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สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ
เอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมเงิ นตราตราต่างประเทศ
การโอนเงิ นไปต่างประเทศ การยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงิ นตราต่างประเทศ
การตรวจสอบกรณี โอนเงิ นออกที่อาจเข้าข่ายเป็ นวัตถุประสงค์ใน negative list
และการซื้อเงิ นตราต่างประเทศเพื่อชาระในประเทศ
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิ เกี่ยวกับ
การแลกเปลีย่ นเงิน ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ประกาศเจ้าพนักงานฯ) กาหนดให้
นิตบิ ุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้บุคคลผูข้ อทาธุรกรรมโอนออกนอกประเทศ และการโอนออกตราต่างประเทศ
ในประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดในข้อ 15 ของประกาศเจ้าพนักงานฯ ต้องแจ้งรายการในการทา
ธุรกรรมตามข้อ 44 และถือปฏิบตั ิในเรื่องเอกสารหลักฐานประกอบการทาธุรกรรม (หลักฐาน)ดังกล่าว 1 ทัง้ นี้
เพื่อให้นิตบิ ุคคลรับอนุญาตทุกรายมีแนวทางปฏิบตั เิ ดียวกันในการเรียกเอกสารหลักฐาน สมาคมธนาคารไทย
และสมาคมธนาคารนานาชาติ จึงกาหนดเอกสารประกอบการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ (1) การ
โอนเงินไปต่างประเทศ (2) การยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ (3) การตรวจสอบกรณีโอนเงิน
ออกทีอ่ าจเข้าข่ายเป็ นวัตถุประสงค์ใน negative list และ (4) การซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชาระในประเทศ 2
ซึง่ ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ดังนี้
เอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงิ นไปต่างประเทศ
1. ชาระค่าทองคาที่นาเข้า ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
1.1. หลักฐานแสดงการซือ้ ทองคา เช่น สัญญาซือ้ ขาย เอกสารเรียกเก็บเงินจากผูข้ าย และ
1.2. หลักฐานแสดงการนาทองคาเข้า เช่น ใบขนสินค้า ทัง้ นี้ นิตบิ ุคคลรับอนุญาตสามารถเรียกภายใน
2 วันทาการ หลังจากวันทีโ่ อนออกไปชาระค่าทองคา

1

กรณีผขู้ อทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศผ่านกระบวนการ Know your business (KYB) ตามแนวปฏิบตั ทิ ่ี ธปท. กาหนดแล้ว หรือธุรกรรมจานวน
เงินต่ากว่า 200,000 ดอลลาร์ สรอ. ไม่จาเป็ นต้องยื่นเอกสารหลักฐาน อย่างไรก็ดี กรณีผขู้ อทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศทีไ่ ม่ผ่านกระบวนการ
KYB ทีม่ กี ารทาธุรกรรมตัง้ แต่ 200,000 ดอลลาร์ สรอ. ต้องเรียกเอกสารประกอบการทาธุรกรรม ทัง้ นี้ นิตบิ ุคคลรับอนุญาตสามารถอ้างอิงหลักการ
KYB ที่ ธปท. กาหนด ได้ตามแนวปฏิบตั ขิ องธนาคารพาณิชย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (แนวปฏิบตั )ิ
2 การซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชาระในประเทศ หมายถึง การซื้อ FX หรือการโอน FX กรณีผช
ู้ าระหรือผูร้ บั ชาระไม่มบี ญ
ั ชี FCD รองรับ (ไม่รวมถึง
การโอนระหว่างบัญชี FCD) เพื่อชาระให้แก่บุคคลทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทยทีม่ บี ญ
ั ชีกบั ธนาคารในประเทศไทย
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2. ซื้ อ อสัง หาริ มทรัพ ย์ในต่ างประเทศ ซื้ อ สิ ท ธิ การเช่ าอสัง หาริ มทรัพ ย์ใ นต่ างประเทศ หรื อ ช าระ
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอสังหาริ มทรัพย์ในต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
2.1 กรณี ซ้ื อ หรือ เช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ ใ นต่ า งประเทศต้ อ งเรีย กหลัก ฐานที่แ สดงว่ า จะมีก ารซื้ อ
อสังหาริมทรัพ ย์ห รือ สิทธิก ารเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น กรณีซ้ือ อสังหาริมทรัพย์หรือ สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ให้เรียกหลักฐานสัญญาจะซื้อ จะขายหรือสัญญาซื้อขาย กรณีส่งเงินให้ตวั แทนให้เรียก
หลักฐานแสดงว่ามีการแต่งตัง้ ตัวแทนของผูข้ าย/ผูซ้ อ้ื ในต่างประเทศเพิม่ เติม
2.2 กรณี จ่ า ยค่ า ใช้จ่ า ยในการตกแต่ ง ต้อ งเรีย กหลัก ฐานตาม (2.1) หรือ หลัก ฐานแสดงการถือ
กรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และหลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง เช่น เอกสาร
เรียกเก็บเงินทีอ่ อกโดยผูข้ ายเฟอร์นิเจอร์หรือผูร้ บั ตกแต่งในกรณีชาระค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
2.3 กรณีใช้ช่อื ร่วมทีไ่ ม่ใช่บุคคลในครอบครัว สามารถมอบอานาจให้คนใดคนหนึ่งทีม่ ชี ่อื ในสัญญามา
