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ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่ ๓๒)
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๗ ข้ อ ๑๖ และข้ อ ๒๐ แห่ ง กฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓ ข้อ ๔/๑ ข้อ ๔/๒ ข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่ อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วรรคสองแห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔
ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คาสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทน
รับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าพนักงานออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเงิ น เรื่ อ ง การก าหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น ในตราสารในต่ า งประเทศ และอนุ พั น ธ์ ลงวั น ที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความในบทนิ ย ามค าว่ า “กิ จ การในเครื อ ” ในข้ อ ๒ ของประกาศ
เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเงิ น เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““กิจการในเครือ” หมายความว่า กิจการตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นกิจการแม่ กิจการย่อย และกิจการร่วม ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงสาขาของกิจการแม่
กิจการย่อย หรือกิจการร่วมด้วย
(ข) มีบุคคลธรรมดาบุคคลเดียวกันถือหุ้นหรือมีส่วนความเป็นเจ้าของตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
(ค) มี ก รรมการผู้ มี อ านาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล หรื อ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ แล้ ว แต่ ก รณี
เป็นชุดเดียวกัน”
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก บทนิ ย ามค าว่ า “หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตราสารทางการเงิ น อื่ น ” ในข้ อ ๒
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามต่อจากบทนิยามคาว่า “กิจการร่วม” ในข้อ ๒
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกั บ
การแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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““หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และใบรับฝากเงิน
“ตราสารทางการเงิน” หมายความว่า หลักทรัพย์และตราสารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั กทรัพ ย์ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๕ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติม และสิ น ทรั พ ย์ อื่น ใด
ที่เจ้าพนั กงานกาหนด และให้หมายความรวมถึงค่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเฉพาะประเภท
ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
“ธุรกรรมทันที” หมายความว่า การซื้อ การขาย หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ที่มีกาหนดรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศทันทีภายในเวลาที่กาหนดไว้ซึ่งต้องไม่เกิน ๒ วันทาการ
นับจากวันทาธุรกรรม
“ธุรกรรมล่วงหน้า” หมายความว่า การซื้อ การขาย หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ที่มีกาหนดรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตเป็นจานวนและราคา
ตามที่กาหนดไว้ซึ่งไม่ใช่ธุรกรรมทันที
“เงิน ให้ เปล่า ” หมายความว่า เงินที่ให้โดยเสน่หา เงินที่ให้แก่ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง
ซึ่งมีถิ่นพานักถาวรในต่างประเทศ เงินช่วยเหลือที่ไม่มีผลตอบแทน เงินบริจาคให้แก่สาธารณประโยชน์”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในภาค ๒ การยกเว้นหรือผ่อนผันเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศที่เป็น
ค่าของส่งออก ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ภาค ๓ การยกเว้นหรือผ่อนผันเกีย่ วกับเงินตราต่างประเทศ
ที่ไม่ใช่ค่าของส่งออก ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๑/๑ และภาค ๔ การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน
หรื อ โอนเงิ น ตราต่ า งประเทศ ข้ อ ๑๒ ข้ อ ๑๓ ข้ อ ๑๓/๑ ข้ อ ๑๔ ข้ อ ๑๕ ข้ อ ๑๕/๑
ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๑๙/๑ และข้อ ๒๐ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ภาค ๒
การยกเว้นหรือผ่อนผันเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศที่เป็นค่าของส่งออก
ข้อ ๖ ค่าของส่งออกที่ไ ด้รับยกเว้นการจัด ให้ได้ม าซึ่งเงินตราต่างประเทศตามที่ก าหนด
ในข้อ ๔/๑ (๑) ถึง (๒) และ (๔) ถึง (๖) แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้
ผู้ส่งออกยื่นแบบเพื่อยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศที่กาหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการได้รับยกเว้นที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี และเมื่อ
นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนพอใจว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงและถูกต้อง ให้จัดทาสาเนาแบบดังกล่าว
ที่นิติบุคคลรับอนุญาตได้ลงนามรับรองแล้วมอบให้แก่ผู้ส่งออกนั้นไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ กรณีค่าของส่งออกที่ได้มีการนาเงินตราต่างประเทศหรือเงินบาทที่ได้รับเป็นค่าของนั้น
ไปชาระให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหรือหักกลบกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
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รายเดียวหรือหลายรายผ่านศูนย์หักกลบลบหนี้หรือศูนย์หักบัญชีในต่างประเทศ ต้องเป็นการชาระเงิน
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดในข้อ ๑๕ โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามวิธีการในการเรียก
เอกสารหลักฐานตามที่กาหนดสาหรับแต่ละวัต ถุประสงค์ด้วย และในกรณีหักกลบลบหนี้ กับบุคคล
ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหลายราย ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ส่งออกยื่นรายงานการหักกลบลบหนี้
ตามแบบที่กาหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
ส าหรั บ ค่ า ของส่ งออกที่ มีก ารรับ ชาระค่า ของนั้น เป็ นเงินบาทจากบัญ ชีเ งิน บาทของบุคคล
ที่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ น อกประเทศตามที่ ก าหนดในข้ อ ๔/๑ (๓) แห่ ง ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวัน ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นิติบุคคล
รับอนุ ญาตถือปฏิบัติต ามหลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขเกี่ยวกั บบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อ ยู่นอกประเทศ
ตามข้อ ๓๕/๒ และข้อ ๓๕/๓ ตามแต่กรณี
นอกจากนี้ การได้ รั บ ยกเว้ น การจั ด ให้ ไ ด้ มาซึ่ งเงิ น ตราต่า งประเทศข้ างต้ น ให้ นิ ติ บุ ค คล
รับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อ ๔๔/๑ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ด้วย
ข้อ ๗ กรณี ก ารได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งขายหรื อ ฝากเงิ น ตราต่ า งประเทศนั้ น กั บ นิ ติ บุ ค คล
รับอนุญาตตามที่กาหนดในข้อ ๔/๒ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ผู้ส่งออกปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทา
ธุรกรรมตามข้อ ๔๔ และต้องเป็น การโอนไปเพื่อชาระตามวัต ถุประสงค์ต ามที่กาหนดในข้อ ๑๕
แล้วแต่กรณี โดยให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามวิธีการในการเรียกเอกสารหลักฐานตามที่กาหนด
สาหรับแต่ละวัตถุประสงค์ด้วย และเมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่ พอใจว่าเป็นเอกสาร
ที่ แ ท้ จ ริ ง และถู ก ต้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดในแต่ ล ะกรณี แ ล้ ว จึ ง ให้ โ อนเงิ น ตราต่ า งประเทศ
ตามการแจ้งรายการของผู้นั้นได้
นอกจากนี้ การได้รับยกเว้นไม่ต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาต
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อ ๔๔ ข้อ ๔๔/๑ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ด้วย
ข้อ ๘ กรณีขอยกเว้นตามข้อ ๑๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตาม
ความในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเงิ น พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๕ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนื อจากที่กาหนดยกเว้น ไว้เป็น การทั่วไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้
ผู้ส่งออกยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ตามแบบและรายการเอกสารที่กาหนดไว้
ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการนี้ ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารหลั ก ฐานก่ อ นส่ งให้
เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จาเป็ น และให้
นิ ติบุคคลรับอนุ ญาตถือปฏิบัติตามที่กาหนดในข้อ ๔๔ ข้อ ๔๔/๑ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ทั้งนี้
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เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจพิจารณากาหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตด้วย
ภาค ๓
การยกเว้นหรือผ่อนผันเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่ค่าของส่งออก
ข้อ ๙ บุคคลดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๑) บุคคลตามที่กาหนดในข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง
