Unofficial Translation of BOT Transaction Purpose Code
R

=

Thai resident entities which are not authorised juristic person with FX license and BOT

NR =

Non-resident entities under definition of BOT

I

=

Inflow purpose / deposit / use purpose

O

=

Outflow purpose / withdraw / use purpose

*

=

LTX datasets for SNA with non-specified purpose, private grants and government grants

Code

Value (English)

Dataset Dataset Dataset Dataset FXA, OPA, Dataset - FTX, FTU LTX (FCD / LTX (NRB
EPE
SWA, FRA
Lending)
/ SNA)
I/O

318004

Services, income, and remittances and grants
Services
Fees/charges/expenses relating to goods
transportation
Freight charges

I

O

I/O

I/O

I/O

R/NR
R/NR

Treasury
center
(TC)

318009

318010

318012

ค่าขนส่งสินค ้า

i.e. other expenses relating to international
shipment

ค่าบริการอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับการขนส่งสินค ้าระหว่างประเทศ

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

Goods insurance claims

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

Other service charges relating to international
shipment
Fees/charges relating to other transportation
apart from freight
Transportation fees

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

i.e. fees for international transportation by all kinds ค่าโดยสาร
of vehicle, as well as related fees, e.g. airport fees,
overweight luggage charges, etc.

Other service charges for international
transportation and other transportation fees

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

i.e. fuel charges for international transportation and ค่าบริการต่าง ๆ ทีใ่ ห ้แก่พาหนะระหว่างประเทศ และค่า
other fees not relating to international freight
ขนส่งอืน
่ ๆ

R/NR
R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

R/NR

Traveling expenses - Students

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

318014

Overseas traveling expenses - Others

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

318015

Medical expenses

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

318017

i.e. freight charges or goods transportation fees (by
land, sea and air)
Insurance and reinsurance premium against any
damage to goods in transit
Insurance claims for any damage to goods in transit

R/NR

R/NR

318013

318016

บริการ รายได ้ และเงินโอนและบริจาค
บริการ
ค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับขนส่งสินค ้า

I/O

R/NR

Traveling expenses
Traveling expenses - Tourists

Remaining travelling expenses sold/bought back
by travelers
Expenses from the use of debit/credit cards
Transactions of non-banks

R/NR

Description (Thai)

I/O

shipment

318007

Value (Thai)

Insurance and reinsurance premiums for goods

318005
318006

Descriptions (English)

ค่าเบีย
้ ประกันภัยและเบีย
้ ประกันภัยช่วงสาหรับสินค ้าที่
เกิดจากการขนส่งสินค ้า
ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสินค ้า

ค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับการขนส่งอืน
่ ๆ ทีม
่ ใิ ช่การขนส่งสินค ้า

ค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับการเดินทาง
i.e. travel expenses for accommodation, food, hotel ค่าใช ้จ่ายเดินทาง-นั กท่องเทีย
่ ว
service charges, transportation, traveling expenses
or travelling package paid in lump sum, etc. (if
travel fares can be separately identified, they shall
be reported in Code 318009)
i.e. tuition fees, accommodation fees, food,
ค่าใช ้จ่ายเดินทาง-นั กเรียน นั กศึกษา
transportation fees, personal expenses of students
i.e. accommodation fees, food, hotel service
charges, transportation fares, traveling expenses of
those other than travelers and students, such as
travelling for the purposes of field trips, trainings,
seminars
i.e. medical expenses, surgery fees, Thai massage
service fees, etc.
A Thai or foreign traveler sell/buy back money
remaining from his/her travelling expenses
i.e. joining/initial fees, annual fees, and expenses
via debit or credit card.
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ค่าชดเชยการประกันความเสียหายทีเ่ กิดจากการขนส่ง
สินค ้า
ได ้แก่ ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับการขนส่งสินค ้าระหว่าง
ประเทศ
ได ้แก่ ค่าตัว๋ โดยสารเดินทางระหว่างประเทศ โดย
พาหนะทุกประเภท รวมถึง ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย
่ ว เนือ
่ งกับ
การเดินทาง เช่น ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียม
เรียกเก็บจากค่าสัมภาระทีม
่ น
ี ้ าหนั กเกิน เป็ นต ้น
้ เพลิงพาหนะระหว่างประเทศและ
ได ้แก่ ค่าเติมเชือ
ค่าบริการต่าง ๆ ทีไ่ ม่เกีย
่ วกับการขนส่งสินค ้าระหว่าง
ประเทศ
ได ้แก่ ค่าทีพ
่ ัก ค่าอาหาร ค่าบริการโรงแรม ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเทีย
่ วแบบ
เหมาจ่าย เป็ นต ้น (กรณีทส
ี่ ามารถแยกค่าตัว๋ โดยสารได ้
ให ้รายงานไว ้ในรหัส 318009 ค่าโดยสาร )
ได ้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าทีพ
่ ัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง
และค่าใช ้จ่ายส่วนตัวของนั กเรียน นั กศึกษา