โอนเงิน ไปช าระแทนได้ แต่ ไ ม่ ส ามารถให้บุ ค คลอื่น ที่ไ ม่ ใ ช่ เ จ้า ของกรรมสิท ธิห์ รือ ไม่ ใ ช่ บุ ค คลใน
ครอบครัวมาโอนเงินไปชาระแทน
3. ซื้อหุ้น ใบสาคัญสิ ทธิ ในการซื้อหุ้นหรือสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นของบริ ษทั ในเครือเดียวกันที่ต่างประเทศใน
ลักษณะที่เป็ นการให้สวัสดิ การแก่พนักงาน ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
3.1 เอกสารโครงการซื้อ หุ้น ใบส าคัญ แสดงสิทธิท่ีจะซื้อ หุ้นหรือ สิทธิท่ีจะซื้อ หุ้นของบริษัทในเครือ
เดียวกัน และ
3.2 หลักฐานทีแ่ สดงความสัมพันธ์การเป็ นบริษทั ในเครือเดียวกัน เช่น หลักฐานแสดงสัดส่วนการถือหุน้
จากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้หรือข้อมูลจากงบการเงินของผูล้ งทุน ทีร่ บั รองโดยผูต้ รวจสอบบัญชี ซึง่ แสดง
สัดส่วนการถือหุน้ หรือแผนผังแสดงสัดส่วนการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั ในเครือทีร่ บั รองโดยผูม้ อี านาจลง
นามหรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจจากผูม้ อี านาจลงนาม
4. ลงทุนในกิ จการในต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
4.1 หลักฐานแสดงสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีส่วนเป็ นเจ้าของ เช่น สัญญาร่วมทุนหรือสัญญาซื้อ ขายหุ้น
โดยกรณีไปลงทุนครัง้ แรกหากยังไม่มสี ญ
ั ญาสามารถใช้มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ (Board) มาแสดงได้
และหากมติ Board ดังกล่าวไม่มขี อ้ มูลแสดงสัดส่วนการถือหุน้ นิตบิ ุคคลรับอนุญาตสามารถเรียกเอกสาร
ตาม (4.1) ทีแ่ สดงสัดส่วนการถือหุน้ หรือมีสว่ นเป็ นเจ้าของเพิม่ เติมภายหลัง และ
4.2 หลัก ฐานเกี่ยวกับ กิจ การที่ไ ด้ร ับ การลงทุ น เช่น ใบอนุ ญ าตให้จดทะเบีย นของกิจ การที่ล งทุ น
หนังสือบริคณห์สนธิ หรือหลักฐานอื่นใดทีแ่ สดงตัวตนของกิจการทีไ่ ปลงทุน และยื่นมาภายหลังที่ได้มี
การลงทุนแล้วได้ หากเอกสารที่ลูกค้ายื่นมาเป็ นภาษาที่ นิติบุคคลรับอนุ ญาตไม่เข้าใจ นิติบุคคลรับ
อนุญาตอาจให้ลูกค้าแปลเอกสารเฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นใจความสาคัญได้
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ทัง้ นี้ หลักฐานตาม (4.1) และ (4.2) นิตบิ ุคคลรับอนุญาตอาจเรียกให้ผขู้ อซื้อหรือแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศยื่นภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารลงทุนแล้วได้
5. ให้ก้ยู ืมแก่กิจการในต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
5.1 หลักฐานการกู้ยมื ที่แสดงรายละเอียดของการกู้ยมื เช่น สัญญาเงินกู้หรือ promissory note หรือ
เอกสารหลักฐานอื่นใดทีแ่ สดงรายละเอียดของการกูย้ มื และ
5.2 หลักฐานแสดงสัดส่วนการถือหุน้ หรือมีส่วนเป็ นเจ้าของ โดยสามารถใช้หลักฐานแสดงสัดส่วนการ
ถือหุน้ จากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ เช่น เว็บไซต์หน่วยงานราชการ Bloomberg Reuters ฐานข้อมูลที่
นิตบิ ุคคลรับอนุ ญาตมี เช่น ตลาดหลักทรัพย์หรือข้อมูลจากงบการเงินที่รบั รองโดยผูต้ รวจสอบบัญชี
ซึ่งแสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทหรือแผนผังแสดงสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในเครือที่
รับรองโดยผูม้ อี านาจลงนามหรือผูไ้ ด้รบั มอบอานาจจากผูม้ อี านาจลงนาม และ
5.3 หลักฐานเกี่ยวกับกิจการที่กู้ยมื เช่น ใบอนุ ญาตให้จดทะเบียนของกิจการที่กู้ยมื หนังสือบริคณห์
สนธิ หรือหลักฐานอื่นใดทีแ่ สดงตัวตนของกิจการทีก่ ยู้ มื และยื่นมาภายหลังทีไ่ ด้มกี ารกูย้ มื แล้วได้ หาก
เอกสารที่ลูกค้ายื่นมาเป็ นภาษาที่นิตบิ ุคคลรับอนุญาตไม่เข้าใจ นิตบิ ุคคลรับอนุญาตอาจให้ลูกค้าแปล
เอกสารเฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นใจความสาคัญได้
6. ส่งเงิ นซึ่งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของคนไทยที่ย้ายถิ่ นฐานไปพานักอยู่ต่างประเทศเป็ นการถาวร ต้องเรียก
หลักฐานของทางการทีแ่ สดงว่ายินยอมให้ผรู้ บั พานักอยู่ในต่างประเทศเป็ นการถาวร
7. ส่งเงิ นมรดกให้แก่ผ้รู บั มรดกที่มีถิ่นพานักถาวรในต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
7.1. หลักฐานของทางการทีแ่ สดงว่ายินยอมให้ผรู้ บั พานักอยู่ในต่างประเทศเป็ นการถาวร และ
7.2. หลักฐานทีแ่ สดงว่าเป็ นผูร้ บั มรดก เช่น พินยั กรรมหรือหนังสือของผูจ้ ดั การมรดกทีศ่ าลตัง้
8. ส่งไปให้ครอบครัวหรือญาติ พี่น้องซึ่งมีถิ่นพานักถาวรในต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐานดังนี้
