ชีแจงการปรับปรุงรายงานของ
ศูนย์บริ หารเงิ น (TC)
วันที 28 พฤศจิ กายน 2561

Agenda
• การปรับปรุงรายงานของศูนยบริหารเงิน (TC)
• ประเด็นแจงเพื่อทราบอื่นๆ
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ภาพรวมการปรับปรุงรายงานของ TC
จํานวนรายงาน
จํานวนรายงานคงเหลือ

การรายงาน ณ ปั จจุบัน

5 รายงาน

9 รายงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ธุรกรรม FX Hedging (TFH)
ธุรกรรม Spot ซื้อ/ขาย/ไมขาย-ไมฝาก (TFX)
ธุรกรรมการฝาก/ถอนบัญชี FCD ตปท. (TDT)
ธุรกรรมการฝาก/ถอนบัญชี NRBA (TBA)
ธุรกรรมระหวาง TC กับกลุม (TGC)
การกู/ใหกูระหวาง TC กับกลุม และระหวาง TC กับ ธพ. (TLB)
รายละเอียดบัญขี FCD ในประเทศ และ ตปท. (TDA)
รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นในตางประเทศ (TDS)
Cash Pooling (รายงานตามเงื่อนไขที่ระบุใน นส. อนุญาต)

1.
2.
3.
4.
5.

ธุรกรรมการฝาก/ถอนบัญชี FCD ตปท. (TDT)
ธุรกรรมระหวาง TC กับกลุม (TGC)
การกู/ใหกูระหวาง TC กับกลุม และระหวาง TC กับ ธพ. (TLB)
รายละเอียดบัญขี FCD ในประเทศ และ ตปท. (TDA)
รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นในตางประเทศ (TDS)
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รายละเอียดการปรับปรุงการรายงานของ TC
--เริ่มรายงานตามรูปแบบใหมตงั้ แต วันที่ 1 ก.พ. 2562 -ขอมูลที่ TC สงให ธปท. ปจจุบัน
Type of Data

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

TC Data File

1. ธุรกรรม FX Hedging

TFH

ยกเลิกการรายงาน

2. ธุรกรรม Spot ซื้อ/ขาย/ไมขาย-ไมฝาก

TFX

3. ธุรกรรมการฝาก/ถอนบัญชี NRBA

TBA

โดยใหแจงวัตถุประสงคการทําธุรกรรม และขอมูลที่เกี่ยวของ กับ ธพ. ที่รับทํา
ธุรกรรม โดยยึดวัตถุประสงคที่มีสัดสวนสูงสุดในธุรกรรมนั้นเปนหลัก

4. ธุรกรรมการฝาก/ถอนบัญชี FCD ในประเทศ และ ตปท.

TDT

รายงานเฉพาะบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศในตางประเทศ (OFCD) เทานั้น

5. ธุรกรรมระหวาง TC กับกลุม

TGC

กําหนดใหรายงานธุรกรรมเปน Gross basis

6. การกู/ใหกูระหวาง TC กับกลุม และระหวาง TC กับ ธพ.

TLB

คงเดิม

7. รายละเอียดบัญขี FCD ใน และ ตปท.

TDA

รายงานเฉพาะบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศในตางประเทศ (OFCD) เทานั้น

8. รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นในตางประเทศ

TDS

คงเดิม

9. Cash Pooling (รายงานตามเงื่อนไขที่ระบุใน นส. อนุญาต)

-

ยกเลิกการรายงาน

TGC, TDT : มีการปรับเปลี่ยน Transaction Purpose Code ซึ่งสามารถดูจากเอกสาร Classification Document V3.0

Datafile TGC : ขอมูลธุรกรรมระหวาง TC ทํากับกลุม
ขอบเขต

เดิม

ใหม

(1) ขอมูลธุรกรรม สินคาและบริการ และธุรกรรมอื่นๆ ที่ TC
รับหรือจายเงินแทนกลุมบริษัททั้งในและตางประเทศ