ค่าใช ้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ-อืน
่ ๆ

ได ้แก่ ค่าทีพ
่ ัก ค่าอาหาร ค่าบริการโรงแรม ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางของผู ้เดินทางทีไ่ ม่ใช่
นั กท่องเทีย
่ ว นั กเรียน นั กศึกษา เช่น ดูงาน อบรม สัมมนา
เป็ นต ้น

ค่าใช ้จ่ายบริการด ้านสุขภาพ

ได ้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าศัลยกรรมตกแต่ง ค่าบริการ
นวดแผนไทย เป็ นต ้น
ผู ้เดินทางคนไทยหรือชาวต่างประเทศนาเงินส่วนทีเ่ หลือ
้ คืน
จ่ายมาขาย/ซือ
ได ้แก่ ค่าสมาชิกแรกเข ้า ค่าธรรมเนียมรายปี และ
่ หรือบัตรเดบิต
ค่าใช ้จ่ายผ่านบัตรสินเชือ

้ คืน
เงินเหลือทีผ
่ ู ้เดินทางนามาขาย/ซือ
่ หรือบัตรเดบิต
ค่าใช ้จ่ายตามบัตรสินเชือ
ธุรกรรมของ Non Bank

I/O

ได ้แก่ ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค ้าทัง้ ทางบก ทางน้ า
และทางอากาศ
ค่าเบีย
้ ประกันภัยและเบีย
้ ประกันภัยช่วงสาหรับความ
เสียหาย
ทีเ่ กิดจากการขนส่งสินค ้า

Unofficial Translation of BOT Transaction Purpose Code
R

=

Thai resident entities which are not authorised juristic person with FX license and BOT

NR =

Non-resident entities under definition of BOT

I

=

Inflow purpose / deposit / use purpose

O

=

Outflow purpose / withdraw / use purpose

*

=

LTX datasets for SNA with non-specified purpose, private grants and government grants

Code

Value (English)

Dataset Dataset Dataset Dataset FXA, OPA, Dataset - FTX, FTU LTX (FCD / LTX (NRB
EPE
SWA, FRA
Lending)
/ SNA)
I/O

I/O

Treasury
center
(TC)

Descriptions (English)

Value (Thai)

Description (Thai)

I/O

I

O

I/O

318165

Authorized persons

R

R

R

I/O

I/O
The authorized juristic person buys foreign
บุคคลรับอนุญาต
currency banknotes or traveler's cheques from the
authorized person which is granted appropriate
license, only for transactions within the allowed
scope of business of the authorized person.
The authorized juristic person sells foreign currency
to authorized persons for transaction within the
allowed scope of business of the authorized person.
For foreign currency transaction not relating to
allowed business scope, it is to report geniune
purpose of transaction.
"Authorized person" means a person that are
granted a license from the Minister of Finance to
engage in business relating to sale/purchase of
foreign currency banknotes and purchase of
traveler's cheques

้ ธนบัตรหรือเช็คเดินทางสกุล
นิตบ
ิ ค
ุ คลรับอนุญาตรับซือ
เงินต่างประเทศ จากผู ้ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจ
บุคคลรับอนุญาตเฉพาะธุรกรรมทีเ่ กิดจากธุรกิจบุคคลรับ
อนุญาตเท่านัน
้ รวมทัง้ กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลรับอนุญาตขาย
เงินตราต่างประเทศให ้บุคคลรับอนุญาต เพือ
่ ธุรกิจของ
บุคคลรับอนุญาต สาหรับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศอืน
่ ที่
ไม่เกีย
่ วข ้องกับธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ให ้รายงาน
วัตถุประสงค์ทเี่ กีย
่ วข ้องแล ้วแต่กรณี ทัง้ นี้ บุคคลรับ
อนุญาต หมายถึง ผู ้ทีไ่ ด ้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การ
้ ขายธนบัตร
กระทรวงการคลังให ้ทาธุรกิจเกีย
่ วกับการซือ
้ เช็คเดินทาง
ต่างประเทศ และ รับซือ