8.1. หลักฐานของทางการทีแ่ สดงว่ายินยอมให้ผรู้ บั พานักอยู่ในต่างประเทศเป็ นการถาวร และ
8.2. หลั ก ฐานที่ แ สดงความสัม พัน ธ์ ท างเครื อ ญาติ เช่ น บั ญ ชี เ ครื อ ญาติ ห รื อ ค ารับ รองว่ ามี
ความสัมพันธ์เป็ นญาติ (Self-Declaration)
9. ค่าใช้จ่ายเดิ นทางไปต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐานทีแ่ สดงว่าจะเดินทางไปต่างประเทศ หลักฐานการ
จองหรือชาระเงินค่าบริการในต่างประเทศ เช่น หนังสือเดินทาง ตั ๋วเครื่องบิน ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร ค่าเช่ารถ
ค่ายานพาหนะ ฯลฯ เป็ นต้น ทัง้ นี้ สามารถใช้ในรูปแบบ Hard Copy หรืออิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้
10. ชาระคืนต้นเงิ นกู้จากต่างประเทศไม่ว่าเงิ นกู้บาทหรือเงิ นกู้เงิ นตราต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐานที่
แสดงรายละเอียดของการกูย้ มื เงินจากต่างประเทศ
กรณี เงิ นกู้นาเข้า
10.1. หลักฐานทีแ่ สดงรายละเอียดของการกู้ยมื เงินจากต่างประเทศ เช่น สัญญากู้หรือ Promissory Note
หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดทีแ่ สดงรายละเอียดของการกู้ยมื และ
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10.2. หลักฐานการนาเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศทีส่ ามารถตรวจสอบ ชื่อผูโ้ อน ประเทศผูโ้ อน ชื่อ
ผูร้ บั เงิน จานวนเงิน โดยไม่จาเป็ นต้องมีวตั ถุประสงค์ของเงินเข้า เช่น
10.2.1 เอกสารทีอ่ อกโดยธนาคารเจ้าของบัญชีของผูก้ ู้ เช่น ใบแจ้งเงินโอนเข้า (Credit Advice) หรือ
10.2.2 เอกสารทีอ่ อกโดยธนาคารทีไ่ ด้รบั เงินกู้จากต่างประเทศ / ธนาคารตัวกลาง (Correspondent
Bank) เช่น SWIFT MT103 หรือจดหมายรับรอง หรือ
10.2.3 เอกสารทีอ่ อกโดยธนาคารจากต่างประเทศ เช่น SWIFT MT103 หรือ
10.2.4 รายงานที่ธนาคารส่งมายังระบบ DMS ในกรณีทธ่ี นาคารมีกระบวนการตรวจสอบเอกสารใน
การนาเงินกูเ้ ข้าประเทศ
กรณี เงิ นกู้ไม่นาเข้า
ให้เรียกเอกสารตามทีก่ าหนดในเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกรณี โอนเงิ นออกที่อาจเข้าข่าย
เป็ นวัตถุประสงค์ใน negative list ข้อ 3 (4) สาหรับการเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกรณี
โอนเงินออกทีอ่ าจเข้าข่ายเป็ นวัตถุประสงค์ใน negative list3
11. ชาระดอกเบีย้ เงิ นกู้จากต่างประเทศไม่ว่าเงิ นกู้บาทหรือเงิ นกู้เงิ นตราต่างประเทศ ต้องเรียก
หลักฐาน ตามข้อ 11.1 และ 11.2 ดังนี้
11.1 หลักฐานทีแ่ สดงรายละเอียดของการกู้ยมื เงินจากต่างประเทศ เช่น สัญญากู้ ทัง้ นี้ เฉพาะในการ
ส่งเงินค่าดอกเบีย้ ครัง้ แรก และ
กรณี เงิ นกู้นาเข้า
11.1.1 หลักฐานการนาเงินกู้จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศที่สามารถตรวจสอบชื่อผู้โอน
ประเทศผูโ้ อน ชื่อผูร้ บั เงิน จานวนเงิน โดยไม่จาเป็ นต้องมีวตั ถุประสงค์ของเงินเข้า เช่น
11.1.1 (ก) เอกสารทีอ่ อกโดยธนาคารเจ้าของบัญชีของผูก้ ู้ เช่น ใบแจ้งเงินโอนเข้า (Credit
Advice) หรือ
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เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกรณีโอนเงินออกที่อาจเข้าข่ายเป็ นวัตถุประสงค์ใน Negative List ข้อ 3(4) ระบุให้นิตบิ ุคคลรับอนุญาต
ต้องเรียกเอกสารเพื่อตรวจสอบเพิม่ เติมก่อนรับทาธุรกรรมกับลูกค้าสาหรับกรณีการชาระคืนต้นเงินกู้จากต่างประเทศที่ไม่ได้นาเข้าประเทศ และ
ดอกเบีย้ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้เรียกหลักฐานแสดงรายละเอียดของการกูย้ มื เงินจากต่างประเทศดังนี้
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกูย้ ืมเงิน จากต่างประเทศ เช่น สัญญากูห้ รือ Promissory Note หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดง
รายละเอียดของการกูย้ ืม
2. หลักฐานการนาเงินไปชาระภาระในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 15 ของประกาศเจ้า พนั กงานฯ หรื อส าเนาแบบคาขอ
ยกเว้น/ผ่อนผัน การจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถใช้หลักฐานการรายงาน Export Payment Exemption (EPE) จาก
DMS และ
3. กรณีชาระดอกเบี้ ยเงินกู ้ ให้แสดงหลักฐานเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ ย หรือกรณีไม่มีเอกสารเรียกเก็บเงินให้เรียกเอกสารแสดงการ
คานวณดอกเบี้ ย
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11.1.1 (ข) เอกสารทีอ่ อกโดยธนาคารทีไ่ ด้รบั เงินกูจ้ ากต่างประเทศ / ธนาคาร
ตัวกลาง (Correspondent Bank) เช่น SWIFT MT103 หรือจดหมายรับรอง
หรือ