(๒) คนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพานักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร หรือทางานในต่างประเทศ
(๓) ผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อยตามนิยามในลักษณะ ๓ ภาค ๔ เฉพาะในกรณีที่บุคคล
ดังกล่าวประสงค์จะนาเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการลงทุนหรือการทาธุรกรรมตามที่กาหนดในภาค
ดังกล่าว ไปลงทุนหรือทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ต่อ
ข้อ ๑๐ ในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี้ เจ้ า พนั ก งานยกเว้ น หรื อ ผ่ อ นผั น การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ๒๐
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ถือปฏิบัติเพื่อการได้รับยกเว้นหรือผ่อนผันในแต่ละกรณีด้วย
(๑) ยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าต่ากว่า ๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด
(๒) ยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศในกรณีที่มีการรับชาระเป็นเงินบาทจากบัญชี
เงิ น บาทของบุ ค คลที่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ น อกประเทศ โดยให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่กาหนดตามข้อ ๓๕/๑ ข้อ ๓๕/๒
และข้อ ๓๕/๓ ตามแต่กรณี
(๓) ยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศในกรณีที่มีการรับชาระเงินบาทที่เป็นธนบัตร
หรือเหรียญกษาปณ์จากบุคคลในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศไทย
(๔) ผ่อนผันระยะเวลาการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่มีเหตุอันไม่อาจจัดให้ได้มา
ภายใน ๓๖๐ วันนับแต่วันที่ทาธุรกรรม ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการผ่อนผันยังคงมีหน้าที่ต้องจัดให้ได้มา
ซึ่งเงินตราต่างประเทศเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันด้วย
(๕) ยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่า งประเทศ ในกรณีที่มีการนาเงินตราต่างประเทศหรือ
เงินบาทที่ได้รับแทนเงินตราต่างประเทศนั้นไปชาระให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์
ตามที่กาหนดในข้อ ๑๕
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(๖) ยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่มีการนาเงินตราต่างประเทศหรือ
เงินบาทที่ได้รับแทนเงินตราต่างประเทศนั้นไปหักกลบกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศรายเดียว
หรือหลายรายผ่านศูนย์หักกลบลบหนี้หรือศูนย์หักบัญชีในต่างประเทศ ทั้งนี้ ภาระผูกพันการชาระเงิน
ที่จะนามาหักกลบได้จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดในข้อ ๑๕
(๗) ยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการกู้ยืมจากต่างประเทศ ในกรณี
บุคคลรายย่อยที่ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนหรือผู้ลงทุนที่มีการนาเงินตราต่างประเทศข้างต้นไปลงทุน
หรือทาธุรกรรมเพื่อการลงทุนตามที่กาหนดไว้ในลักษณะ ๓ ภาค ๔ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้มาซึ่งเงินตรา
ต่างประเทศต้องรายงานข้อมูลตามแบบและวิธีการที่เจ้าพนักงานกาหนดไว้ในภาคดังกล่าวสาหรับแต่ละกรณี
เพื่อการได้รับยกเว้นนั้นด้วย
กรณีที่กาหนดตาม (๓) ถึง (๖) ในวรรคหนึ่ง ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้บุคคลที่ได้มา
ซึ่งเงินตราต่างประเทศยื่นแบบเพื่อยกเว้นผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศตามที่กาหนดไว้
ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการได้รับยกเว้นที่เกี่ยวข้อง
ตามแต่กรณี และเมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนพอใจว่าเอกสารแท้จริงและถูกต้อง ให้จัดทา
สาเนาแบบดังกล่าวที่นิติบุคคลรับอนุญาตได้ลงนามรับรองแล้วมอบให้แก่บุคคลนั้นเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ ในกรณีที่กาหนดตาม (๕) และ (๖) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามวิธีการในการ
เรียกเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดในข้อ ๑๕ และในกรณี (๖) เฉพาะหักกลบลบหนี้กับบุคคลที่มี
ถิ่นที่อยู่นอกประเทศหลายราย ผ่านศูนย์หักกลบลบหนี้หรือศูนย์หักบัญชีในต่างประเทศ ให้นิติบุคคล
รับอนุญาตจัดให้บุคคลที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศยื่นรายงานการหักกลบลบหนี้ตามแบบที่กาหนดไว้
ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย
นอกจากกรณี (๑) และ (๗) ในวรรคหนึ่ง ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในข้อ ๔๔/๑ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ด้วย
ข้อ ๑๑ กรณีดังต่อไปนี้ เมื่อจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศตามข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เจ้าพนักงานยกเว้นให้ไม่ต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับนิติบุคคล
รับอนุญาตได้
(๑) กรณี ที่ มี ก ารโอนเงิ น ตราต่า งประเทศนั้น ไปชาระให้ แก่ บุค คลที่ มี ถิ่นที่ อ ยู่ นอกประเทศ
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดในข้อ ๑๕
(๒) กรณีที่มีการโอนเงินตราต่างประเทศนั้นไปชาระยอดสุทธิที่เกิดจากการหักกลบกับ คู่ค้า
ที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหลายรายผ่านศูนย์หักกลบลบหนี้หรือศูนย์หักบัญชีในต่างประเทศ
โดยภาระผูกพันการชาระเงินที่จะนามาหักกลบได้ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดในข้อ ๑๕

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง
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(๓) กรณีที่มีการโอนเงินตราต่างประเทศนั้นไปชาระให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อชาระหนี้
เงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อชาระเงินที่เกี่ยวกับการทาธุ รกรรมอนุพันธ์
ที่อ้างอิงตัวแปรต่างประเทศ หรือชาระส่วนต่างที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ทั้ ง นี้ การยกเว้ น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ร วมถึ ง กรณี ก ารโอนเงิ น ไปช าระแทนกิ จ การในเครื อ
ในประเทศของบุคคลที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศเพื่อวัต ถุประสงค์ข้างต้น และให้สามารถแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศที่จัดให้ได้มานั้นกับนิติบุคคลรับอนุญาตก่อนจะชาระเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ด้วย
การได้รับ ยกเว้น ตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ นิ ติบุค คลรับอนุญาตจั ด ให้บุคคลที่ได้มา
ซึ่งเงินตราต่างประเทศปฏิบัติเกี่ยวกับ การแจ้งรายการในการทาธุรกรรมตามข้อ ๔๔ และถือปฏิบัติ
ตามวิธีการในการเรียกเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดในข้อ ๑๕ และให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบ
จนเป็นที่พอใจว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดในแต่ละกรณีแล้ว จึงให้
โอนเงินตราต่างประเทศตามการแจ้งรายการของบุคคลนั้นได้ ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อ ๔๔ ข้อ ๔๔/๑ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ด้วย
ข้อ ๑๑/๑ กรณีขอยกเว้น ตามข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุ มการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่กาหนดยกเว้นไว้ในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้บุคคลที่ได้มา
ซึ่งเงินตราต่างประเทศยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ตามแบบและรายการเอกสาร
ที่ ก าหนดไว้ใ นเว็ บไซต์ข องธนาคารแห่ งประเทศไทย หรื อ ในระบบงานอิเล็ กทรอนิกส์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ในการนี้ ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารหลั ก ฐานก่ อ นส่ งให้
เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จาเป็น และให้
นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กาหนดในข้อ ๔๔ ข้อ ๔๔ /๑ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ทั้งนี้
เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจพิจารณากาหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตด้วย
ภาค ๔
การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนเงินตราต่างประเทศ
ลักษณะ ๑
การอนุญาตให้บคุ คลทาธุรกรรมกับนิติบคุ คลรับอนุญาตประเภทนิตบิ ุคคลทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
ข้อ ๑๒ เจ้ า พนั ก งานอนุ ญ าตให้ บุ ค คลทั่ ว ไป ซื้ อ ขาย แลกเปลี่ ย น หรื อ โอนเงิ น ตรา
ต่างประเทศกับนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัย
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ชาระเงินต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ในภาค ๓ และภาค ๔
แล้วแต่กรณี
ลักษณะ ๒
การทาธุรกรรมของนิติบุคคลรับอนุญาตในกรณีทั่วไป
หมวด ๑
หลักเกณฑ์ทวั่ ไป
ข้อ ๑๓ เจ้ า พนั ก งานไม่ อ นุ ญ าตให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตรั บ ท าธุ ร กรรมที่ มี ก ารขอซื้ อ หรื อ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเงินจากการทาหน้าที่เป็นตัวแทนชาระหรือ
รับชาระคืนเงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หรือ
ส่งเงินจากการทาหน้าที่เป็นตัวแทนชาระหรือรับชาระเงินให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่ประกอบธุรกิจ
โอนเงินระหว่างประเทศ
ข้อ ๑๔ การขอซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุ ญาต
ส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานพิจารณาอนุญาตก่อนดาเนินการ
(๑) กรณีขอซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