318166

Authorized companies

R

R

R

I/O

The authorized juristic person enters into foreign
บริษัทรับอนุญาต
currency transactions with the authorized company
only for transactions within the allowed scope of
business of the authorized company.
For foreign currency transactions not relating to the
allowed business scope of the authorized
company, it is to report the genuine purpose of the
transaction;
"Authorized company" means a juristic person that
is granted a license from the Minister of Finance to
engage in business relating to sale/purchase of
foreign currency traveler's cheques and
disbursement of foreign currency to the holders of
overseas credit cards as it is granted the right to
collect foreign currency from the use of those cards

นิตบ
ิ ค
ุ คลรับอนุญาตทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับ
บริษัทรับอนุญาต เฉพาะธุรกรรมเพือ
่ ธุรกิจบริษัทรับ
อนุญาตเท่านัน
้ สาหรับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศอืน
่ ที่
ไม่เกีย
่ วข ้องกับธุรกิจบริษัทรับอนุญาต ให ้รายงาน
วัตถุประสงค์ทเี่ กีย
่ วข ้องแล ้วแต่กรณี ทัง้ นี้ บริษัทรับ
อนุญาต หมายถึง นิตบ
ิ ค
ุ คลทีไ่ ด ้รับอนุญาตจาก
้ ขายเช็ค
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังให ้ทาธุรกิจซือ
เดินทางต่างประเทศ และจ่ายเงินตราให ้แก่บค
ุ คลซึง่ ถือ
บัตรเครดิตต่างประเทศ เพือ
่ ตอบแทนการได ้สิทธิทจ
ี่ ะ
เรียกเก็บเงินตราต่างประเทศตามบัตรเครดิตต่างประเทศ
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Unofficial Translation of BOT Transaction Purpose Code
R

=

Thai resident entities which are not authorised juristic person with FX license and BOT

NR =

Non-resident entities under definition of BOT

I

=

Inflow purpose / deposit / use purpose

O

=

Outflow purpose / withdraw / use purpose

*

=

LTX datasets for SNA with non-specified purpose, private grants and government grants

Code

Value (English)

Dataset Dataset Dataset Dataset FXA, OPA, Dataset - FTX, FTU LTX (FCD / LTX (NRB
EPE
SWA, FRA
Lending)
/ SNA)

Value (Thai)

Description (Thai)

I/O

I

O

I/O

International money transfer agents

R

R

R

I/O

The authorized juristic person enters into foreign
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
currency transactions with an international money
transfer agent only for transactions within the
allowed scope of business of international money
transfer agent.
For foreign currency transactions not relating to the
allowed business scope of the international money
transfer agent, it is to report the genuine purpose of
the transaction;
"International money transfer agent" means a
juristic person that is granted a license from the
Minister of Finance to engage in business relating
to international money transfer services through
trusted international money transfer networks

318215

Authorized securities companies

R

R

R

I/O

A person that is granted a license to operate
authorized securities business

บริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต

บุคคลทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์
รับอนุญาต

318018

Service fees of government entities

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

Expenses/remainder of the expenses of public
servants and officers of Thai/foreign embassies

ค่าบริการภาครัฐบาล

ค่าใช ้จ่าย/เงินส่วนทีเ่ หลือจ่ายของข ้าราชการ สถานทูต
และเจ ้าหน ้าทีส
่ ถานทูตไทย/ต่างประเทศ

318023

Other service fees of private entities
Telecommunication fees

R/NR
R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

Telecommunication Service fees, postal fee, and
relevant services, i.e. telephone, fax, cable,
satellite, email, postage, and maintenance fees for
related equipment