11.1.1 (ค) เอกสารทีอ่ อกโดยธนาคารจากต่างประเทศ เช่น SWIFT MT103 หรือ
11.1.1 (ง) รายงานทีธ่ นาคารส่งมายังระบบ DMS ในกรณีทธ่ี นาคารมีกระบวนการ
ตรวจสอบเอกสารในการนาเงินกูเ้ ข้าประเทศ
11.2 เอกสารเรียกเก็บเงินค่าดอกเบีย้ หรือเอกสารแสดงการคานวณดอกเบีย้ กรณีไม่มเี อกสารเรียก
เก็บเงิน
กรณี เงิ นกู้ไม่นาเข้า
ให้เรียกเอกสารตามทีก่ าหนดในเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกรณี โอนเงิ นออกที่อาจเข้า
ข่ายเป็ นวัตถุประสงค์ใน negative list ข้อ 3 (4) สาหรับการเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ
กรณีโอนเงินออกทีอ่ าจเข้าข่ายเป็ นวัตถุประสงค์ใน negative list4
12. ส่งคืนเงิ นลงทุนในตราสารทางการเงิ น เช่น หุน้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หน่วย ลงทุน พันธบัตร หุน้ กู้ ตั ๋ว
สัญญาใช้เงิน ตั ๋วแลกเงิน ต้องเรียกหลักฐานทีแ่ สดงการขาย การโอน กรรมสิทธิหรื
์ อการถือกรรมสิทธิหรื
์ อ
ใบสรุปจาก Custodian ที่มรี ายละเอียดการซื้อ ขายตราสารทางการเงิน จานวน ชื่อผู้ซ้ือ (Resident or
Non-Resident) และชื่อผูข้ าย (Non-Resident)
13. ส่งคืนเงิ นทุนสาขาหรือสานักงานผู้แทน ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
13.1 หลักฐานการจัดตัง้ สาขาหรือสานักงานผูแ้ ทนในประเทศไทย เช่น ใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ และ
13.2 หลักฐานการนาเงินเข้ามา ในประเทศ เช่น ใบแจ้งเงินโอนเข้า หรือหลักฐานอื่นทีธ่ นาคารพิจารณาได้
ว่ามีการอนุมตั เิ งินดังกล่าว เช่น มติทป่ี ระชุมว่าจะคืนทุน หรือหนังสือจากสานักงานใหญ่ระบุขอเรียกคืน
เงินทุนสาขาหรือสานักงานผูแ้ ทน
14. ส่ งคื นเงิ นประกันหรือ เงิ นกาไรจากการซื้ อขายในศูนย์ซื้อ ขายสัญ ญาซื้ อขายล่วงหน้ าต้อ งเรีย ก
หนังสือรับรองจากนายหน้าซือ้ ขายล่วงหน้า
4
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ดอกเบีย้ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้เรียกหลักฐานแสดงรายละเอียดของการกูย้ มื เงินจากต่างประเทศดังนี้
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของการกูย้ ืมเงิน จากต่างประเทศ เช่น สัญญากูห้ รือ Promissory Note หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดง
รายละเอียดของการกูย้ ืม
2. หลักฐานการนาเงินไปชาระภาระในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 15 ของประกาศเจ้า พนั กงานฯ หรื อส าเนาแบบคาขอ
ยกเว้น/ผ่อนผัน การจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถใช้หลักฐานการรายงาน Export Payment Exemption (EPE) จาก
DMS และ
3. กรณีชาระดอกเบี้ ยเงินกู ้ ให้แสดงหลักฐานเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ ย หรือกรณีไม่มี เอกสารเรียกเก็บเงินให้เรียกเอกสารแสดงการ
คานวณดอกเบี้ ย
5

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

15. ส่งคืนเงิ นลงทุนกรณี เลิ กกิ จการ ลดทุนหรือลดมูลค่าหุ้น ต้องเรียกหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
15.1 หลักฐานที่แสดงกาไรเสร็จสิ้นการชาระบัญชี เช่น หนังสือรับรองเสร็จสิ้นการชาระบัญชีท่อี อก
โดยผูช้ าระบัญชีในกรณีทเ่ี ลิกกิจการ หรือ
15.2 หลัก ฐานที่แ สดงการลดทุ น หรือ ลดมูล ค่ า หุ้น เช่ น หนัง สือ รับ รองทุ น จดทะเบีย นที่อ อกโดย
กระทรวงพาณิชย์ สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ในกรณีลดทุนหรือลดมูลค่าหุน้ หรือ
15.3 รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เลิกกิจการ หรือ หลักฐานการจดทะเบียนเลิกกิจการต่อกระทรวง
พาณิชย์
16. ส่งคืนเงิ นค่าขายอสังหาริ มทรัพย์หรือสิ ทธิ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์ เช่น ค่าขายสิทธิการซื้อ
หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือส่งเงินค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลที่มถี นิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศต้องเรียก
หลักฐานที่แสดงการขายหรือให้เช่า เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า หลักฐาน แสดงการโอน หรือการถือ
กรรมสิทธิในอสั
์ งหาริมทรัพย์ของบุคคลทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศ
17. ส่งเงิ นที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเคยนาเข้ามาในประเทศไทย ต้องเรียกหลักฐานการนาเงินเข้า
เช่ น ใบแจ้ ง เงิน โอนเข้า หรือ ส าเนา statement หรือ เอกสารอื่น ใดที่แ สดงรายการเงิน โอนเข้า จาก
ต่างประเทศ หากแยกได้ว่าเป็ นรายการจากในประเทศหรือจากต่างประเทศ
