สรุปการปรับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ มาตรการปองปรามการเก็งกําไรคาเงินบาท
ตามหนังสือที่ ธปท.ฝกง.(21) ว.834/2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติมาตรการปองปราม
การเก็งกําไรคาเงินบาท ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
เรื่อง
หลักเกณฑเดิม
1. การปลอยสินเชื่อ
ไมอนุญาตใหสถาบันการเงินในประเทศ
สกุลบาทแก NR เพื่อ
ไทย (สง.) ปลอยกูเงินบาทโดยตรง
การลงทุนในประเทศไทย (Direct loan) แก NR เพื่อการลงทุน
ในประเทศไทย
2. การปลอยสินเชื่อ
สกุลบาทแก NR เพื่อ
การลงทุนในประเทศใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง

สง. ปลอยกูเ งินบาทโดยตรง (Direct
loan) ใหแก NR ที่จัดตั้งในประเทศ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
(CLMVY) เปนกรณีที่ตองขออนุญาต
กอนดําเนินการ โดย ธปท. จะพิจารณา
อนุญาตเปนรายกรณี
3. การค้ําประกันใหกบั
สง. ค้ําประกันใหกับ NR ที่ประสงคจะ
NR
ทําสัญญากับหนวยงานของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือนิตบิ ุคคลไทย ให สง.
ดําเนินการไดเฉพาะกรณีที่ NR มี
Standby L/C จากสถาบันการเงิน
ตางประเทศเปนหลักประกัน
4. การทําธุรกรรมอนุพันธ สง. ทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงิน
ดานตลาดอางอิงอัตรา
อางอิงอัตราดอกเบี้ย และดัชนีอัตรา
ดอกเบี้ยและดัชนีอัตรา ดอกเบี้ยกับ NR ไดโดยมีเงื่อนไขดังนี้
ดอกเบี้ย
(ก) ตองไมมีผลให สง. รับดอกเบี้ย
เปนลบ และ
(ข) ตองชําระเงินให NR เปนเงินตรา
ตางประเทศเทียบเทา
5. ยอดคงคางในบัญชี
สง. ยื่นขออนุญาต ธปท. ให NR ที่มี
NRBA/NRBS
ภาระตองเตรียมเงินบาทเพือ่ การคาการ
ลงทุนในประเทศไทยในวันทําการถัดไป
สามารถดํารงยอดคงคางในบัญชี

หลักเกณฑใหม
ผอนคลายให สง. สามารถใหสินเชื่อสกุลบาท
เพื่อการลงทุนโดยตรงในประเทศไทยแก NR
ที่เปนนิติบุคคลได ทั้งนี้ ไมรวมถึงการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือหลักทรัพยที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ผอนคลายให สง. สามารถใหสินเชื่อสกุลบาท
เพื่อการลงทุนที่เกี่ยวของกับโครงสราง
พื้นฐาน หรือโครงการอุตสาหกรรม (Project
Finance) ที่ดําเนินการใน CLMVY แก NR
ที่เปนนิติบุคคลซึง่ จัดตั้งใน CLMVY ได โดย
เปนการลงทุนที่เปนประโยชนตอประเทศไทย

ให สง. ค้ําประกัน NR ที่ประสงคจะทํา
สัญญากับหนวยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
หรือนิตบิ ุคคลไทยได โดยไมตองมี Standby
L/C จากสถาบันการเงินตางประเทศเปน
หลักประกัน
ให สง. ทําธุรกรรมอนุพันธดานตลาดอางอิง
อัตราดอกเบี้ยและดัชนีอัตราดอกเบี้ยกับ
NR ได โดยสามารถชําระเงินบาทแก NR ได

ให สง. ดูแลให NR ดํารงยอดคงคางในบัญชี
NRBA/NRBS ณ สิ้นวันเกินกวา 300 ลานบาท
ได หากตรวจสอบแลวมีเอกสารที่แสดงวา
NR มีภาระตองเตรียมเงินบาทเพื่อใชชําระ

เรื่อง

หลักเกณฑเดิม
NRBA/NRBS ณ สิ้นวัน เกินกวา 300
ลานบาทได
6. การทําธุรกรรมที่
ไมอนุญาตให สง. ทําธุรกรรมอนุพันธ
เกี่ยวของกับเงินบาท ซึง่ มี อางอิงอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งที่มผี ลเปน
การสงมอบธุรกรรมขา
การกูยืมเงินบาท และที่มผี ลเปน
แรกเกินกวา 2 วันทําการ การปลอยสภาพคลองเงินบาท กับ NR
นับจากวันทําสัญญา
ในรูป FX/THB Swap หรือ FX/THB
(Forward Start)
CCS ซึ่งมีการสงมอบธุรกรรมขาแรก
เกินกวา 2 วันทําการนับจากวันทํา
สัญญา (Forward Start)

7. วิธีปฏิบัติกรณี สง.
ปลอยสภาพคลองเงิน
บาทหรือกูยมื เงินบาทกับ
NR โดยไมมี Underlying
รองรับเกินเกณฑที่
กําหนด
8. การติดตามตรวจสอบ
หลักฐาน Underlying
ภายหลังการรับทํา
ธุรกรรมทีเ่ กี่ยวของกับเงิน
บาทกับ NR

มีวิธีปฏิบัตกิ รณีที่
(1) NR มียอดคงคางในบัญชี
NRBA/NRBS ณ สิ้นวันเกินกวาวงเงิน
ที่กําหนด และ
(2) NR ขาดสภาพคลองเงินบาท
สง. ตองตรวจสอบหลักฐาน
Underlying ใหถูกตองครบถวน และ
ติดตามอยางตอเนื่องอยางนอยทุก
2 สัปดาหเพื่อใหแนใจวามูลคา
Underlying ไมต่ํากวาวงเงินของ
ธุรกรรมตลอดอายุของสัญญา

หลักเกณฑใหม
การคาการลงทุนในประเทศไทยในวันทําการ
ถัดไป
ยกเลิกหลักเกณฑเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่
เกี่ยวของกับเงินบาทในลักษณะ Forward
Start โดย สง. สามารถทําธุรกรรมอนุพันธ
อางอิงอัตราแลกเปลี่ยน กับ NR ทั้งที่มผี ล
เปนการกูยืมเงินบาท และที่มีผลเปน
การปลอยสภาพคลองเงินบาทกับ NR ในรูป
ธุรกรรม FX/THB Swap หรือ FX/THB CCS
ในลักษณะ Forward Start ได
ยกเวน การทําธุรกรรมเพื่อตออายุสัญญาเดิม
(Rollover) ในลักษณะ Forward Start ยังเปน
กรณีที่ตองขออนุญาต ธปท. กอนดําเนินการ
กําหนดวิธีปฏิบัตเิ พิม่ เติมกรณี สง.
ปลอยสภาพคลองเงินบาทหรือกูยืมเงินบาท
กับ NR โดยไมมี Underlying รองรับเกิน
เกณฑที่กําหนด โดยให สง. ติดตอ ธปท.
ทันทีที่พบ และ Unwind ธุรกรรมสวนเกิน
กับ NR
ปรับปรุงความถี่ในการตรวจสอบหลักฐาน
Underlying ภายหลังจากที่สถาบันการเงิน
ไดทําธุรกรรมกับ NR โดยใหติดตามอยาง
ตอเนื่องอยางนอยทุกไตรมาส เพื่อใหแนใจ
วามูลคา Underlying ไมต่ํากวาวงเงินของ
ธุรกรรมตลอดอายุของสัญญา

ฝายนโยบายและกํากับการแลกเปลี่ยนเงิน
สายตลาดการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

