ฉบับที่ 33/2561
เรื่อง มิติใหม่ของการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ได้เริ่ม
โครงการการปฏิรูป และผ่ อนคลายกฎเกณฑ์ การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (FX Regulations Reform)
ตั้งแต่ กลางปี 2560 โดยเริ่ มจากเพิ่มทางเลื อ กซื้ อ ขายและโอนเงินรายย่ อย เพิ่มทางเลื อกในการลงทุ น
ต่างประเทศให้แก่นักลงทุนไทย ปรับลดเอกสารการโอนเงินออกนอกประเทศ ยกเลิกการกรอกแบบการทา
ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่ง
ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมเอกสาร ลดต้นทุน และลดระยะเวลาในการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ รวมทั้ง
สนั บ สนุ น ให้ การทาธุร กรรมเงิน ตราต่างประเทศของภาคเอกชนสะดวกรวดเร็ว มากขึ้น (Ease of doing
business)
การปฏิรูปที่สาคัญ อีกด้ าน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ คือ การ
อนุญาตให้บริษัทและกลุ่มบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด (Qualified Company) สามารถทาธุรกรรม
เงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ ได้ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารประกอบการทาธุรกรรมหลายรายการ
เช่น ใบกากับสินค้า สัญญาเงินกู้ หรือหลักฐานแสดงภาระอื่น ๆ ซึ่ง Qualified Company จะต้องมีนโยบาย
การกากับดูแล และการตรวจสอบการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่รัดกุมจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
โดย ธปท. จะติดตามพฤติกรรมการทาธุรกรรมของ Qualified Company ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Data
Analytic) แทนการพิจารณารายรายการ
วันนี้ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบให้บริษัท 5 ราย เป็น Qualified Company และให้มีศูนย์บริหาร
เงิน (Treasury Center) 1 ราย ขยายขอบเขตการทาธุ ร กรรมเงิน ตราต่ า งประเทศให้ ครอบคลุ ม สิ ท ธิ ที่
Qualified Company ได้ด้วย ซึง่ จะสามารถทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศได้กว้างกว่าขอบเขตที่ Treasury
Center ได้รั บ ในปั จ จุ บั น จึ ง ถือได้ว่า เป็ น การเริ่มต้น มิติใหม่ของการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของ
ภาคเอกชนไทย
ธปท. เล็งเห็นประโยชน์และความสนใจของภาคเอกชนต่อโครงการนี้ ธปท. จึงขยายช่วงเวลายื่นขอ
ความเห็นชอบออกไปจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และปรับเปลี่ยนเกณฑ์คุณสมบัติให้สอดคล้องกับรูปแบบ
การดาเนินธุรกิจของทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดย ธปท. จะ
ติดตามผลของโครงการ และจะพิจารณาขยายการผ่อนคลายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบธุรกิจในวงที่
กว้างขึ้นต่อไปด้วย
สาหรับครึ่งหลังของปี 2561 จะเข้าสู่ระยะที่สองของการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน ซึ่งจะมุ่งเน้นที่กลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และบุคคลรายย่อยให้สามารถบริห าร
จัดการเงินตราต่างประเทศมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น เช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และลดเอกสาร
ประกอบการทาธุรกรรม การรวมประเภทบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposits
– FCD) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายประเภทเข้าด้วยกัน และการผ่อนคลายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศโดย
ไม่ผ่านตัวแทนการลงทุน นอกจากนี้ ยังจะได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยน
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เงินตราต่างประเทศ และธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ ทั้งในด้านคุณสมบัติและรูปแบบการให้บริการ เพื่อ
รองรั บ การให้ บ ริ ก ารรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และเพิ่ ม ทางเลื อ กในการท าธุ ร กรรมเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ซึ่ง ธปท. จะได้นาเสนอแผนการผ่อนคลายเหล่านี้ต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาต่อไป
นอกจากนี้ นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. ได้เปิดเผยรายชื่อบริษัท
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ภายใต้โครงการ Qualified Company เป็นกลุ่มแรก จานวน 5 บริษัท และ
ศูนย์บริหารเงิน 1 ราย ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จากัด
บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท มิตรผล เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ จากัด

