การผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 30 เมษายน 2558
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ภาพรวมการผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ
แผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายฯ ที่ได้ดาเนินการแล้ว (ปี 2555 - 2557)
แผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ :
 การลงทุนโดยตรง
 การลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ รวมถึง FX Bond ที่ออกและเสนอขายในไทย
 การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และการฝากเงินในบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ(FCD) กับ ธพ. แบบมีภาระผูกพัน

แนวทางผ่อนคลายหลักเกณฑ์ (ปี 2558 - 2560)
การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
การโอนเงินออกของบุคคลในประเทศ
- การฝากเงินในบัญชี FCD แบบไม่มีภาระ
กับ สง. ในประเทศ
- การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ
- การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- การเพิ่มผลิตภัณฑ์ FX-linked product
ที่เสนอขายในประเทศ

หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของ
Non-bank
- อนุญาต บล. ประกอบธุรกิจ FX
- อนุญาตให้ broker ใน TFEX รายใหม่ๆ
เป็นนายหน้าซื้อขาย USD futures
- ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ของ
- Treasury center
- Money transfer agent
- Money changer

มาตรการป้องปราม
การเก็งกาไรค่าเงินบาท
- ให้ สง. ปล่อยสภาพคล่องเงินบาทให้แก่
Non-Resident (NR) โดยไม่มีการค้า
การลงทุนในไทยรองรับ ไม่เกิน 600 ล้านบาท
ต่อกลุ่ม NR ต่อแต่ละ สง.
- ให้ สง. ปล่อยกู้เงินบาทโดยตรง (Direct
Loan) ให้แก่ NR เพื่อประโยชน์การค้า
การลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
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การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่องที่ผ่อนคลาย
1. ฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในประเทศ (ปี 2558)
- ขยายวงเงินให้บุคคลในประเทศซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากกับสถาบัน
การเงิน (สง.) ในประเทศได้โดยเสรี โดยมี ยอดคงค้างไม่เกิน USD 5 ล้าน

ประโยชน์จากการผ่อนคลาย
- เพื่อเป็นทางเลือกในการถือครองสินทรัพย์สกุล
เงินตราต่างประเทศ และกระจายความเสี่ยงการลงทุน

(จากเดิมไม่เกิน USD 500,000)

2. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (ปี 2558)
- ขยายวงเงินโอนออกเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการซื้ออสังหาริมทรัพย์
ในต่างประเทศเพื่ออยู่อาศัย รวมทั้งเพื่อการลงทุน
(leasehold) ในต่างประเทศ และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง ได้ไม่เกินปีละUSD 50 ล้าน
(จากเดิมไม่เกิน USD 10 ล้านต่อปี)

3. การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

3.1 เพิ่มช่องทางการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ปี 2558)
- ให้บุคคลในประเทศ ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผ่าน ธพ. ได้

- ให้คนไทยที่เป็นลูกค้า ธพ. มีทางเลือกลงทุนมากขึ้น

(จากเดิมต้องลงทุนผ่านตัวกลางได้แก่ บล. หรือ กองทุนส่วนบุคคล)

3.2 เพิ่มประเภทผู้ลงทุน
- Broker ใน TFEX (ปี 2558)
- บุคคลในประเทศที่มคี ุณสมบัติตามที่กาหนด (ตั้งแต่ปี 2559)
(จากเดิมมี 9 ประเภท ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ บล. กบข. สปส.
บริษัทประกัน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ 5,000 ลบ. ขึ้นไป และ
บริษัทจดทะเบียนใน ตลท.)

- เพื่อสนับสนุนให้คนไทยกระจายความเสี่ยง
ในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
โดยมีทางเลือกการติดต่อกับ สง. ในต่างประเทศ
เพื่อลงทุนได้เอง
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การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่องที่ผ่อนคลาย

ประโยชน์จากการผ่อนคลาย

3. การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
3.3 การเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินในประเทศ (FX-linked product) (ปี 2558)
เช่น ให้ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนใน Structured product สกุลบาทอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกี่ยวกับบาท(FX/THB) ที่เสนอขายในประเทศ
(จากเดิมให้ลงทุนได้ภายในขอบเขตที่จากัด)

- ให้ สง. ในไทย ออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์
ทางการเงินได้หลากหลายมากขึ้น
- ให้ผู้ลงทุนคุ้นเคยกับ product ที่ซับซ้อนและ
มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

4. การประกอบธุรกิจ FX ของ Broker ใน TFEX และบริษัทหลักทรัพย์ (ปี 2559)
4.1 อนุญาตให้ Broker ใน TFEX รายใหม่ ๆ เป็นนายหน้าซื้อขาย USD futures ใน
TFEX ได้

4.2 อนุญาต บล. ซือ้ ขาย FX กับลูกค้า ภายใต้ขอบเขตธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์
(จากเดิมยังไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขาย FX กับลูกค้า โดย บล. ต้องติดต่อกับ ธพ.)