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

Service fees for construction projects and
installation projects operated within/outside the
country by residents/non-residents, excluding the
projects operated by a domestic entity that is an
affiliate of the overseas company - which is
considered the resident of that respective country

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

Insurance and reinsurance premiums not relating

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

318027

Insurance claims not relating to goods

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

318028

Consultation fees

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

318025

Construction contract fees

Royalty fees, trademark/patent fees, and
copyright fees

318026

I/O

Descriptions (English)

318167

318024

I/O

Treasury
center
(TC)
I/O

to goods

I/O

ค่าบริการอืน
่ ๆ ภาคเอกชน
่ สารโทรคมนาคม
ค่าสือ

ค่ารับเหมาก่อสร ้าง

นิตบ
ิ ค
ุ คลรับอนุญาตทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศกับ
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ เฉพาะธุรกรรมเพือ
่ ธุรกิจ
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเท่านัน
้ สาหรับธุรกรรม
เงินตราต่างประเทศอืน
่ ทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกับธุรกิจตัวแทนโอน
เงินระหว่างประเทศ ให ้รายงานวัตถุประสงค์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
แล ้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
หมายถึง นิตบ
ิ ค
ุ คลทีไ่ ด ้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังให ้ทาธุรกิจบริการโอนเงินระหว่าง
ประเทศ โดยผ่านเครือข่ายทีใ่ ห ้บริการโอนเงินระหว่าง
่ ถือได ้
ประเทศทีเ่ ชือ

่ สารโทรคมนาคม ไปรษณีย ์
ค่าบริการเพือ
่ การติดต่อสือ
และบริการทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้แก่ โทรศัพท์ เคเบิล
ดาวเทียม การส่งข ้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าไปรษณีย ์
และค่าซ่อมบารุงเครือ
่ งมืออุปกรณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

ค่าบริการด ้านงานโครงการก่อสร ้าง และโครงการติดตัง้
ต่างๆ ทีก
่ จิ การหรือบุคคลซึง่ มีถน
ิ่ ฐานในประเทศ/
ต่างประเทศดาเนินการในต่างประเทศ/ในประเทศ ทัง้ นี้
ไม่นับรวมการบริการก่อสร ้างดังกล่าวของกิจการใน
ประเทศทีเ่ ป็ นบริษัทในเครือของต่างประเทศ (Foreign
Affiliate) เนือ
่ งจากกิจการดังกล่าวถือเป็ นผู ้มีถน
ิ่ ฐานใน
ประเทศนัน
้
Fees for permission to use intangible and nonค่ารอยัลตี้ ค่าเครือ
่ งหมายการค ้า/สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ิ ทีไ่ ม่มต
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให ้ใช ้ทรัพย์สน
ี ัวตนและ
monetary property, as well as permission to use
ิ ทางการเงิน รวมทัง้ การอนุญาตให ้ใช ้
ไม่ใช่ทรัพย์สน
proprietary rights e.g. trademark, technique and
สิง่ ของต ้นฉบับ เช่น เครือ
่ งหมายการค ้า เทคนิคและการ
design, production rights and concession for sale
ออกแบบ สิทธิในการผลิตและสัมปทานการจาหน่าย
of proprietary rights, books, and movies produced
ต ้นฉบับ หนั งสือและภาพยนตร์ทจ
ี่ ัดสร ้างโดยผ่านสัญญา
under the agreement etc.
เป็ นต ้น
Insurance and reinsurance premiums not relating to ค่าเบีย
้ ประกันภัยและเบีย
้ ประกันภัยช่วงทีไ่ ม่เกีย
่ วกับสินค ้า ค่าเบีย
้ ประกันภัยและเบีย
้ ประกันภัยช่วงทีไ่ ม่เกีย
่ วกับสินค ้า
goods, i.e. life insurance premiums, accident
ได ้แก่ ค่าเบีย
้ ประกันชีวต
ิ เบีย
้ ประกันอุบัตเิ หตุ เบีย
้
insurance premiums, fire insurance premiums etc.
ประกันอัคคีภัย เป็ นต ้น
Insurance claims for any damage not relating to
ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยทีไ่ ม่เกีย
่ วกับสินค ้า
ค่าชดเชยการประกันความเสียหายทีไ่ ม่เกีย
่ วกับสินค ้า
goods
i.e. consulting fees, remunerations for specialists
ค่าทีป
่ รึกษา
่ วชาญและ
ได ้แก่ ค่าทีป
่ รึกษา ค่าตอบแทนผู ้เชีย
and directors, technical assistance charges,
กรรมการบริษัท ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ค่าความรู ้
professional fees, service fees for installation of
วิชาการ ค่าบริการช่วยเหลือในการติดตัง้ เครือ
่ งจักรและ
machines and electrical systems, technology
ระบบไฟฟ้ าในโรงงาน ค่าบริการทาง การจัดการและ
management and administration fees, etc.
ดาเนินการทางเทคโนโลยี เป็ นต ้น
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Unofficial Translation of BOT Transaction Purpose Code
R