(ก) ช าระเงิน ที่ เกี่ย วกับ การทาธุ รกรรมซื้อหรื อขายเงินตราต่างประเทศ หรื อการทา
ธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกี่ยวกับเงินบาทกับคู่สัญญาในต่างประเทศ
(ข) ช าระเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ
สินทรัพย์ดิจิทัล เว้นแต่เป็นการชาระเงินค่าโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ให้แก่
ผู้ถือครองที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ซึ่งต้องออกและเสนอขายในประเทศไทยโดยได้รับอนุญาต
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ค) ชาระค่าทองคาที่ซื้อจากต่างประเทศโดยไม่มีการนาเข้าทองคามาในประเทศ
(ง) ส่งเงิน ที่บุคคลที่มีถิ่น ที่อยู่นอกประเทศกู้ยืมเงินบาทจากนิติบุคคลรับอนุญาตหรือ
บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ รวมถึงเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศได้รับจากการออกจาหน่าย
พัน ธบัตรหรือ หุ้นกู้เป็น เงินบาทในประเทศไทย เว้นแต่เป็นการส่งเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยกู้ยืมเงินบาทจากบุคคล
ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเพื่อการค้าหรือการลงทุนในประเทศไทยหรือในประเทศดังกล่าว
(๒) กรณี ข อซื้ อ เงิ น ตราต่ า งประเทศที่ เ ป็ น ธุ ร กรรมทั น ที แ ละธุ ร กรรมล่ ว งหน้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไป
ตามวงเงิน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนดในข้อ ๑๕ ถึงข้อ ๒๐
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(๓) กรณี บุ ค คลที่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู ใ นประเทศขอขายเงิ น ตราต่ า งประเทศที่ เ ป็ น ธุ ร กรรมล่ ว งหน้ า
ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนดในข้อ ๑๗ ถึงข้อ ๑๙
ทั้งนี้ ในการยื่น ขออนุ ญาตต่อเจ้าพนักงาน ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัด ให้ผู้ขอซื้อหรือขาย
เงินตราต่างประเทศยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ตามแบบและรายการเอกสาร
ที่ ก าหนดไว้ใ นเว็บไซต์ข องธนาคารแห่ งประเทศไทย หรื อ ในระบบงานอิเล็ กทรอนิกส์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ในการนี้ ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารหลั ก ฐานก่ อ นส่ งให้
เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จาเป็น เมื่อได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้บุคคลนั้นปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการ
ในการทาธุรกรรมและให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กาหนดในข้อ ๔๔ โดยให้ดาเนินการได้
ไม่เกินจานวนตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เจ้าพนั กงานจะพิจารณาตามความจาเป็น
และเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจพิจารณากาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตด้วย
ข้อ ๑๔/๑ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและการรายงานการทา
ธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศตามที่กาหนดในข้อ ๔๔ ถึงข้อ ๔๗ ทั้งนี้ นิติบุคคลรับอนุญาต
ต้ อ งดู แ ลไม่ ใ ห้ ผู้ ข อท าธุ ร กรรมด าเนิ น การในลั ก ษณะเป็ น การเก็ ง ก าไรในอั ต ราแลกเปลี่ ย น หรื อ
เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับ
อนุญาต หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการยื่นขออนุญาตการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ
หมวด ๒
การทาธุรกรรมกับบุคคลทีม่ ถี ิ่นที่อยู่ในประเทศ
ข้อ ๑๕ นอกจากกรณีที่กาหนดไว้ในหมวด ๑ และหมวด ๔ ของลักษณะ ๒ และลักษณะ ๓
ในกรณีที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศขอซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้า
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศแจ้งรายการในการทาธุรกรรม
ตามข้อ ๔๔ และให้นิติบุคคลรับอนุญาตดาเนินการได้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(ก) เพื่ อ ช าระให้ แ ก่ บุคคลที่ มีถิ่น ที่อ ยู่น อกประเทศ หรื อ เพื่ อ ส่ง เงิน ให้เปล่ าแก่บุคคล
ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็น วัต ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ต ามข้อ ๑๖ ให้นิติบุคคลรับอนุญาต
พิจารณาขอบเขตและเงื่อนไขที่กาหนดสาหรับแต่ละวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วนก่อนดาเนินการด้วย
(ข) เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตน
(ค) เพื่ อ ช าระให้ แ ก่ นิ ติบุคคลรับอนุ ญาตหรือผู้ ประกอบธุรกิ จเกี่ ยวกั บปัจจัยชาระเงิน
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตประเภทอื่น ซึ่งกระทาการภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท
ตามที่ได้รับอนุญาต

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ง) เพื่อชาระให้ แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ เฉพาะในกรณีที่ผู้ชาระเงินและผู้รับ
ชาระเงินประสงค์จะชาระและรับชาระเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยต้องสามารถแสดงได้ว่าธุรกรรมที่จะ
ช าระเงิน นั้ น มีค วามสอดคล้อ งกับการดาเนินธุรกิ จหรือ มีความจ าเป็นในการใช้เงินตราต่างประเทศ
ซึ่งธุร กรรมนั้ นจะต้องมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศด้วย และไม่เป็นการชาระเงินสดเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย
(จ) เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ๆ ในการป้ อ งกั น หรื อ บริ ห ารความเสี่ ย งอั ต ราแลกเปลี่ ย น
ดังต่อไปนี้
๑. การขอซื้ อเงิน ตราต่า งประเทศที่ เ ป็นธุ รกรรมล่ วงหน้า เพื่ อ ป้ องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีที่เกิดจากการบันทึกรายการในงบการเงิน
๒. การขอซื้ อ เงิ น ตราต่ า งประเทศภายใต้ สั ญ ญาการแลกภาระหนี้ ส กุ ล เงิ น บาท
หรือดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (สัญญาแลกภาระหนี้แบบ Swap)
๓. การขอซื้ อ เงิ น ตราต่ า งประเทศที่ เ ป็ น ธุ ร กรรมล่ ว งหน้ า จากประมาณการ
เพื่อวัตถุประสงค์ตาม (๑) ที่มิใช่ประมาณการสาหรับค่าทองคา
ทั้ ง นี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต าม (๑) ที่ ไ ม่ ใ ช่ ค่ า ทองค าให้ ร วมถึ ง ภาระผู ก พั น ในทุ ก วั ต ถุ ป ระสงค์
ของกิจการในเครือในประเทศของผู้ขอทาธุรกรรมนั้นด้วย และเฉพาะในกรณี (จ) ๑. ให้หมายความรวมถึง
ภาระผูกพันของกิจการในเครือในต่างประเทศของผู้ขอทาธุรกรรมที่เกิดจากการบันทึกรายการในงบการเงินด้วย
ในการดาเนินการในวรรคนี้ ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากกิจการในเครือด้วย
(๒) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(ก) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติในเรื่องเอกสารหลักฐานประกอบการขอทาธุรกรรม
ดังนี้
๑. นอกจากกรณีตาม (๒) (ก) ๒. นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องเรียกให้ผู้ขอซื้อ
ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมดังกล่าวแยกได้ ดังนี้
๑.๑ กรณี ที่ เ ป็ น ธุ ร กรรมทั น ที หากนิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตรู้ จั ก ผู้ ข อซื้ อ ดี พ อ
(Know Your Business) หรือการขอซื้อเงินในจานวนเงินต่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด
๑.๒ กรณีที่เป็นธุรกรรมล่วงหน้า หากนิติบุคคลรับอนุญาตรู้จักผู้ขอซื้อดีพอ
(Know Your Business) และมีการควบคุมวงเงินการทาธุรกรรมล่วงหน้าของลูกค้า
สาหรับกรณีทีไม่เป็นไปตาม ๑.๑ และ ๑.๒ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้
ผู้ขอซื้อยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมสาหรับวัตถุประสงค์นั้น ๆ ด้วย
๒. กรณีขอซื้อเงิน ตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ของตน นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตไม่ ต้ อ งเรี ย กให้ ผู้ ข อซื้ อ ยื่ น เอกสารหลั ก ฐานประกอบการท าธุ ร กรรม
ในทุกจานวนเงิน โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๓ ด้วย
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๓. ในกรณี ที่ ก าหนดให้ ต้ อ งมี ก ารยื่ น เอกสารหลั ก ฐานประกอบการท าธุ ร กรรม
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ในวันทาธุรกรรม (Trade date) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอซื้อ
ยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าว เว้นแต่การซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันที เจ้าพนักงานผ่อนผัน
ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตเรี ย กเอกสารข้ า งต้ น ภายในวั น ครบก าหนดช าระเงิ น (Settlement date)
แทนได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น
๓.๒ ในวันครบกาหนดชาระเงิน (Settlement date) ให้นิติบุคคลรับอนุญาต
เรียกให้ผู้ขอซื้อยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าว ในกรณีการซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมล่วงหน้า
เฉพาะกรณีวรรคสองของ ๑. ซึ่งมีจานวนตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า
ตามอัต ราตลาด ทั้งนี้ ในการขอทาธุรกรรมเพื่อ วัต ถุประสงค์ในการป้องกันหรือบริหารความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนจากประมาณการ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงภาระผูกพันหรือที่แสดงความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนแทนประมาณการ เช่น หลักฐานการเรียกเก็บเงิน
(ข) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการขอซื้อเงินตราต่างประเทศนั้น
เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้จริง โดยในกรณีที่ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการขอทาธุรกรรม
ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตตรวจสอบจนเป็ น ที่ พ อใจว่ า เอกสารนั้ น แท้ จ ริ ง และถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น และ
ให้ดาเนินการได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อการตรวจสอบข้างต้นนิติบุคคลรับอนุญาต
อาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
(ค) ให้ นิ ติบุคคลรับอนุญาตดูแลให้การขอซื้อเงินตราต่างประเทศกระทาโดยบุคคลที่มี
ภาระการชาระเงินหรือการส่งเงิน หรือบุคคลที่กระทาเพื่อป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลีย่ น
ตามแต่ละกรณีที่กาหนด การขอซื้อเงินตราต่างประเทศโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลดังกล่าว ให้นิติบุคคล
รับอนุญาตดาเนินการได้เฉพาะกรณีที่มีการมอบอานาจให้กระทาการแทน โดยให้เรียกเอกสารหลักฐาน
ที่แสดงการมอบอานาจ หรือหลักฐานที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนด้วย
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อวัต ถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตพิจารณาขอบเขตและเงื่อนไขที่กาหนดสาหรับแต่ละวัตถุประสงค์
ให้ครบถ้วนก่อนดาเนินการด้วย โดยให้ ดาเนินการได้ไม่เกินวงเงินสาหรับวัตถุประสงค์ที่มีการกาหนด
วงเงินไว้
(๑) การส่งเงินเพื่อลงทุนหรือให้กู้ยืมในต่างประเทศ
(ก) กรณีผู้ขอซื้อเป็น นิติบุคคลจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขของวัตถุประสงค์
ดังนี้
๑. กรณี ส่ ง เงิ น ไปลงทุ น ในกิ จ การที่ ต่ า งประเทศซึ่ ง รวมถึ ง สาขาที่ ต่ า งประเทศ
โดยจัดตั้งหรือเข้าร่วมลงทุน โดยให้มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
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โดยสัดส่วนในกรณีการถือหุ้นให้นับต่อหนึ่งราย หรือเพื่อลงทุนในกิจการในเครือเฉพาะลักษณะ (ก)
ที่ต่างประเทศ และอยู่ในเครือเดียวกันกับผู้ขอซื้อเงินตราต่างประเทศ
๒. กรณี ส่ ง เงิ น ไปให้ กู้ ยื ม ในต่ า งประเทศต้ อ งเป็ น กรณี ที่ ผู้ กู้ ยื ม เป็ น กิ จ การ
ที่ต่างประเทศ
(ข) กรณีผู้ขอซื้อเป็นบุคคลธรรมดาส่งเงินไปลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศโดยจัดตั้งหรือ
เข้าร่วมลงทุน โดยให้มีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้ าของตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป โดยสัดส่วน
ในกรณีการถือหุ้นให้นับต่อหนึ่งราย หรือเพื่อให้กู้ยืมแก่กิจการที่ได้จัดตั้งหรือเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว
หรือเพื่อลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครือเฉพาะลักษณะ (ก) ที่ต่างประเทศของกิจการดังกล่าว
ทั้ ง นี้ กิ จ การที่ ต่ า งประเทศตาม (ก) และ (ข) นั้ น ต้ อ งมี ก ารประกอบธุ ร กิ จ จริ ง
ตามวัตถุประสงค์ของกิจการหรือตามที่แจ้งกับหน่วยงานที่กากับดูแลในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี
(๒) การส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปพานักอยู่ต่างประเทศเป็นการถาวร
หรือการส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพานักถาวรในต่างประเทศ ต้องไม่มีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ ว่ า เป็ น การกระท าขึ้ น เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ของศาลให้ ยึ ด หรื อ อ ายั ด ทรั พ ย์ สิ น
หรือหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเป็น
การหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี
(๓) การส่ ง เงิ น เพื่ อ ซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นต่ า งประเทศ ซื้ อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า สั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ในต่างประเทศ หรือชาระค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ให้รวมถึงการส่งเงิน
ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเพื่อครอบครัวได้ด้วย
(๔) การส่งเงินให้เปล่าแก่บุคคลในต่างประเทศ ให้ดาเนินการได้เป็นจานวนรวมไม่เกินปีละ
๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดต่อราย ยกเว้นเงินให้เปล่าประเภทเงิน
ที่ให้แก่ครอบครัวหรือญาติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพานักถาวรในต่างประเทศ หรือเงินบริจาคให้แก่สาธารณประโยชน์
ให้ทาได้ไม่จากัดจานวน
ข้อ ๑๗ นอกจากกรณีที่กาหนดไว้ในหมวด ๑ และหมวด ๔ ของลักษณะ ๒ และลักษณะ ๓
ในกรณีที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศขอขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้า
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอขายเงินตราต่างประเทศแจ้งรายการในการทาธุรกรรมตามข้อ ๔๔
และให้นิติบุคคลรับอนุญาตดาเนินการได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การขอขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันที ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดาเนินการได้
ทุกกรณี โดยไม่ต้องเรียกให้ผู้ขอขายยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขอขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
(๒) การขอขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมล่วงหน้า ให้นิ ติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติ
ดังนี้
(ก) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดาเนินการได้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. กรณีผู้ขอขายมีเงินได้เงินตราต่างประเทศในอนาคต
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๒. กรณีผู้ขอขายมีเงินในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตนตามข้อ ๒๓
๓. กรณีผู้ขอขายดาเนินการเพื่อการป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดในข้อ ๑๕ (๑) (จ) โดยอนุโลม
ทั้งนี้ ให้นาความในวรรคสองของ (๑) ของข้อ ๑๕ ที่ระบุเกี่ยวกับกิจการในเครือ
มาใช้บังคับกับกรณีการขายเงินตราต่างประเทศในข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม
(ข) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. ในกรณีนิติบุคคลรับอนุญาตรู้จักผู้ขอขายดีพอ (Know Your Business) และมี
การควบคุมวงเงิน การท าธุร กรรมล่ ว งหน้า ของลู กค้ า นิ ติ บุ คคลรับ อนุญ าตไม่ต้อ งเรีย กให้ผู้ ขอขาย
ยื่ น เอกสารหลั ก ฐานประกอบการท าธุ ร กรรมดั ง กล่ า ว เว้ น แต่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การข้ า งต้ น ได้
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอขายยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมสาหรับวัตถุประสงค์นั้น ๆ
ในวันทาธุรกรรม (Trade date)
๒. ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กาหนดในข้อ ๑๕ (๒) (ข) และ (ค)
โดยอนุโลมด้วย
ข้อ ๑๘ ในวันครบกาหนดชาระเงิน (Settlement date) ตามการขอซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้าที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗
แล้ว แต่กรณี ให้ นิ ติบุคคลรับอนุ ญาตจัด ให้ผู้ขอทาธุรกรรมรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศ
ตามธุรกรรมที่ได้ทาไว้ ยกเว้นธุรกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) ธุรกรรมที่มิใช่ค่าทองคา ให้ผู้ขอทาธุรกรรมสามารถต่ออายุ ไม่ต่ออายุ หรือยกเลิ ก
ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่ได้ทาไว้ กับนิติบุคคลรับอนุญาตคู่สัญญาเดิมหรือคู่สัญญาใหม่ก็ได้ และให้
ผู้ขอทาธุรกรรมสามารถหักกลบและรับหรือจ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้
หากเป็นการต่ออายุธุรกรรมดังกล่าว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามวิธีการในการเรียกเอกสาร
หลักฐานตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๗
(๒) ธุรกรรมค่าทองคานาเข้า ไม่ให้ผู้ขอทาธุรกรรมต่ออายุธุรกรรม โดยให้สามารถไม่ต่ออายุ
หรือยกเลิกธุรกรรมได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ และให้สามารถหักกลบและรับหรือจ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาท
หรือเงินตราต่างประเทศก็ได้
(ก) กรณีนิติบุคคลรับอนุญาตที่ เป็นคู่สัญญาเดิมยกเลิกหรือปรับลดวงเงิน Credit line
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงของนิติบุคคลรับอนุญาต โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าหรือตามความยินยอมของผู้ขอทาธุรกรรม หรือ
(ข) กรณี ผู้ ข อท าธุ ร กรรมไม่ ส ามารถรั บ มอบหรื อ ส่ ง มอบเงิ น ตราต่ า งประเทศได้ ค รบ
ตามจานวน เนื่องจากมีการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เป็นต้น และขอไม่รับมอบ
หรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศเฉพาะจานวนที่เป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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ทั้งนี้ เฉพาะธุรกรรมตาม (๑) กรณีที่ผู้ขอทาธุรกรรมซื้อหรือขายเงินตราต่ างประเทศสาหรับ
วัตถุประสงค์ของกิจการในเครือ ให้กิจการในเครือข้างต้นเป็นผู้รับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศ
รวมถึงให้รับหรือจ่ายส่วนต่างแทนได้
ข้อ ๑๙ นอกจากกรณีที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๓ หมวด ๔ ของลักษณะ ๒ และลักษณะ ๓
ในกรณีที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศขอแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรม
ล่วงหน้า ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดาเนินการได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเรียกให้ผู้ขอแลกเปลี่ยนยื่นเอกสาร
หลักฐานประกอบการทาธุรกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ ในวันครบกาหนดชาระเงิน (Settlement date) ให้สามารถหักกลบและรับหรือจ่าย
ส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศได้ เว้นแต่ผู้ทาธุรกรรมประสงค์จะรับมอบหรือส่งมอบ
เงินตราต่างประเทศ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กรณีตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๑๕ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดาเนินการได้โดยต้องถือปฏิบัติ
ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินที่กาหนดไว้สาหรับแต่ละวัตถุประสงค์ตามข้อ
ดังกล่าวด้วย
(๒) กรณีตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๑๔ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานพิจารณา
อนุญาตก่อนจะให้มีการรับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศ โดยให้ถือปฏิบัติตามวิธีการในการยื่นขอ
อนุญาตและการดาเนินการที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดในวรรคสองและสามของข้อดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ขอทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสาหรับวัตถุประสงค์ของกิจการ
ในเครือ ให้กิจการในเครือข้างต้นเป็นผู้รับมอบหรือส่งมอบเงินตราต่างประเทศ รวมถึ งให้รับหรือจ่าย
ส่วนต่างแทนได้
หมวด ๓
การทาธุรกรรมกับบุคคลทีม่ ถี ิ่นที่อยูน่ อกประเทศ
ข้อ ๒๐ นอกจากกรณีที่กาหนดไว้ในหมวด ๔ ของลักษณะ ๒ ในกรณีที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่
นอกประเทศขอซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้า
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดาเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การขอซื้อเงินตราต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอแจ้งรายการในการทา
ธุรกรรมตามข้อ ๔๔
สาหรับกรณีการขอซื้อเงิน ตราต่างประเทศที่มีแหล่งที่ มาของเงินบาทเป็นเงินซึ่ง ได้ รั บ
ในประเทศจะต้ อ งไม่ ใ ช่ ก รณี ต ามวั ต ถุ ประสงค์ที่ ก าหนดในข้อ ๑๓ และข้ อ ๑๔ (๑) และ (๒)
และกรณีการขอซื้อตามที่กาหนดข้างต้นที่มีจานวนเงินตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือ
เทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอซื้อยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มา
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ของเงินบาทดังกล่าวเพื่อประกอบการทาธุรกรรมตามรายการที่ได้แจ้งไว้ โดยให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่น
เอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๕ (๒) (ก) ๓. ด้วย
ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๕ (๒) (ข) และ (ค)
(๒) การขอขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้ดาเนินการได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเรียก
ให้ ผู้ขอยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ การขอขายเงินตราต่างประเทศ
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอแจ้งรายการในการทาธุรกรรมตามข้อ ๔๔ เพิ่มเติมด้วย
(๓) ในกรณีเป็นการทาธุรกรรมที่กาหนดไว้ในภาค ๖ เรื่องบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่
นอกประเทศ และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้ อ งปรามการเก็ ง ก าไรค่ า เงิ น บาท ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตด าเนิ น การตามที่ ก าหนดไว้ ใ นภาค ๖
และต้องเป็นไปตามที่กาหนดในหนังสือเวียนดังกล่าวด้วย
หมวด ๔
การทาธุรกรรมกับบุคคลทีม่ ลี ักษณะเฉพาะ
ข้อ ๒๐/๑ ในกรณีที่บุคคลดังต่อไปนี้ ขอซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศ
ที่เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้า หรือขอต่ออายุ ไม่ต่ออายุ ยกเลิกธุรกรรมการซื้อ ขาย หรือ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดาเนินการได้ทุกกรณี
โดยไม่ต้องเรียกให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมในทุกจานวนเงิน ทั้งนี้ ให้เรียกให้บุคคล
ดังกล่าวนั้นปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทาธุรกรรมตามข้อ ๔๔ ด้วย
(๑) ส่วนราชการ
(๒) บุคคลตามที่กาหนดในข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)
ลักษณะ ๓
การทาธุรกรรมของนิติบุคคลรับอนุญาตกรณีเพื่อการลงทุน
ข้อ ๒๐/๒ ในภาคนี้
“สินทรัพย์ตามงบดุล” หมายความว่า สินทรัพย์ที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปีล่าสุด
“ผู้ลงทุน” หมายความว่า
(๑) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(๒) สานักงานประกันสังคม
(๓) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(๔) กองทุนรวม (ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล)
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(๕) ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พุทธศักราช ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๖) บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย
(๗) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
(๘) นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ตามงบดุลตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาท
(๙) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(๑๐) ผู้ที่ไ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า พุทธศักราช ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“บุคคลรายย่อย” หมายความว่า บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ใช่นิติบุคคลรับอนุญาต
และไม่ใช่ผู้ลงทุน
“ตัวแทนการลงทุน” หมายความว่า ตัวแทนการลงทุนในประเทศที่ผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อย
มอบหมายให้เป็นตัวแทนการลงทุนหรือจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งต้องไม่ใช่กรณี ให้บริการเฉพาะ
การแนะนาการลงทุนแก่ผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อยซึ่งลงทุนโดยไม่ผ่านบุคคลดังกล่าว และต้องมีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พุทธศักราช ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พุทธศักราช ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ให้ตัวแทนการลงทุนตาม (๑) และ (๒) เป็นตัวแทนการลงทุนได้โดยต้องอยู่ภายใน
ขอบเขตที่ตนได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พุทธศักราช ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พุทธศักราช ๒๕๔๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ด้วย
“ตราสาร” หมายความว่า หลักทรัพย์และตราสารทางการเงินตามบทนิยามที่กาหนดในข้อ ๒
“ตราสารในต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกและจาหน่าย
ในต่างประเทศ หรือที่ออกในต่างประเทศและจาหน่ายในประเทศ หรือที่ออกและจาหน่ายในประเทศ
ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย แล้วแต่กรณี
“ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเฉพาะประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
หรือประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked life Policy) หรือประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์
(Universal Life Insurance) ที่ออกและจาหน่ายในต่างประเทศหรือในประเทศ
ข้ อ ๒๐/๓ ในกรณี ผู้ ล งทุ น หรื อ บุ ค คลรายย่ อ ยขอซื้ อ ขาย หรื อ แลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศที่เป็น ธุรกรรมทัน ทีแ ละธุรกรรมล่วงหน้า เพื่อวัต ถุประสงค์ในการชาระเงินลงทุนหรื อ
ทาธุรกรรม ดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดาเนินการได้
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(๑) ชาระเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศ
(๒) ชาระเงินลงทุนในอนุพันธ์ให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ คู่สัญญาสาหรับการลงทุน
ในอนุพันธ์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศ ตามลักษณะอนุพันธ์ ดังนี้
(ก) อ้างอิงตัวแปรที่ไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาท หรือไม่ใช่ดัชนีทางการเงิน
ที่คานวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาท และ
(ข) มีการตกลงจานวนเงินตามสัญญาเป็นเงินตราต่างประเทศ
(๓) ชาระเงินตามธุรกรรมยืมหรือให้ยืมตราสารในต่างประเทศ (Securities Borrowing and
Lending) โดยตกลงจานวนเงินตามสัญญาเป็นเงินตราต่างประเทศ
(๔) ชาระเงินตามธุรกรรมขายหรือซื้อตราสารในต่างประเทศโดยมีสัญญาซื้อคืนหรือขายคืน
ตามลาดับ (Repo หรือ Reverse Repo) โดยตกลงจานวนเงินตามสัญญาเป็นเงินตราต่างประเทศ
(๕) ช าระเงิ น ลงทุ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ชี วิ ต โดยบุ ค คลรายย่ อ ยที่ เ ป็ น บุ ค คลธรรม ดา
ซึ่งตกลงจานวนเงินตามสัญญาเป็นเงินตราต่างประเทศ
(๖) ช าระเงิ น ลงทุ น ในธุ ร กิ จ เงิ น ร่ ว มลงทุ น (Private Equity หรื อ Venture Capital)
ในต่างประเทศ ซึ่งตกลงจานวนเงินตามสัญญาเป็นเงินตราต่างประเทศ
(๗) ชาระรายจ่ายหรือผลขาดทุนที่เกิดจากการลงทุนหรือทาธุรกรรมตาม (๑) ถึง (๖)
(๘) ฝากเข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากเงิ น ตราต่ า งประเทศของตนหรื อ ของตั ว แทนการลงทุ น ที่ เ ปิ ด ใน
ต่างประเทศ หรือฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตัวแทนการลงทุนที่เปิดในประเทศซึ่งกระทาโดยผู้ลงทุนหรือ
บุคคลรายย่อย แล้วแต่กรณี เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการลงทุนหรือการทาธุรกรรมทุกประเภทที่กาหนด
ไว้ในประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตราสารในต่างประเทศต้องไม่มีอนุพันธ์ที่มีอัต ราแลกเปลี่ ยนที่เกี่ ยวกับเงินบาทแฝง