- เพื่อเพิ่มผู้ให้บริการ และให้ลูกค้ามีทางเลือกใน
การใช้บริการได้มากขึ้น
- เพื่อให้ บล. สามารถให้บริการด้านชาระราคา
หลักทรัพย์แก่ลกู ค้าไทยและต่างชาติได้คล่องตัว
มากขึ้น
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การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่องที่ผ่อนคลาย

ประโยชน์จากการผ่อนคลาย

5. ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของศูนย์บริหารเงิน (Corporate treasury center) (ปี 2558)
5.1 การบริหารสภาพคล่อง
(1) บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
- ให้ TC เปิดบัญชี FCD ประเภทเดียว โดยให้สามารถนาเงิน FX
แหล่งต่างประเทศ และซือ้ จาก ธพ. ฝากเข้าบัญชีได้
(2) การกู้ยืมเงินบาทจากกลุ่มบริษัท
- อนุญาตให้ TC สามารถกูเ้ งินบาทจากบริษัทในเครือใน ตปท.
(3) ระยะเวลาการให้กู้
- ให้ TC สามารถให้กู้กบั บริษัทในเครือในต่างประเทศได้
โดยไม่จากัดระยะเวลาการให้กู้

- เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารเงินตราต่างประเทศแบบ
cash pooling

- เพื่อให้ TC สามารถบริหารเงินบาทแก่บริษัทในเครือ
ในต่างประเทศได้คล่องตัวมากขึ้น
- เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารเงินของ TC และ
ของบริษัทในเครือ

5.2 อื่นๆ เช่น การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
TC ไม่ต้องจัดเก็บเอกสารที่ตนเอง ผ่อนคลายให้สามารถจัดเก็บไว้
ที่บริษัทในเครือได้ โดย TC มีหน้าที่ต้องเรียกเอกสารจากบริษทั
ในเครือ เมื่อ ธปท. เรียกตรวจ

- เพื่อลดภาระในการจัดเก็บเอกสารไว้ที่ TC ซึ่งปกติบริษัท
ในเครือต้องจัดเก็บอยู่แล้วตามเกณฑ์ของหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว
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การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่องที่ผ่อนคลาย

ประโยชน์จากการผ่อนคลาย

6. ผ่อนคลายคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
(Money transfer agent) และบุคคลรับอนุญาต (Money changer) (ปี 2558-2559)
6.1 ผ่อนคลายประเภทธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่น
ขออนุญาต Money transfer agent ได้เพิ่มขึ้น
เช่น อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมให้บริการ
โอนเงินไปต่างประเทศผ่านมือถือ และขยายวงเงินการโอนออกนอก
ประเทศ
6.2 ผ่อนคลายประเภทธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่น
ขออนุญาต Money changer ได้เพิ่มขึ้น และขยายวงเงิน
การขายธนบัตรเงินตราต่างประเทศให้กับลูกค้า

- เพิ่มผู้ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศ และให้ลูกค้า
มีทางเลือกในการการโอนเงินเพิม่ ขึ้น

- เพิ่มผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงิน และให้ลูกค้ามีทางเลือกใช้
บริการมากขึ้น
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สรุปการผ่อนคลายมาตรการป้องปรามฯ
เรื่องที่ผ่อนคลาย

ประโยชน์จากการผ่อนคลาย

1. การจากัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาทให้แก่ Non-Resident (NR)
ขยายวงเงิน.ให้ NR กู้ยืมเงินบาทจาก สง. โดยไม่มีการค้าการลงทุนในประเทศไทยรองรับ(Underlying) เป็น
ไม่เกิน 600 ล้านบาทต่อกลุ่ม NR ต่อ สง. หนึ่งราย

- เพิ่มความคล่องตัวให้กับ NR ในการกู้ยืมเงิน
บาทจาก สง. ผ่านธุรกรรมต่างๆ

2. การปล่อยกู้เงินบาทโดยตรง (Direct Loan) ให้ NR

- เพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาเงินบาทเพื่อ
2.1 ให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศกู้เงินบาทโดยตรงจาก สง. เพื่อการค้าการลงทุนในประเทศไทยได้
โดยไม่ต้องขออนุญาต ธปท. (ยกเว้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์) ทั้งนี้ ให้ สง. ดูแลการใช้เงิน การลงทุนในประเทศไทยให้กับ NR ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมการค้าการลงทุนในไทย อาทิ การลงทุน
บาทของ NR ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ธปท. กาหนด
ใน infrastructure ของประเทศ เป็นต้น

2.2 ให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม
มาเลเซีย และมณฑลยูนนาน (ประเทศจีน) กู้เงินบาทโดยตรงจาก สง. เพื่อประโยชน์ในการค้าการลงทุน
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ธปท. ทั้งนี้ ให้ สง. ดูแลการใช้เงิน
บาทของ NR ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ธปท. กาหนด

- สนับสนุนให้เกิดการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเพื่อ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น
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