โดยกล่าวว่า ธปท. จะกากับดูแล Qualified Company โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องของการทาธุรกรรม
เงินตราต่างประเทศกับแผนธุรกิจและนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของ Qualified Company
หากพบความไม่ สอดคล้ อง ธปท. จะมีการหารื อกั บบริ ษั ท และพิจารณาทบทวนการให้ ความเห็ นชอบเป็ น
Qualified Company แก่บริษัทนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
สาหรับรายละเอียดการผ่อนคลายเกณฑ์คุณสมบัติของบริษัทและกลุ่มบริษัทที่สามารถยื่นขอความ
เห็นชอบเป็น Qualified Company ต่อ ธปท. มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
(1) ผ่ อนคลายคุณสมบั ติของบริษัทและกลุ่ มบริษัทด้านปริมาณธุรกรรมการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศและธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมารวมกัน จากไม่น้อยกว่า 3,000 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เป็น 1,500 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า
(2) ยกเลิกข้อกาหนดการทาธุรกรรมที่แต่เดิมบริษัทต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อชาระสินค้าบริการและ
การลงทุนหรือกู้ยืมประกอบด้วย จึงจะสามารถดาเนินการได้ เป็นการทาธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างใด
อย่างหนึ่งก็พอ ได้แก่ ค่าสินค้าบริการ การรับเงินลงทุนหรือการลงทุนในกิจการในต่างประเทศ การให้กู้ยืมหรือ
กู้ยืมจากกิจการในต่างประเทศ หรือธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีการยื่นขออนุญาตจาก ธปท. กรณีหนึ่งกรณีใดที่กล่าว
มาข้างต้น
(3) ขยายระยะเวลาการยื่นขอความเห็นชอบไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
บริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้
จากธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร ซึ่งจะเป็นผู้ดาเนินการยื่นขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย
31 พฤษภาคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน
โทรศัพท์ 0 2283 5142, 0 2356 7843
E-mail: sec1012@bot.or.th

การแถลงข่าว
เรื่อง มิติใหม่ของการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Agenda
1. การผ่อนคลายเกณฑ์ตามแผนปฏิรปู กฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (FX Regulations Reform)
2. การผ่อนคลายการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของ Qualified Company
3. เงื่อนไขของการเป็ น Qualified Company
4. ขอบเขตธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่สามารถยื่นขออนุญาตได้
5. ประโยชน์ ที่บริษทั จะได้รบั จากโครงการ Qualified Company
6. ขัน้ ตอนการสมัครเป็ น Qualified Company
7. แนวทางผ่อนคลายเกณฑ์เพิ่มเติมภายใต้โครงการ FX Reform ในระยะที่ 2
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1. การผ่อนคลายเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินภายใต้โครงการ FX Reform
การผ่อนคลายที่ดาเนินการแล้ว
เรื่อง

การผ่อนคลายที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนิ นการ
1. การบริ หารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
– ให้สามารถทา FX Hedging แทนกิจการในเครือได้
– ให้ยกเลิกสัญญา FX Hedging กับ ธพ. ได้ทกุ กรณี

1. ลดขัน้ ตอนและเอกสาร เช่น
• ลดเอกสารประกอบการโอนเงินออกนอกประเทศ และยืน่ เอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
• ยกเลิกแบบการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (FX Form) และการประทับตรา
2. ผู้ประกอบการสามารถบริ หารความเสี่ยงได้คล่องตัวขึน้
• ให้ Qualified Company ทาธุรกรรม FX โดยไม่ตอ้ งแสดงเอกสาร

(*ปจั จุบนั กรณีค่าสินค้าบริการ เงินกู้ เงินลงทุน สามารถยกเลิกได้เสรี)

ปี 2560

3. เพิ่ มทางเลือกซื้อขายโอนเงิ นรายย่อย
• ให้โอนออกเพือ่ ค่าสินค้าผ่าน Money Transfer Agent (MT)
• เพิม่ วงเงินโอนออกผ่าน MT จาก 200,000 บาทเป็ น 800,000 บาท/ลูกค้า/วัน
• ให้ Money Changer (MC) ซือ้ ขายธนบัตรกับ สง. หรือ MC ในตปท.
4. เพิ่ มทางเลือกในการลงทุนให้แก่นักลงทุนไทย เช่น
• ให้ Qualified Investors ทีม่ สี นิ ทรัพย์ทางการเงิน ตัง้ แต่ 50 ล้านบาท ลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศโดยไม่ผา่ นตัวแทนการลงทุนในไทย

2. ให้ใบอนุญาต FX license แก่ บล. โดยให้ซอ้ื ขาย
FX กับลูกค้าได้ภายในขอบเขตการประกอบธุรกิจ
นายหน้าค้าหลักทรัพย์
3. ผ่อนคลายให้ MC ซื้อขาย FX รูปแบบ e-money
กับลูกค้าได้

ปี 2561
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ขัน้ ตอนการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในกรณี ทวไป
ั่

FX
Form

กรอกคาขอโอนเงิน
ตามขัน้ ตอนของ ธพ.