=

Thai resident entities which are not authorised juristic person with FX license and BOT

NR =

Non-resident entities under definition of BOT

I

=

Inflow purpose / deposit / use purpose

O

=

Outflow purpose / withdraw / use purpose

*

=

LTX datasets for SNA with non-specified purpose, private grants and government grants

Code

Value (English)

Dataset Dataset Dataset Dataset FXA, OPA, Dataset - FTX, FTU LTX (FCD / LTX (NRB
EPE
SWA, FRA
Lending)
/ SNA)

Treasury
center
(TC)

Descriptions (English)

Value (Thai)

I/O

I

O

I/O

I/O

I/O

I/O

318029

Financial service fees and commissions

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

i.e. treasury management ดา, brokerage fees,
front-end fees, commitment fees, guarantee fees,
custodian fees and fees for loan guarantee, etc.

ค่าธรรมเนียมและค่านายหน ้าทางด ้านการเงิน

318030

Other fees and commissions

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

i.e. intermediary fees for international trades, etc.

ค่าธรรมเนียมและค่านายหน ้าอืน
่ ๆ

318031

News and information service fees

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

318032

Representative office expenses

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

Expenses for news and information services, i.e.
ค่าบริการข ้อมูลข่าวสาร
database development, news/magazine
subscription, membership of news feed services
etc.
Expenses of representative office of other
ค่าใช ้จ่ายสานั กงานผู ้แทน
nationality juristic person of other nationality with its
office located abroad, e.g. salaries, wages for staff
of Thai nationality, public utility fees, etc.

318033

Advertisement fees

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

Fees for dissemination and public relations

318034

Asset rental fees

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

ิ
i.e. machine rental, equipment rental, residential
ค่าเช่าทรัพย์สน
property (e.g. condominium) rental and other rental,
etc.

Expenses relating to movies, television and

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

Other fees (please indicate details)

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

Manufacturing or processing fees

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

i.e. goods manufacturing or processing fees, etc.

R/NR
R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

Salaries, wages, benefits of employees/staff
members

318035

i.e. expenses for renting of movies and television
shows, expenses for organizing shows, etc.

shows
318036

318037

318040

318042
318043
318044
318045

318046

Income
Income repatriated by workers
Returns from investment and lending of private
entities abroad
Returns from investment and lending of private
entities - Profits
Returns from investment and lending of private
entities - Dividends
Returns from investment and lending of private
entities - Interest on loans
Returns from investment and lending of private
entities -Other interest

R/NR

Returns from investment and lending of public
entities abroad
Remittances and grants

I/O

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

Profits from investments or holding of shares in
domestic/overseas private businesses
Dividend from shareholding indomestic/overseas
private businesses
Interest on loans
i.e. interest received/paid other than loan interest,
e.g. interest on deposits, interest on bonds,
interests on IRS, etc.

