป็ น FX เทียบเท่า





( ) ไม่มกี ารส่งมอบจริง
5. Derivatives อ้างอิ ง Credit ตามประกาศ ธปท.
(1) ธุรกรรมประเภท Unfunded Credit Derivatives
เช่น Credit Default Swap
( ) สง.ให้ก/ู้ ปล่อยสภาพคล่องเงินบาทให้ NR ผ่าน
ธุรกรรมประเภท Funded Credit Derivatives
เช่น Credit Linked Note
(3) สง.กูย้ มื เงินบาทจาก NR ผ่านธุรกรรมประเภท
Funded Credit Derivatives เช่น Credit Linked
Note
. Derivatives อ้างอิ งสิ นทรัพย์ และตัวแปรอืน





7. FX/THB Non-deliverable Forward: NDF





]

[กู้ยืม ]

ยกเว้น การ Rollover, Unwind เนืองจากความผิดพลาดของลูกค้า
คูส่ ญ
ั ญาทีไม่สามารถนํ าเงินมาชําระเต็มมูลค่าสัญญาได้

หมายเหตุ ธุรกรรมอืนๆ จากข้างต้นให้หารือทีมป้ องปรามการเก็งกําไรค่าเงิ นบาทก่อนทําธุรกรรม
โทร. - - - , 02-283-6714, - ปรับปรุง วันที 22 กรกฎาคม

**ประกาศ ธปท. ทีเกียวข้องกับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์ทาํ ธุรกรรมอนุพนั ธ์
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