ผูข้ อทาธุรกรรม

เตรียมเอกสาร
แสดงภาระลดลง

ADVICE

ยื่นเอกสารแสดงภาระ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ไม่ตอ้ งกรอก
FX Form

ธนาคารพาณิชย์จดั ทาเอกสารทดแทน FX Form
เช่น Credit advice หรือ Debit advice ให้แก่ลกู ค้า

ธนาคารพาณิ ชย์
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2. การผ่อนคลายการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของ Qualified Company
บริ ษทั ทั ่วไป

กรอกคาขอโอนเงิน
ตามขัน้ ตอนของ ธพ.

ยื่นเอกสารแสดงภาระ ทุกครัง้
หรือยื่นหนังสืออนุญาตหลายฉบับ

ธนาคารพาณิ ชย์

Qualified Company

กรอกคาขอโอนเงิน
ตามขัน้ ตอนของ ธพ.

เพียงยื่นหนังสือ
ให้ความเห็นชอบจาก ธปท.
และแจ้งวัตถุประสงค์/
รายละเอียดธุรกรรม

ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงภาระ

ธนาคารพาณิ ชย์
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2. การผ่อนคลายการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของ Qualified Company
เกณฑ์คณ
ุ สมบัติของ Qualified Company ที่ปรับใหม่
ปริ มาณธุรกรรมเงิ นตราต่ างประเทศใน 3 ปี ที่ผา่ นมา
ทุกสกุลเงิ นและนับรวมทัง้ กลุ่มบริ ษทั

1,500 MUSD

วัตถุประสงค์การทาธุรกรรมใน 3 ปี ที่ผา่ นมา
จะมีวตั ถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ งก็ได้
การค้า
การบริ การ
ระหว่าง
ประเทศ

การรับ/ส่ง
เงิ นลงทุน
ให้แก่กิจการ
ในต่างประเทศ

การกู้ยืม/
ให้ก้ยู ืม
แก่กิจการใน
ต่างประเทศ

การทาอนุพนั ธ์
เพื่อบริ หาร
ความเสี่ยงที่
ต้องขออนุญาต

ขยายเวลาการยื่นขอความเห็นชอบไปอีก 6 เดือน
ถึงวันที่ 16 พ.ย. 61
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3. เงื่อนไขของการเป็ น Qualified Company
• เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในไทยและประกอบธุรกิ จตามที่เกณฑ์กาหนด
• มีปริ มาณธุรกรรมเงิ นตราต่ างประเทศใน 3 ปี ที่ผา่ นมาไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ สรอ.
มีนโยบาย แนวปฏิ บตั ิ ในการบริ หารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน และมีกระบวนการ
ตรวจสอบตามนโยบายที่ชดั เจนเหมาะสม ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในโครงการ
มอบหมายผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เป็ นผู้ประสานงานกับ ธปท. เพื่อให้ ธปท. สามารถติ ดต่ อสอบถาม
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทาธุรกรรมของบริ ษทั ตามความจาเป็ น
ในระหว่างที่บริ ษทั อยู่ในโครงการ ธปท. จะประสานงานกับบริ ษทั อย่างสมา่ เสมอในเรื่องการทาธุรกรรม
เงิ นตราต่างประเทศของบริ ษทั อย่างไรก็ตามหากมีการทาธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนธุรกิ จของบริ ษทั
ธปท. อาจทบทวนการให้ความเห็นชอบเป็ น Qualified Company ของบริ ษทั ได้
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4. ขอบเขตธุรกรรม FX ที่สามารถยื่นขออนุญาตได้
ยื่นขอความเห็นชอบเป็ น Qualified Company
ผ่านธนาคารพาณิ ชย์

ขอบเขตธุรกรรม FX ที่ Qualified Company
สามารถยื่นขออนุญาตได้ เช่น
• ชาระค่าสินค้าบริการ/ลงทุน/ให้กู/้ ซือ้ หลักทรัพย์ต่างประเทศทีท่ ากับ
Non resident
• ชาระหนี้และค่าธรรมเนียมสกุล FX ให้แก่การฝากเงินกับสถาบันการเงิน
ในต่างประเทศ
• ทาธุรกรรมอนุพนั ธ์กบั ธพ. เช่น hedging บนประมาณการเกิน 1 ปี,
FX-linked hedging, Balance sheet hedging, Commodity Hedging
• ขอยกเว้นไม่นาเงินได้กลับ (Repatriaition)

ขอบเขตธุรกรรม FX ที่ Qualified Company
ไม่สามารถยื่นขออนุญาตได้ เช่น
•
•
•
•
•

ธุรกรรมของศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center)
ชาระเงินตราต่างประเทศระหว่างบริษทั ในไทย
ส่งเงิน FX เพื่อไปซือ้ หรือขายกับ Non resident
ทาธุรกรรมอนุพนั ธ์ทเ่ี กี่ยวกับเงินบาทกับต่างประเทศ
ให้กแู้ ก่บริษทั ในต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท
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4. ขอบเขตธุรกรรม FX ที่สามารถยื่นขออนุญาตได้ (ต่อ)
ขอบเขตธุรกรรมของ Treasury Center
รับซื ้อภาระ
ผูกพันและเป็ น
ตัวแทนรับ/
จ่ายเงิน