เว้นแต่เป็นตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศที่นิติบุคคลรับอนุญาตออกและจาหน่ายในประเทศ
ข้อ ๒๐/๔ ในการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่ เป็นธุรกรรมทันทีและธุรกรรมล่วงหน้า
เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๒๐/๓ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ โดยให้ดาเนินการได้ไม่เกินวงเงินสาหรับวัตถุประสงค์ที่มีการกาหนดวงเงินไว้
(๑) การขอซื้อเงินตราต่างประเทศ ให้นิติ บุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอซื้อแจ้งรายการในการ
ทาธุรกรรมตามข้อ ๔๔ และให้ดาเนินการได้ตามมูลค่าการลงทุนหรือธุรกรรมแต่ละประเภท ดังนี้
(ก) กรณีผู้ลงทุนขอซื้อ ไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยผ่านตัวแทนการลงทุนหรือไม่ผ่านตัวแทน
การลงทุน ให้เรียกเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรม ได้แก่ แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์
การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ซึ่งออกให้โดยเจ้าพนักงาน
(ข) กรณีบุคคลรายย่อยขอซื้อ ให้ถือปฏิบัติตามแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้
๑. ให้เรียกเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมในแต่ละกรณี ดังนี้
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๑.๑ กรณีลงทุนโดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุน ให้เรียกแบบรับทราบการแจ้ง
ความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ซึ่งออกให้โดยเจ้าพนักงาน
๑.๒ กรณี ล งทุ น ผ่ า นตั ว แทนการลงทุ น ให้ เ รี ย กหนั ง สื อ รั บ รองของตั ว แทน
การลงทุน ซึ่งรับรองว่าการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็นไปเพื่อการลงทุนหรือทาธุรกรรม
ตามที่กาหนดไว้โดยผ่านตัวแทนการลงทุน
๒. กรณีชาระเงินให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ โดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุน
ให้ดาเนินการได้เป็นจานวนรวมไม่เกินปีละ ๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด
ต่อราย
(ค) กรณีตัวแทนการลงทุนขอซื้อเงินเพื่อชาระเงินลงทุนหรือธุรกรรมแทนผู้ลงทุนหรือ
บุคคลรายย่อยที่ตนรับเป็นตัวแทน ให้เรียกเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าผู้ล งทุนหรือบุคคลรายย่อยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการชาระเงินลงทุนหรือธุรกรรมตามที่กาหนด เจ้าพนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเพิกถอน
แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ตามที่เห็นสมควร
(๒) การขอขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้ดาเนินการได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องเรียก
ให้ผู้ขอยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมดังกล่าว เว้นแต่กรณีการขอขายเงินตราต่างประเทศ
ที่เป็นธุรกรรมล่วงหน้า ให้เรียกให้บุคคลดังกล่าวยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในวันทาธุรกรรม และให้สามารถดาเนินการได้ตามมูลค่ารวมของการลงทุนหรือธุรกรรมแต่ละประเภท
ในกรณีที่กาหนดให้ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการขอทาธุรกรรม ให้นิติบุคคลรับอนุญาต
เรียกให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมที่กาหนดในวันทาธุรกรรม (Trade date) เว้นแต่
การซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันที เจ้าพนักงานผ่อนผันให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสาร
ข้างต้น ภายในวันครบกาหนดชาระเงิน (Settlement date) แทนได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจาเป็น
ทั้ ง นี้ ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตถื อ ปฏิ บั ติ ต ามที่ ก าหนดในข้ อ ๑๕ (๒) (ข) และ (ค)
โดยอนุโลมด้วย
ข้อ ๒๐/๕ ในวันครบกาหนดชาระเงิน (Settlement date) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้
ผู้ขอทาธุรกรรมรับมอบหรือส่งมอบเงิน ตราต่างประเทศตามธุรกรรมที่ได้ทาไว้ ยกเว้นกรณีต่ออายุ
ไม่ต่ออายุ หรือยกเลิกธุรกรรม ให้นิติบุคคลรับอนุญาตทั้งที่เป็นคู่สัญญาเดิมหรือคู่สัญญาใหม่ดาเนินการได้
โดยให้สามารถหักกลบและรับหรือจ่ายส่วนต่างเป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศก็ได้ และเฉพาะกรณี
การต่ออายุธุรกรรมดังกล่าว ให้เรียกเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย
สาหรับกรณีการขอแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้สามารถหักกลบและรับหรือจ่ายส่วนต่าง
เป็นเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศได้ เว้นแต่ผู้ทาธุรกรรมประสงค์จะรับมอบหรือส่งมอบเงินตรา
ต่างประเทศ ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๒๐/๔ ด้วย
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ข้อ ๒๐/๖ กรณีการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามวงเงิน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนดในข้อ ๒๐/๓ ถึงข้อ ๒๐/๕ ให้นิติบุคคลรับอนุญาต
ส่งเรื่องให้ เจ้าพนั กงานพิจารณาอนุ ญาตก่อน โดยให้ถือปฏิบัติต ามวิธีการในการยื่นขออนุญาตและ
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดในวรรคสองและสามของข้อ ๑๔ ด้วย
ข้อ ๒๐/๗ ในการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามลักษณะนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาต
ถือปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและการรายงาน รวมถึงการดูแลผู้ขอทาธุรกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและการรายงานการทาธุรกรรมเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
ตามที่กาหนดในข้อ ๔๔ ข้อ ๔๔/๑ ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗
(๒) ดูแลให้ผู้ลงทุน บุคคลรายย่อย หรือตัวแทนการลงทุน ที่มาขอทาธุรกรรมดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนหรือทาธุรกรรมทุกประเภทตามที่กาหนดในข้อ ๒๐/๓
ตามแบบและวิธีการที่เจ้าพนักงานกาหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อส่งให้แก่เจ้าพนักงาน และต้องเก็บข้อมูลการลงทุน
พร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบ
(ข) ด าเนิ น การในลั ก ษณะที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปเพื่ อ การเก็ ง ก าไรในอั ต ราแลกเปลี่ ย น หรื อ
เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการยื่นขออนุญาตการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ”
ข้อ ๖ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ ๒๑ ของประกาศเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเงิ น เรื่ อ ง
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๗ ให้ เ พิ่ ม ความดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น (ง) ของข้ อ (๑) ของวรรคหนึ่ ง ของข้ อ ๒๓
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“(ง) เงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศได้รับชาระจากบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศบุคคลอื่น
เพื่อวัตถุประสงค์ที่กาหนดในข้อ ๑๕ (๑) (ง) หรือวัตถุประสงค์ที่เป็นธุรกรรมเพื่อการลงทุนตามข้อ ๒๐/๓
ให้รับฝากได้ตามจานวนที่ได้รับชาระ”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (ค) ของข้อ (๑) ของวรรคสองของข้อ ๒๔ ของประกาศเจ้าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ค) เงิ น ที่ บุ ค คลที่ มี ถิ่ น อยู่ ใ นประเทศช าระหรื อ สั่ ง โอนให้ แ ก่ บุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง
เพื่อวัตถุประสงค์ที่กาหนดในข้อ ๑๕ หรือวัตถุประสงค์ที่เป็นธุรกรรมเพื่อการลงทุนตามข้อ ๒๐/๓
ให้รับฝากได้ตามจานวนที่จะชาระหรือสั่งโอน”

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๖ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๒๖ นอกจากที่ กาหนดในข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ การรับ ฝากเงิ นตราต่างประเทศ
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอฝากเงิ นตราต่างประเทศยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต
ตามแบบและรายการเอกสารที่กาหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการนี้ ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารหลั ก ฐานก่ อ นส่ งให้
เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จาเป็น เมื่อได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้บุคคลนั้นปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการ
ในการท าธุรกรรมและให้ นิ ติบุค คลรับอนุญ าตถื อปฏิ บั ติต ามที่ กาหนดในข้อ ๔๔ โดยให้ นิติบุคคล
รั บ อนุ ญาตรับ ฝากเงิ น ตราต่างประเทศได้ไม่ เกินจ านวนตามที่ไ ด้รับอนุญาตจากเจ้า พนักงาน ทั้งนี้
เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจพิจารณากาหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตด้วย”
ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๙ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๒๙ ในการถอนเงิ น ตราต่ างประเทศจากบัญ ชี เ งิ นฝากเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดัง ต่อไปนี้
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอถอนปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทาธุรกรรมตามข้อ ๔๔
และถือปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขต หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงินในการถอนเงิน
ในแต่ละวัตถุประสงค์ด้วย