18. ส่งเงิ นปันผล ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
18.1 หลักฐานการจ่ายเงินปั นผล เช่น ใบแจ้งการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทผู้จ่ายหรือ มติท่ีป ระชุ ม
(Minutes of meeting) เป็ นต้น และ
18.2 หลักฐานการถือหุ้นในบริษัท เช่น บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีเป็ นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
19. ส่งเงิ นกาไรออกไปให้สานักงานใหญ่ ต้องเรียกงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบนั ที่มผี ู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาตรับรองแล้ว หรืองบการเงินระหว่างกาลทีบ่ ริษทั ได้รบั รองความถูกต้องแล้วหากเป็ นการส่ง
กาไรระหว่างกาล
20. ส่งเงิ นเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ต้องเรียกหลักฐานการศึกษา เช่น หนังสือรับรองของสถานศึกษา
หรือหนังสือรับรองของ ก.พ. หรือหลักฐานการเรียกเก็บเงินจากสถานศึกษา หรือ Student VISA
21. ส่ งเงิ นออมของบุคคลที่ มีถิ่นที่ อยู่นอกประเทศที่ ทางานในประเทศไทย ต้อ งเรียกหลักฐานแสดง
รายได้จากการทางานในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้างหรือ Work Permit ที่ระบุ
รายละเอียดสถานทีท่ างาน เงินเดือน หรือ Statement ทีแ่ สดงการรับเงินรายได้เข้าบัญชี
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22. ส่งเงิ นที่ บุคคลที่ มีถิ่นที่ อยู่นอกประเทศเฉพาะนิ ติ บุคคลได้รบั จากการเสนอขาย หลักทรัพย์หรือ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หลัก ทรัพ ย์ (warrant) ของตนซึ่ ง จดหรื อ จะจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องเรียกหลักฐานจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีแ่ สดงจานวนเงินทีเ่ สนอขายได้จริง
23. ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ สานักงานผู้แทนในต่างประเทศ หรือชาระภาระผูกพันของสานักงานผู้แทน
ในต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐานตาม 23.1 หรือ 23.2 แล้วแต่กรณี
23.1 รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดตัง้ สานักงานผูแ้ ทนในต่างประเทศ หรือ
23.2 หลักฐานการแสดงภาระผูกพันทีส่ านักงานผูแ้ ทนในต่างประเทศต้องชาระให้กบั บุคคลทีม่ ถี นิ่ ที่
อยู่นอกประเทศ เช่น สัญญา เอกสารเรียกเก็บเงิน กรณีชาระภาระผูกพันของ สานักงานผู้แทนใน
ต่างประเทศให้แก่บุคคลทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศ
24. ชาระค่าใช้ จ่ายบัตรเครดิ ต บัตรเดบิ ต หรือการชาระเงิ นรูปแบบอื่ น ที่ เกิ ดจากการชาระเงิ นเพื่อ
วัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 15 ของประกาศเจ้าพนักงานฯ ต้องเรียกหลักฐานทีแ่ สดงรายการใช้จ่าย
บัต รเครดิต บัต รเดบิต หรือ บัต รอื่น เช่น บัต รเงินอิ เ ล็กทรอนิกส์ (E-money) หรือ QR Payment เช่น
เอกสารเรียกเก็บเงิน
25. การชาระเงิ นค่าส่วนต่ างราคาสิ นค้า / ส่วนลดราคาสิ นค้า / การชาระเงิ นส่วนเกิ นที่ ได้จากการรับ
จากการขายสิ นค้ าหรือให้ บริ การ ต้องเรียกหลักฐานเรียกเก็บเงินจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เอกสาร
เรียกเก็บเงิน หรือเอกสารแสดงการคานวณเงินค่าส่วนต่างราคาสินค้า / ส่วนลดราคาสินค้า / การชาระเงิน
ส่วนเกินที่ได้จากการรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ กรณีไม่มเี อกสารเรียกเก็บเงินให้เรียกเอกสาร
ข้อตกลงการกาหนดราคาหรือวิธกี ารคานวณทีช่ ดั เจน
26. การลงทุ นตราสารในต่ างประเทศ และอนุ พนั ธ์ ต้อ งเรีย กหลัก ฐานตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีป ฏิบัติ
เกีย่ วกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพนั ธ์ ในทุกจานวน ดังนี้
26.1 กรณี ผ้ลู งทุน5 ให้เรียกแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ
และอนุพนั ธ์ทอ่ี อกโดยเจ้าพนักงานเป็ นรายครัง้ หรือรายปี ทัง้ นี้ กรณีผลู้ งทุนทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนตาม
กฎหมายไทยที่มสี นิ ทรัพย์ตามงบดุลตัง้ แต่ 5,000 ล้านบาท ให้เรียกหลักฐานแสดงการเป็ นผู้ลงทุ นดังกล่าว
เช่น งบการเงินปี ล่าสุด
5

นิยาม “ผู้ลงทุน” อ้างอิงตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 ได้แก่ ( 1) กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ (2) สานักงานประกันสังคม (3) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (4) กองทุนรวม (ไม่รวมกองทุนส่วนบุคคล) (5) ผูท้ ่ไี ด้รบั ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พุทธศักราช 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (6) บริษัทประกันชีวติ และบริษทั