บริหาร
สภาพคล่อง

Treasury
Center

หักกลบรายได้
หรือภาระผูกพัน

สาหรับกรณี ศนู ย์บริหารเงิน (Treasury Center)
ที่ประสงค์จะทาธุรกรรมเพิ่มเติมในขอบเขตของ
Qualified Company
ให้ Treasury Center ยื่นขออนุญาตกับ ธปท. เพื่อขยาย
ธุรกรรมภายใต้ขอบเขตของ Treasury Center ให้ครอบคลุม
สิ ทธิ ที่ Qualified Company ทาได้ด้วย เช่น การเป็ นตัวแทนชาระ
เงินลงทุนในกิจการทีต่ ่างประเทศ ซือ้ เงินเพือ่ ฝากในบัญชี FCD
เกิน 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็ นต้น

ซือ้ /ขาย/
แลกเปลีย่ น/
บริหาร
ความเสีย่ ง FX

9/13

5. ประโยชน์ ที่บริษทั จะได้รบั จากโครงการ Qualified Company
ประหยัดเวลา

ลดความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารประกอบการทาธุรกรรม

เพิ่มความคล่องตัวในการทาธุรกรรม

มีความน่ าเชื่อถือ
ด้านการกากับดูแลภายในบริษทั
ลดต้นทุน
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6. ขัน้ ตอนการสมัครเป็ น Qualified Company
เริ่ มสมัครได้
ตัง้ แต่ 15 พ.ย. 60

ธปท. พิ จารณาคุณสมบัติและเอกสาร
ภายใน 60 วันทาการ

อ

หมดเขตรับสมัคร
ถึงวันที่ 16 พ.ย. 61

อ

บริษทั ติ ดต่อสอบถามและยืน่ ขอความเห็นชอบ
ผ่านธนาคารพาณิ ชย์

ธปท. ออกหนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบ
โดยมีระยะเวลาอนุญาต 3 ปี

1. บริษทั ติดต่อผ่านธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ เพือ่ นัดหมายหารือกับ ธปท.
เพือ่ ให้ ธปท. พิจารณาคุณสมบัตแิ ละความครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้น
2. หากมีคณ
ุ สมบัตแิ ละเอกสารครบถ้วน บริษทั สามารถยืน่ ขอความเห็นชอบ
ต่อ ธปท. ผ่านธนาคารพาณิชย์
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7. แนวทางผ่อนคลายเกณฑ์เพิ่มเติมภายใต้โครงการ FX Reform ในระยะที่ 2
1. ผ่อนคลายเกณฑ์การทาธุรกรรม FX เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และลดต้นทุน เช่น
• ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการโอนเงิ นออกนอกประเทศ
• รวมประเภทบัญชีเงิ นฝากเงิ นตราต่างประเทศ

2. ผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือก และกระจายความเสี่ยง เช่น
• ผ่อนให้ผล้ ู งทุนรายย่อยลงทุนโดยไม่ผา่ นตัวแทนการลงทุนในประเทศ (บล./กองทุนส่วนบุคคล/ธพ.)

3. ผ่อนคลายเกณฑ์ Money Changer / Money Transfer Agent เพื่อเพิ่มทางเลือกการทาธุรกรรมของรายย่อย
โดยเฉพาะกลุ่ม SME และ Underserved เพิ่มการแข่งขันของผู้ให้บริการ และลดต้นทุน เช่น
• ปรับเกณฑ์ด้านคุณสมบัติ
• ปรับเกณฑ์ด้านรูปแบบการให้บริ การ เพื่อรองรับธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์
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รายละเอียดผูป้ ระสานงานของ ธปท.
หากมีคาถามเพิ่ มเติ ม สามารถติ ดต่อสอบถามได้ที่

1.
2.
3.
4.
5.

คุณวรชัย เหรียญทองคา
คุณขวัญเดือน เปล่งสมบัติ
คุณรวี อาณานุการ
คุณศิ ริวิมล อุดมเลิ ศวนสิ น
คุณภัคชัญญา คาหอม

โทร. 0-2283-5161
โทร. 0-2283-5142
โทร. 0-2283-5422
โทร. 0-2356-7843
โทร. 0-2356-7341

Email : VorachaR@bot.or.th
Email : KwandurP@bot.or.th
Email : RaweeA@bot.or.th
Email : SiriwimU@bot.or.th
Email : PhukchaK@bot.or.th

ฝ่ ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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