Gross basis หรือ Net Basis

Gross basis
รายบริษัทในกลุม/รายวัตถุประสงค/รายวัน/รายสกุลเงิน

(2) การทําธุรกรรมของ TC เพื่อตนเอง

Gross basis หรือ Net Basis

ไมตองรายงานใน TGC แตตองแจงขอมูลกับนิติบุคคลรับ
อนุญาต

Gross Basis

Gross basis
รายบริษัทในกลุม/รายวัตถุประสงค/รายวัน/รายสกุลเงิน

(3) ธุรกรรมเงินตราตางประเทศที่ TC ทํากับกลุมบริษัท
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ตัวอย่างการรายงานธุรกรรมที TC ทํากับบริ ษทั ในกลุ่ม (Data File: TGC)
Settlement Flows ของ บริษัท A ณ วันที่ 30 พ.ย. 61
วัตถุประสงค
คาสินคาออก

ไดรับ FX
100

จาย FX

Settlement Flows ของ บริษัท B ณ วันที่ 30 พ.ย. 61
วัตถุประสงค
คาสินคาออก

ไดรับ FX
200

: MUSD

จาย FX

คาสินคาเขา

30

คาสินคาเขา

50

ใหกูในตางประเทศ

5

สงคืนเงินลงทุน

50
5

รับคืนเงินกู

1

สงคืนกําไร

รับเงินลงทุน

50

คาบริการ

สงคืนกําไร

5

Flows สุทธิของ A

111

TC ไปซื้อ FX จาก ธพ. เพื่อปด Positionตามยอด
Net ของทั้งกลุม

20

ลงทุนในตางประเทศ

500

Flows สุทธิของ B

385
274

TC ต้ องรายงาน Flows ของบริ ษัท A และ B ทุกรายการใน Data File TGC มาที ธปท.
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ตัวอย่างเช่น

กรณี TC ทําธุรกรรมกับ นิติบุคคลรับอนุญาต (ธพ.)
• TC ไมตองแสดง Underlying กับ ธพ.
• TC ตองใหรายละเอียดขอมูลเพียงพอกับ ธพ. เพื่อให ธพ. นํามารายงาน ธปท.

กรณีทําธุรรรม ซื้อ ขาย ฝาก ถอน เงินตราตางประเทศ
ที่มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ TC ตองแจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหกับ ธพ. ดังนี้
เงินลงทุนโดยตรงในธุรกิจในเครือ / สาขา
1. บริษัทที่ลงทุน
2. ประเภทธุรกิจ (ISIC)
3. ความสัมพันธกับ TC
4. Listed ในตลาดหุนหรือไม
5. จํานวนหุน ราคาหุน มูลคาหุนสะสม
6. เหตุผลกรณีนําเงินทุนกลับ

เงินลงทุนในหลักทรัพย
1. ประเภทตราสารที่ลงทุน (หนี้ หรือตรา
สารทุน)
2. ชื่อผูออกตราสาร
3. ประเภทธุรกิจ ISIC ของผูออกตราสาร
4. อายุหลักทรัพย
5. กรณีหุน Listed ในตลาดหรือไม

เงินกูยืม หรือใหกูยืม กู/ ใหกูโดยการออกตราสารหนี้

1. อายุ วันครบกําหนด
2. รายละเอียดการชําระคืนตนเงินกู
(จํานวนงวด ความถี่ งวดแรกการชําระ ...)
3. รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
(ประเภทอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย สวนเพิ่มลด..)
4. วันที่เบิกเงินกูงวดแรก
5. กรณีการชําระเงินกู ชําระตามกําหนด หรือกอนกํานหนด
6. Loan Declaration Type เชน เงินกูที่เคยนําเขา หรือไมนําเขา
7. กรณีตราสารหนี้
Issued Date Issued Amount
กรณี ไถถอน เปนการไถถอนตราสารหนี้ทั้งจํานวน หรือบางสวน

7

กรอบเวลาดําเนินการ
TC เริมแจ้งข้อมูลธุรกรรม
เพือให้ นิติบุคคลรับอนุญาต
รายงานต่ อ ธปท.
ธปท.ชี แจง TC
และเผยแพร่เอกสาร

พ.ย.

ธ.ค.