ประกันวินาศภัย (7) สถาบันการเงินที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ (8) นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มสี นิ ทรัพย์ตามงบดุลตัง้ แต่ 5,000
ล้านบาท (9) บริษัทจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย (10) ผู้ท่ีไ ด้ร บั ใบอนุ ญาตประกอบธุร กิจสัญ ญาซื้อ ขายล่ ว งหน้ า ตาม
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญาซื้อขายล่วงหน้า พุทธศักราช ๒๕๔๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
7
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26.2 กรณี บุคคลรายย่อย
26.2.1 กรณีลงทุนโดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุน ให้เรียกแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์
การลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุ พนั ธ์ท่อี อกให้โดยเจ้าพนักงาน เป็ นรายครัง้ หรือ
รายปี
26.2.2 กรณีลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน ให้เรียกหนังสือรับรองของตัวแทนการลงทุน ซึ่ง
รับรองว่าการซื้อ แลกเปลี่ยน หรือ ถอนเงินตราต่างประเทศเป็ นไปเพื่อ การลงทุนหรือ ทา
ธุรกรรมผ่านตัวแทนการลงทุน
ทัง้ นี้ กรณีท่ตี วั แทนการลงทุนเป็ นผู้ขอซื้อ หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแทนผู้ ลงทุน
หรือบุคคลรายย่อย ให้เรียกหลักฐานทีแ่ สดงว่าการซือ้ หรือแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็ นไปเพื่อ
การลงทุนแทนผูล้ งทุนหรือบุคคลรายย่อยเพิม่ เติมด้วย โดยอาจเรียกเฉพาะครัง้ แรก หรือรายปี กไ็ ด้
27. กรณี ชาระค่าสิ นค้าที่ไม่ใช่ทองคาหรือชาระค่าบริ การ ซึง่ เป็ นการซือ้ สินค้าหรือรับบริการจากบุคคลที่มี
ถิน่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศ
เอกสารประกอบการยกเว้ น หรื อ ผ่ อ นผัน การจัด ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง เงิ น ตราต่ า งประเทศ (กรณี ตัง้ แต่
1 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า)
กรณีการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ตามข้อ 16 และ 20 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่
13 (พ.ศ. 2497) ให้นิตบิ ุคคลรับอนุญาตจัดให้บุคคลทีไ่ ด้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศยื่นแบบคาขอยกเว้น / ผ่อน
ผัน การจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ เพื่อยกเว้นผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ พร้อม
เอกสารหลักฐานทีก่ าหนดในแต่ละกรณี
1. กรณี ค่าของส่งออกนอกประเทศเพื่อซ่อมแซม ทดสอบ แสดงเผยแพร่ ชดเชยของที่ชารุดสูญหาย
หรือแลกเปลี่ยนกับของที่นาเข้ามาในประเทศ ให้แสดงหลักฐานประกอบตามแต่กรณี เช่น หลักฐานที่
แสดงได้ว่าเป็ นการนาของส่งออกดังกล่าวไปแสดงเผยแพร่
2. กรณี ค่าของที่เป็ นการรับจ้างผลิ ตในส่วนที่เป็ นค่าวัตถุดิบที่ผ้วู ่าจ้างส่งเข้ามาให้ ให้แสดงหลักฐานที่
แสดงว่าเป็ นกรณีดงั กล่าว เช่น สัญญารับจ้างผลิตทีม่ มี ลู ค่าวัตถุดบิ ทีผ่ วู้ ่าจ้างส่งเข้ามาให้ระบุอยู่ดว้ ย
3. กรณี ที่ มีการรับช าระเงิ นบาทจาก บุ ค คลในสาธารณรัฐ สัง คมนิ ยมเวี ย ดนามหรื อ ประเทศที่ มี
พรมแดนติ ดต่อกับประเทศไทย ให้แสดงหลักฐานแสดงการนาเงินบาทเข้ามาในประเทศ เช่น ใบสาแดง
การนาเงินบาทเข้ามาในประเทศจากประเทศดังกล่าวทีเ่ จ้าพนักงานศุลกากรประทับตราและลงชื่อแล้ว
4. กรณี ที่มีการนาเงิ นตราต่างประเทศหรือเงิ นบาทที่ได้รบั แทนเงิ นตราต่างประเทศนัน้ ไปชาระให้ แก่
บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ที่กาหนดในข้อ 15 ของประกาศเจ้าพนักงานฯ ให้
แสดง (1) หลัก ฐานแสดงภาระผูก พันตามแต่กรณี และ (2) หลักฐานแสดงการเป็ นกิจการในเครือ ใน
ประเทศ ในกรณีชาระแทนกิจการในเครือในประเทศ
8
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5. กรณี ที่มีการนาเงิ นตราต่างประเทศหรือเงิ นบาทที่ได้รบั แทนเงิ นตราต่างประเทศนัน้ ไปหักกลบกับ
คู่ค้าที่เป็ นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศรายเดียว ให้แสดง
(1) หลัก ฐานแสดงรายละเอียดการหักกลบ เช่น หลักฐานแสดงยอดสุ ทธิของการหักกลบ และ
หลักฐานแสดงภาระผูกพันเพือ่ วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดในข้อ 15 ตามแต่กรณี และ
(2) หลักฐานแสดงการเป็ นกิจการในเครือในประเทศ กรณีนาภาระผูกพันของกิจการในเครือ ใน
ประเทศมาหักกลบ
6. กรณี ที่มีการนาเงิ นตราต่างประเทศหรือเงิ นบาทที่ได้รบั แทนเงิ นตราต่างประเทศนัน้ ไปหักกลบกับ