(๑) เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ ก าหนดในข้ อ ๑๕ โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อดังกล่าว โดยให้ถอนได้ไม่จากัดจานวน เว้นแต่กรณีวัตถุประสงค์ที่มีการ
กาหนดวงเงินไว้ให้ถอนได้ไม่เกินวงเงิน
(๒) เพื่อวัตถุประสงค์ในการชาระเงินลงทุนหรือทาธุรกรรมในข้อ ๒๐/๓ โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามที่กาหนดไว้ในลักษณะ ๓ ภาค ๔ สาหรับแต่ละกรณีด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการกาหนดวงเงิน
ไว้ให้ถอนได้ไม่เกินวงเงิน และต้องนับรวมเป็นวงเงินการลงทุนตามที่กาหนดไว้ด้วย
(๓) เพื่ อ ฝากเข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากเงิ น ตราต่ า งประเทศดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ ถ อนได้ ไ ม่ จ ากั ด จ านวน
โดยไม่ต้องจัดให้มีการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมในทุกจานวนเงิน
(ก) เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของนิติบคุ คลรับอนุญาต หรือผู้ประกอบ
ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ช าระเงิ น ต่ า งประเทศที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตประเภทอื่ น ให้ ท าได้ ภ ายใต้ ข อบเขต

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การประกอบธุรกิจแต่ละประเภทตามที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการชาระแทนกิจการในเครือ
ในประเทศของผู้ขอถอนนั้นด้วย
(ข) เพื่อฝากเข้าบัญชีเงิน ฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่นของตน หรือบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศบุคคลอื่น
(๔) เพื่อขายให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต ให้ถอนได้ไม่จากัดจานวน โดยไม่ต้องจัดให้มีการยื่น
เอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมในทุกจานวนเงิน
ในการดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคล
รับอนุญาตก่อนดาเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นได้
ในกรณีที่ผู้ขอถอนเงินตราต่างประเทศเป็นส่วนราชการ ให้ถอนเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
ได้ทุกกรณีโดยไม่จากัด จานวน และไม่ต้องจัดให้มีการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรม
ในทุกจานวนเงิน โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กาหนดในข้อ ๔๔ ด้วย
ทั้งนี้ การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศต้องไม่เป็นการถอนเงินสดเป็นเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อนามาใช้ในประเทศไทย”
ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๑ นอกจากที่กาหนดในข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ การถอนเงินตราต่างประเทศกรณีอื่น
รวมถึ ง การถอนตามกรณี ที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ๑๔ ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตจั ด ให้ ผู้ ข อถอนเงิ น ตรา
ต่างประเทศยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ตามแบบและรายการเอกสารที่กาหนดไว้
ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการนี้ ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารหลั ก ฐานก่ อ นส่ งให้
เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จาเป็น เมื่อได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้บุคคลนั้นปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการ
ในการท าธุรกรรมและให้ นิ ติบุค คลรับอนุญ าตถื อปฏิ บั ติต ามที่ กาหนดในข้อ ๔๔ โดยให้ นิติบุคคล
รับอนุญาตถอนเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินจานวนตามที่ได้รับอนุญาตเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงาน
จะพิจารณาอนุญาตตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจพิจารณากาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
ประกอบการอนุญาตด้วย”
ข้อ ๑๒ ให้ เพิ่ มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๓๕ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๐๗ ง

หนา้ ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

“ทั้งนี้ บัญชีเงิน บาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่เปิด เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์
และตราสารทางการเงินอื่น ให้ใช้เฉพาะเพื่อการลงทุนสาหรับหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินที่ออก
และจาหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น”
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ (๓) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๓๕/๑ ของประกาศเจ้าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) เงินบาทที่ได้รับชาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ดังต่อไปนี้
(ก) เงินบาทจ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๕ ที่เป็นเงินที่ได้รับชาระที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ ร กรรมอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น ที่ ซื้ อ ขายในศู น ย์ ซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า หรื อ เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ช าระ
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน
(ข) เงินที่ได้รับชาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
หรือดัชนีอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเงินบาท ที่ทากับนิติบุคคลรับอนุญาต”
ข้อ ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๓๕/๑ ของประกาศเจ้าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“(๔) เงินบาทที่โอนมาจากบัญชีเงินบาทของธนาคารกลางในต่างประเทศ องค์การหรือสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเปิดไว้กับธนาคาร
แห่งประเทศไทย”
ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ (๓) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๓๕/๒ ของประกาศเจ้าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) เงินบาทที่จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๕”
ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในข้อ (๓) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๓๕/๓ ของประกาศเจ้าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) เงินบาทที่จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๕ โดยต้องไม่ใช่เงิน ดังต่อไปนี้
(ก) เงินที่ได้รับชาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเงินที่ได้รับชาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน
ทั้ ง นี้ ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญาตรั บ ฝากเงิ นที่ ช าระคื น เงิ น ลงทุ น ในหุ้น ที่ บุ คคลที่มี
ถิ่นที่อยู่นอกประเทศลงทุนในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป รวมทั้งผลตอบแทนและเงินที่ได้รับชาระ
ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนดังกล่าวได้
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(ข) เงินลงทุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศตามข้อ ๑๖ (๑) เงินที่บุคคล
ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเฉพาะที่เป็นนิติบุคคลได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์หรือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหลักทรัพย์ของตนซึ่งจดหรือจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินตามวรรคหนึ่ง เข้าบัญชีเงินบาทของบุคคล
ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยได้ โดยเงินที่รับฝากจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
๑. เป็นเงินลงทุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย ซึ่งกิจการที่ได้รับการลงทุนหรือกิจการที่กู้ยืม
ดังกล่าวจะต้องนาเงินไปใช้เพื่อการค้าหรือการลงทุนในประเทศไทยหรือในประเทศดังกล่าว หรือ
๒. เป็น เงิน ที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและ
ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยได้รบั จากการเสนอขายหลักทรัพย์ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หลักทรัพย์ ซึ่งเงิน ดังกล่าวจะต้องน าไปใช้เพื่อการค้าหรือการลงทุนในประเทศไทยหรือในประเทศ
ดังกล่าว”
ข้อ ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๘) และ (๙) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๓๕/๓ ของประกาศ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“(๘) เงินบาทที่จ่ายให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและ
ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยเพื่อการลงทุนหรือทาธุรกรรมตามที่กาหนดไว้ในลักษณะ ๓
ภาค ๔ ซึ่งต้องออกและจาหน่ายในประเทศดังกล่าว หรือเกี่ยวข้องกับตราสารที่ออกและจาหน่าย
ในประเทศดังกล่าวเท่านั้น โดยให้ถือปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในภาคดังกล่าวด้วย
(๙) เงินบาทที่โอนมาจากบัญชีเงินบาทของธนาคารกลางในต่างประเทศ องค์การหรือสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเปิดไว้กับธนาคาร
แห่งประเทศไทย”
ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๖ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๖ การรับฝากเงินในแต่ละกรณีที่ระบุในข้อ ๓๕/๑ และข้อ ๓๕/๓ แห่งประกาศนี้
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมที่แสดงว่าเป็นเงินที่สามารถฝากเข้า
บั ญ ชี ไ ด้ แล้ ว แต่กรณี ยกเว้น การรับ ฝากเงินบาทที่โอนมาจากบัญชี เงินบาทของบุค คลที่มีถิ่นที่อยู่
นอกประเทศบัญชีอื่น นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานดังกล่าว โดยหากเป็นการรับฝาก