TC เริมส่งชุด
ข้อมูลใหม่ได้
หากพร้อม

TC ทุกรายต้ องส่ง
ชุดข้อมูลใหม่

* ธปท. Cut off ระบบ
ข้อมูลก่อนปี 2562

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค

เม.ย.

2561 - 2562
* การส่งและแก้ไขข้อมูลธุรกรรมทีทําก่อนปี 2562 TC ต้ องดําเนิ นการให้ แล้วเสร็จภายในวันที 15 มกราคม 2562

ประเด็นแจงเพื่อทราบอื่นๆ
คุณภาพการรายงานขอมูล
– ความครบถวน และถูกตอง
– การทําธุรกรรมเพื่อตนเอง/และเพื่อกลุมบริษัท ควรแยกธุรกรรมใหชัดเจน
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Q&A
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สรุปคําถามคําตอบจากการประชุม
คําถาม

คําตอบ

1. กรณี TC ทําธุรกรรมเงินตราตางประเทศ กับ ธพ.
เพื่อวัตถุประสงค “เพื่อใหกูยืม” ซึ่ง TC ไมสามารถแจง
ขอมูล “ YTD Accumulated Amount” ของเงินกู
นั้นไดจะตองทําอยางไร

หากเปนการทําธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค “ใหกูยืม / เงินใหกูที่เปนตราสารหนี้ / เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาใน
ตางประเทศ” TC ตองแจงรายละเอียดเพิ่มเติมให ธพ.
สําหรับขอมูล “YTD Accumulated Amount” หาก TC ไมสามารถหาคาได ใหใสคาเทากับ “0” และ กรณีที่เปน revolving ให
ระบุ วันที่เบิกเงินกูงวดแรก เปนวันที่ใหกูเงินในงวดปจจุบัน โดยไมตองคํานึงถึงวันที่ใหกูในงวดที่ผานมา

2. ธพ. และ TC ขอให ธปท. พิจารณาแนวทางการ
รายงานธุรกรรม cash pooling ใหมีความสะดวก
เนื่องจากเปนธุรกรรมที่เกิดขึ้นทุกวัน

ธปท. ขอแจงแนวทางการรายงานธุรกรรม cash pooling ดังนี้
(1) การรายงานธุรกรรม ตามขั้นตอนที่ TC รวบรวมเงินจากกลุมบริษัทในประเทศ โดยการโอนเงินจากบัญชี FCD ของกลุมบริษัท
มายังบัญชี FCD ของ TC (cash pooling) ใหแจงวัตถุประสงค “318145 ยายเงินในบัญชี FCD ของธุรกิจในเครือ” กับ ธพ. ที่รับ
ทําธุรกรรม และให ธพ. รายงานขอมูลเพิ่มเติมใน Element “Other Transaction Purpose Description” วา “Cash pooling”
(2) การรายงานธุรกรรม ตามขั้นตอนที่ TC โอนเงินที่รวบรวมจากกลุม ไปชําระภาระในตางประเทศใหรายงานวัตถุประสงคตามจริง
เชน เพื่อวัตถุประสงค “ใหกูยืม / เงินใหกูที่เปนตราสารหนี้ / เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในตางประเทศ” และแจงขอมูลที่
เกี่ยวของกับ ธพ. ดวย

แจงเพิ่ม แนวทางการรายงานขางตน ใหนํามาใชกับธุรกรรมฝาก-ถอน บัญชี FCD ในประเทศ ระหวาง TC กับ บริษัทในกลุม และระหวางบัญชี FCD ของ TC เอง ในกรณีอื่นที่ไมใช cash pooling ดังนี้
(1) การโอนเงินระหวางบัญชี FCD ในประเทศของ TC กับ กลุมบริษัท ใหแจงวัตถุประสงค “318145 ยายเงินในบัญชี FCD ของธุรกิจในเครือ” กับ ธพ.ที่รับทําธุรกรรม
(2) การโอนเงินระหวางบัญชี FCD ในประเทศของ TC เอง ใหแจงวัตถุประสงค “318144 ยายเงินในบัญชี FCD ของตนเอง” กับ ธพ. ที่รับทําธุรกรรม
(3) นอกเหนือจาก (1) และ (2) ใหรายงานวัตถุประสงคตามจริง
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