คู่ค้าที่เป็ นบุคคลที่ มีถิ่นที่ อยู่นอกประเทศหลายราย ผ่านศูนย์หกั กลบลบหนี้ หรือศูนย์หกั บัญชี ใน
ต่างประเทศ ให้แสดง
(1) หลัก ฐานแสดงรายละเอียดการหักกลบ เช่น หลักฐานแสดงยอดสุ ทธิของการหักกลบ และ
หลักฐานแสดงภาระผูกพันเพือ่ วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดในข้อ 15 ตามแต่กรณี
(2) หลักฐานทีแ่ สดงการหักกลบผ่านศูนย์หกั กลบลบหนี้หรือศูนย์หกั บัญชีในต่างประเทศ
(3) รายงานการหักกลบลบหนี้ตามแบบที่เจ้ าพนักงานกาหนด ซึ่งแสดงรายการภาระผูกพันตามที่
กาหนด
(4) หลักฐานแสดงการเป็ นกิจการในเครือในประเทศในกรณีนาภาระผูกพันของกิจการในเครือมาหัก
กลบ
7. กรณี ที่มีเหตุอนั ไม่อาจจัดให้ได้มาภายใน 360 วันนับแต่วนั ที่ทาธุรกรรม (กรณี ที่ไม่ใช่ค่าสิ นค้า) ให้
แสดงหลักฐานแสดงเหตุผลทีท่ าให้ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ภายในระยะเวลาดังกล่าวและเอกสารอื่นที่
เกีย่ วข้องตามแต่กรณี
เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกรณี โอนเงิ นออกที่อาจเข้าข่ายเป็ นวัตถุประสงค์ใน negative
list สาหรับแนวทางการเรียกเอกสารกรณีโอนเงินออกทีอ่ าจเข้าข่ายเป็ นวัตถุประสงค์ใน negative list ให้นิติ
บุคคลรับอนุ ญาตดาเนินการโดยพิจารณาจากกลุ่ มลูกค้าว่าเป็ นกลุ่ มลูกค้าที่ผ่านกระบวนการ KYB ตามที่
ธปท. กาหนดแล้วหรือไม่ อ้างอิงตามแนวปฏิบตั ทิ ่ี ธปท. กาหนด ดังนี้
• กรณีลูกค้าผ่านกระบวนการ KYB ตามหลักการที่ ธปท. กาหนดแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุประสงค์ทเ่ี คยผ่าน
กระบวนการ KYB หรือวัตถุประสงค์ใหม่ ให้นิตบิ ุคคลรับอนุ ญาตเรียกเอกสารเฉพาะครัง้ แรกหรือรายปี
ของการทาธุรกรรมกรณีท่อี าจเข้าข่ายเป็ นวัตถุประสงค์ใน negative list (มีขนั ้ ตอนเพิม่ ขึ้นเมื่อเทียบกับ
กรณี ทวไป)
ั่
ทัง้ นี้ ในการทาธุ รกรรมครัง้ ต่อ ๆ ไปที่เ ป็ นวัต ถุ ประสงค์เ ดิม ที่ได้ต รวจสอบแล้ว ว่า ไม่ ใ ช่
negative list นิตบิ ุคคลรับอนุญาตสามารถยกเว้นการเรียกเอกสารได้
9
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• กรณีลูกค้าไม่ผ่านกระบวนการ KYB นิตบิ ุคคลรับอนุญาตต้องเรียกเอกสารประกอบการทาธุรกรรมทุกครัง้
ในทุกจานวน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการทาธุรกรรมดังกล่าวไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ใน negative list
นิตบิ ุคคลรับอนุญาตต้องเรียกเอกสารเพือ่ ตรวจสอบเพิม่ เติมก่อนรับทาธุรกรรมกับลูกค้า กรณีโอนเงินออก
ทีอ่ าจเข้าข่ายเป็ นวัตถุประสงค์ใน negative list ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อฝากเข้าบัญชีเงิ นฝากเงิ นตราต่างประเทศของตนในต่างประเทศโดยมีภาระผูกพัน ต้อง
เรียกหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่บุคคลที่มถี นิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศ ทัง้ นี้ สามารถฝากเข้า
บัญชีเงินตราต่างประเทศของตนในต่างประเทศเพื่อนาไปชาระภาระผูกพันได้ทุกวัตถุประสงค์แต่ต้องไม่ใช่
วัตถุประสงค์ใน negative list โดยแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงินไปต่างประเทศตามข้อ 1 ด้านบน
กรณีฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตนในต่างประเทศ เพื่อการลงทุนในตราสารใน
ต่ า งประเทศ และอนุ พ ัน ธ์ ให้เ รีย กหลัก ฐานที่เ กี่ย วข้อ งกับ การลงทุ น ตามข้อ 26 ของเอกสารหลัก ฐาน
ประกอบการโอนเงิน ไปต่ า งประเทศ และท าได้ต ามหลัก เกณฑ์ก ารฝากเงิน เพื่อ การลงทุ น ในตราสารใน
ต่างประเทศและอนุพนั ธ์
2. เพื่อชาระเงิ นที่ เกี่ยวกับการทาธุรกรรมอนุพนั ธ์ที่อ้างอิ งตัวแปรต่ างประเทศหรือชาระส่วน
ต่างที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ที่ไม่เกี่ยวกับเงิ นบาท เพื่อ
วัตถุประสงค์ทไ่ี ม่ใช่เพือ่ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้เรียก (1) หลักฐานแสดงความเสีย่ งหรือเหตุผล
ความจาเป็ นว่าการทาธุรกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า และ (2) หลักฐานทีแ่ สดงการทา
ธุ ร กรรมดัง กล่ า ว เช่ น เอกสารเรีย กเก็บ เงิน และสัญ ญาการท าธุ ร กรรมอนุ พ ัน ธ์ กับ สถาบัน การเงิน ใน
ต่างประเทศ
3. การโอนเงิ นออกไปยังผู้รบั ปลายทางน่ าสงสัย เช่น crypto exchange, บริ ษทั ทองคา, สถาบัน
การเงิ นในต่ างประเทศ ต้องเรียกหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่บุคคลที่มถี นิ่ ที่อยู่นอก
ประเทศทีไ่ ม่ใช่การทาธุรกรรมเพือ่ วัตถุประสงค์ใน negative list
4. ชาระคืนต้นเงิ นกู้จากต่ างประเทศที่ไม่ได้นาเข้าประเทศ และดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง ต้องเรียก