เงิน บาทที่จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๕ หรือเงินบาทที่จ่ายตามข้อ ๓๕/๓ (๘) ให้นิติบุคคล
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รับอนุญาตถือปฏิบัติตามวิธีการในการเรียกเอกสารหลักฐานตามที่กาหนดในข้อ ๑๕ หรือข้อ ๒๐/๔
แล้วแต่กรณีด้วย
ทั้ ง นี้ ในการรั บ ฝากเงิ น บาทที่ จ่ า ยเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามข้ อ ๑๕ หรื อ เงิ น บาทที่ จ่ า ย
ตามข้อ ๓๕/๓ (๘) ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และวงเงิน
ที่กาหนดในข้อ ๑๕ และลักษณะ ๓ ภาค ๔ แล้วแต่กรณีด้วย
การถอนเงินในแต่ละกรณีที่ระบุในข้อ ๓๕/๑ และข้อ ๓๕/๓ แห่งประกาศนี้ ให้นิติบุคคล
รับอนุญาตรับดาเนินการได้โดยไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรม โดยต้องดูแลให้การ
ถอนเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละประเภทบัญชี ทั้งนี้ เพื่อการดูแลข้างต้นนิติบุคคลรับอนุญาต
อาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร”
ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกข้อ ๓๙/๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกข้อ ๔๐/๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๑ กรณีบุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศขอกู้ยืมหรือขอรับสินเชื่อ
รูปแบบอื่นเป็นเงินตราต่างประเทศจากนิติบุคคลรับอนุญาต ให้กระทาได้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ ก าหนดในข้ อ ๑๕ โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
เงื่อนไข และวงเงินตามที่กาหนดในข้อดังกล่าว
(๒) เพื่อขายให้นิติบุคคลรับอนุญาต
(๓) เพื่อวัตถุประสงค์ในการชาระเงินลงทุนหรือทาธุรกรรมในข้อ ๒๐/๓ โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามที่ ก าหนดไว้ใ นลั กษณะ ๓ ภาค ๔ ส าหรั บ แต่ล ะกรณี และให้ นั บ รวมเป็ นวงเงิ นการลงทุน
ตามที่กาหนดไว้ด้วย
เมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งแท้จริงและ
ถู ก ต้ อ งและเป็น การกู้ยื มเงิน เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ต ามที่ แจ้ งไว้ ให้ นิ ติบุ คคลรับ อนุญ าตให้กู้ ยืมเงินตรา
ต่างประเทศได้ โดยต้องเรียกให้บุคคลดังกล่าวทาสัญญาเงินกู้หรือเอกสารการรับสินเชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่ผู้ขอกู้เงิน ตราต่างประเทศเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องเรียก
เอกสารหลักฐาน และให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศดังกล่าวได้ทุกกรณี
(๑) ส่วนราชการ
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(๒) บุคคลตามที่กาหนดในข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
ทั้ ง นี้ ให้ นิ ติบุ คคลรั บอนุ ญาตถื อปฏิบั ติต ามหลั กเกณฑ์ และวิธีก ารที่ กาหนดในข้อ ๔๔/๑
ข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ ด้วย แล้วแต่กรณี”
ข้อ ๒๒ ให้ยกเลิกข้อ ๔๒/๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๓ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคห้ า ของข้ อ ๔๔ ของประกาศเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ทั้ ง นี้ การขอฝากตามข้ อ ๒๓ (๑) (ข) ส าหรั บ เงิ น ที่ บุ ค คลที่ มีถิ่ น ที่ อยู่ ใ นประเทศซื้อ
แลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมจากนิติบุคคลรับอนุญาต และการขอฝากโดยบุคคลตามข้อ ๒๔ ให้บุคคลนั้น
แจ้งรายการโดยไม่ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง และนิติบุคคลรับอนุญาตไม่ตอ้ ง
ระบุรายการวัตถุประสงค์ไว้ในหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมตามวรรคสอง”
ข้อ ๒๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๔/๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การแลกเปลี่ ย นเงิ น ลงวั น ที่ ๓๑ มี น าคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๔๔/๑ ในการเรี ย กเอกสารหลั ก ฐานประกอบการท าธุ ร กรรมตามประกาศฉบั บ นี้
และหลักฐานประกอบการยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงาน ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารหลักฐานที่เป็น
ต้ น ฉบั บ ส าเนา หรื อ ข้ อ มู ล อิเ ล็ กทรอนิ กส์ ก็ไ ด้ ยกเว้ น กรณี หนัง สื อรั บรองของตัวแทนการลงทุน
ตามข้อ ๒๐/๔ และแบบคาขอตามที่กาหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้นิติบุคคลรับอนุญาต
เรียกเอกสารหลักฐานที่เป็นต้นฉบับหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้อย่างเดียวกับต้นฉบับได้เท่านั้น
ทั้ ง นี้ นิ ติ บุ ค คลรับ อนุ ญาตต้อ งตรวจสอบจนเป็ นที่ พ อใจว่ าเป็นเอกสารหลั กฐานที่แท้จริง
และถูกต้อง”
ข้อ ๒๕ ให้ยกเลิกข้อ ๔๗/๑ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๒๖ ให้ ย กเลิ ก ความในภาค ๙ การซื้ อ ขายทองค า ข้ อ ๔๗/๒ และข้ อ ๔๗/๓
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ภาค ๙
การซื้อ ขายทองคา
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ข้อ ๔๗/๒ การซื้อหรือขายทองคาล่วงหน้าในต่างประเทศทุกประเภท รวมถึงการซื้อหรือขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่มีทองคาเป็นสินค้าหรือมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองคา ที่กระทา
ทั้งในและนอกตลาดซื้อขายล่วงหน้า ไม่ว่ากระทาโดยตรงหรือผ่านนายหน้า ตัวแทนหรือโดยวิธีการอื่นใด
และไม่ ว่ า จะมี ก ารส่ งมอบหรือ ไม่ ส่ งมอบซึ่ งทองค าที่ ซื้อ ขายนั้น ให้ นิ ติ บุ ค คลรับ อนุญ าตจั ด ให้ผู้ขอ
ยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ตามแบบและรายการเอกสารที่กาหนดไว้ในเว็บไซต์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการนี้ ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเอกสารหลั ก ฐานก่ อ นส่ งให้
เจ้าพนั กงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จาเป็น ทั้งนี้
เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจพิจารณากาหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตด้วย
ในกรณีการซื้อหรือขายตามวรรคหนึ่งที่กระทาโดยนิติบุคคลรับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาต
กระทาได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ข้อ ๔๗/๓ การซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าในประเทศที่มีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองคา
ที่ ก ระท านอกศู น ย์ ซื้ อ ขายสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตจั ด ให้ ผู้ ข อยื่ น ค าขอต่ อ
เจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต ตามแบบและรายการเอกสารที่กาหนดไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย หรือในระบบงานอิเล็กทรอนิ กส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเจ้าพนักงานอาจ
เรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จาเป็น ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตตามความจาเป็น
และเหมาะสม โดยเจ้าพนักงานอาจพิจารณากาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอนุญาตด้วย
การซื้ อ หรื อ ขายตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี ดั ง ต่ อ ไปนี้ เจ้ า พนั ก งานอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การได้
โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตต่อพนักงาน
(๑) การซื้อหรือขายระหว่างนิติบุคคลรับอนุญาตด้วยกัน
(๒) การซื้อหรือขายระหว่างนิติบุคคลรับอนุญาตกับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ”
ข้อ ๒๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นภาค ๑๐ เบ็ตเตล็ด ข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ ของประกาศ
เจ้ า พนั ก งานควบคุ ม การแลกเปลี่ ย นเงิ น เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ภาค ๑๐
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๔๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศขอทาธุรกรรมที่กาหนด
ในประกาศฉบับนี้ภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดาเนินการได้
ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กาหนดไว้ในประกาศเฉพาะสาหรับการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท
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เว้นแต่กรณีที่ไม่ได้มีการกาหนดเป็นการเฉพาะไว้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ประกาศเฉพาะสาหรับการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศตามวรรคหนึ่งไม่ให้หมายความรวมถึง
นิติบุคคลรับอนุญาต
ข้อ ๔๙ ในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลรั บ อนุ ญ าตมี เ หตุ จ าเป็ น อั น สมควรท าให้ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศฉบับนี้ได้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตยื่นคาขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงาน
ทั้งนี้ เจ้าพนั กงานจะพิจารณาอนุ ญาตตามความจาเป็นและเหมาะสม และอาจกาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร”
ข้อ ๒๘ หนั งสืออนุญาตของเจ้าพนักงานที่ให้ดาเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดตามประกาศฉบับนี้และมีอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้
บังคับต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่หนังสืออนุญาตกาหนดเงื่อนไขที่มีขอบเขตน้อยกว่าที่กาหนดในประกาศ
ฉบับนี้ ให้ใช้เงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๒๙ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5
อลิศรา มหาสันทนะ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