หลักฐานแสดงรายละเอียดของการกูย้ มื เงินจากต่างประเทศ ดังนี้
4.1 หลัก ฐานที่แ สดงรายละเอีย ดของการกู้ ยืม เงิน จากต่ า งประเทศ เช่ น สัญ ญากู้ห รือ
Promissory Note หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดทีแ่ สดงรายละเอียดของการกู้ยมื
4.2 หลัก ฐานการน าเงิน ไปช าระภาระในต่ า งประเทศเพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ต ามข้อ 15 ของ
ประกาศเจ้าพนักงานฯ หรือสาเนาแบบคาขอ ยกเว้น/ผ่อนผัน การจัดให้ได้มาซึ่งเงินตรา
ต่างประเทศ ทัง้ นี้ สามารถใช้หลักฐานการรายงาน Export Payment Exemption (EPE) จาก
DMS และ
4.3 กรณีชาระดอกเบีย้ เงินกู้ ให้แสดงหลักฐานเรียกเก็บเงินค่าดอกเบีย้ หรือกรณีไม่มเี อกสาร
เรียกเก็บเงินให้เรียกเอกสารแสดงการคานวณดอกเบีย้
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เอกสารหลักฐานประกอบการซื้อเงิ นตราต่างประเทศเพื่อชาระในประเทศ6
ให้นิตบิ ุคคลรับอนุญาตพิจารณาเหตุผลความจาเป็ นในการชาระเงินตราต่างประเทศระหว่างกันในประเทศ
ทีส่ อดคล้องกับการดาเนินธุรกิจหรือความจาเป็ นของลูกค้า (บุคคล/นิตบิ ุคคล) ในภาระทีไ่ ม่ใช่วตั ถุประสงค์ใน
negative list และไม่ให้ชาระเป็ นเงินสด โดยเรียกเอกสารหลักฐาน ในแต่ละกรณี ดังนี้
1. ชาระค่าสิ นค้าหรือบริ การ ให้เรียกเอกสาร ดังนี้
1.1 หลักฐานแสดงเหตุผลความจาเป็ นว่าการชาระสินค้าหรือบริการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับธุรกิจ
และ
1.2 หลักฐานทีแ่ สดงภาระการชาระค่าสินค้าหรือบริการตามแต่ละกรณี
1.2.1 กรณีธุรกรรมใน supply chain ให้เรียกหลักฐานแสดงการซื้อสินค้าหรือรับบริการ หรือ
เอกสารเรียกเก็บเงิน
1.2.2 กรณี ส ิน ค้า โภคภัณ ฑ์ท่ีมีร าคาอ้า งอิง ตามตลาดโลก เช่ น น้ า มัน แร่ โ ลหะ ให้แ สดง
หลักฐานประกอบตามแต่กรณี เช่น เอกสารเรียกเก็บเงินค่าสินค้าโภคภัณฑ์
1.2.3 การตัง้ ราคาสินค้าบริการเป็ นเงินตราต่างประเทศ ตามวิธปี ฏิบตั สิ ากล เช่น ค่าบริการ
สนามบิน ต้องเรียกหลักฐานประกอบตามแต่กรณี เช่น เอกสารเรียกเก็บเงิน
1.2.4 กรณีธุรกรรมหรือสัญญาเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่ น โครงการก่อสร้าง สาธารณูปโภค
ซ่อมบารุง ให้แสดงหลักฐานประกอบตามแต่กรณี เช่น สัญญารับจ้างการซ่อมบารุงที่ระบุจานวน
เงินค่าซ่อมอยู่ดว้ ย
2. ออกตราสารสกุล เงิ น ตราต่ า งประเทศในไทยช าระคื น เงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย เป็ นสกุล เงิ น ตรา
ต่างประเทศแก่ผ้ลู งทุน ต้องเรียกหลักฐาน
2.1 หลักฐานแสดงการออกตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ หรือการระดมทุนในไทย หรือ
2.2 หลักฐานแสดงภาระการชาระคืนเงินต้น หรือดอกเบีย้ จากการออกตราสารดังกล่าวให้แก่ผลู้ งทุน
3. การลงทุนโดยตรงในประเทศเป็ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศ ต้องเรียกหลักฐาน ดังนี้
3.1 หลักฐานแสดงเหตุผลความจาเป็ นของการลงทุนเป็ นเงินตราต่างประเทศ และ
3.2 หลักฐานแสดงการลงทุนระหว่างกัน เช่น สัญญาร่วมทุนหรือสัญญาซื้อขายหุน้ โดยกรณีไปลงทุน
ครัง้ แรกหากยังไม่มสี ญ
ั ญาสามารถใช้มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ (Board) มาแสดงได้ และ
3.3 หลักฐานเกี่ยวกับกิจการที่ได้รบั การลงทุน เช่น ใบอนุ ญาตให้จดทะเบียนของกิจการที่ลงทุน หนังสือ
บริคณห์สนธิ หรือหลักฐานอื่นใดทีแ่ สดงตัวตนของกิจการทีไ่ ปลงทุน และยื่นมาภายหลังทีไ่ ด้ มีการลงทุน
แล้วได้

6

การซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชาระในประเทศ หมายถึง การซื้อ FX หรือการโอน FX กรณีผชู้ าระหรือผูร้ บั ชาระไม่มบี ญ
ั ชี FCD รองรับ (ไม่
รวมถึงการโอนระหว่างบัญชี FCD) เพื่อชาระให้แก่บุคคลทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทยทีม่ บี ญ
ั ชีกบั ธนาคารในประเทศไทย
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4. ธุ ร กรรมอื่ น นอกจากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ที่ นิ ติ บุ ค คลรับ อนุ ญ าตพิ จ ารณาจากการ KYB แล้ ว ว่ า
เชื่ อมโยงกับต่ างประเทศ หรือลูกค้ามีความจาเป็ นต้ องการชาระเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ และไม่ใช่
วัตถุประสงค์ negative list ให้นิ ติบุ ค คลรับ อนุ ญ าตเรีย กหลัก ฐานแสดงเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ว่ า ธุ ร กรรม
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า และเรียกหลักฐานอันแสดงภาระผูกพันตามดุลยพินิจเพิม่ เติม
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