R/NR
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ได ้แก่ ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงิน ค่านายหน ้า
front-end fee, commitment fee, guarantee fee,
custodian fee และค่าธรรมเนียมในการค้าประกันเงินกู ้
เป็ นต ้น
ได ้แก่ ค่าธรรมเนียมในการทาหน ้าทีเ่ ป็ นตัวกลางใน
การค ้าระหว่างประเทศ เป็ นต ้น
ค่าใช ้จ่ายเพือ
่ ให ้ได ้มาซึง่ ข ้อมูลข่าวสารได ้แก่ ค่าบริการ
พัฒนาระบบฐานข ้อมูล ค่าสมาชิกวารสาร ค่าสมาชิก/
ค่าธรรมเนียมใช ้บริการข ้อมูลข่าวสาร เป็ นต ้น
ค่าใช ้จ่ายต่างๆ ของสานั กงานตัวแทน (Representative
Office) ของนิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชาติอน
ื่ ทีม
่ ส
ี านั กงานตัง้ อยูใ่ น
ต่างประเทศเพือ
่ ใช ้ในกิจการของสานั กงานตัวแทนนัน
้ ๆ
เช่น เงินเดือน ค่าจ ้างแรงงานพนั กงานซึง่ เป็ นบุคคล
สัญชาติไทย ค่าใช ้บริการสาธารณูปโภค เป็ นต ้น
ค่าบริการเพือ
่ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ได ้แก่ ค่าเช่าเครือ
่ งจักร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าทีอ
่ ยูอ
่ าศัย
เช่น ค่าเช่าคอนโดมิเนียม และค่าเช่าอืน
่ ๆ เป็ นต ้น

ค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดงต่างๆ ได ้แก่ ค่าเช่าภาพยนตร์และโทรทัศน์ ค่าใช ้จ่ายในการ
จัดการแสดง เป็ นต ้น

Other fees not included in the above items, e.g.
ค่าบริการอืน
่ ๆ (โปรดระบุรายละเอียด)
fees for personal services, cultural services, sports
and other entertainment, etc.

I/O

R/NR

ค่าโฆษณา

Description (Thai)

ค่ารับจ ้างผลิตหรือแปรรูป

ค่าบริการอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่เข ้าข่ายข ้างต ้น เช่น การบริการส่วน
บุคคล การบริการทางวัฒนธรรม การกีฬาและสันทนา
การอืน
่ ๆ เป็ นต ้น
ได ้แก่ ค่าบริการดาเนินการผลิตหรือแปรรูปสินค ้า เป็ นต ้น

รายได ้
รายได ้ส่งกลับของแรงงาน

เงินเดือน ค่าจ ้าง ค่าตอบแทนของลูกจ ้าง/พนั กงาน

เงินผลประโยชน์จากการลงทุนและการให ้กู ้ยืมจาก
ต่างประเทศภาคเอกชน
กาไร
ปั นผล
ดอกเบีย
้ เงินกู ้
ดอกเบีย
้ อืน
่ ๆ

เงินผลประโยชน์จากการลงทุนและการให ้กู ้ยืมจาก
ต่างประเทศภาครัฐบาล
เงินโอนและบริจาค

ผลกาไรทีไ่ ด ้รับจัดสรรจากการลงทุนหรือมีหุ ้นส่วนใน
กิจการของภาคเอกชนทีต
่ งั ้ อยูใ่ นประเทศ/ต่างประเทศ
เงินปั นผลทีไ่ ด ้รับจากการลงทุนถือหุ ้นในกิจการ
ภาคเอกชนทีต
่ งั ้ อยูใ่ นประเทศ/ต่างประเทศ
ดอกเบีย
้ เงินกู ้ยืม
ได ้แก่ ดอกเบีย
้ รับ / จ่ายอืน
่ ๆทีไ่ ม่ใช่ดอกเบีย
้ เงินกู ้ เช่น
ดอกเบีย
้ เงินฝาก ดอกเบีย
้ พันธบัตร ดอกเบีย
้ IRS เป็ นต ้น

Unofficial Translation of BOT Transaction Purpose Code
R

=

Thai resident entities which are not authorised juristic person with FX license and BOT

NR =

Non-resident entities under definition of BOT

I

=

Inflow purpose / deposit / use purpose

O

=

Outflow purpose / withdraw / use purpose

*

=

LTX datasets for SNA with non-specified purpose, private grants and government grants

Code

Value (English)

Dataset Dataset Dataset Dataset FXA, OPA, Dataset - FTX, FTU LTX (FCD / LTX (NRB
EPE
SWA, FRA
Lending)
/ SNA)

Treasury
center
(TC)

Descriptions (English)

Value (Thai)

I/O

I

O

I/O

I/O

I/O

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O*

I/O

Government grants
Remittances of private entities
Remittance of money owned by Thais with
permanent residence abroad

R/NR
R/NR
R

R/NR

R/NR

I/O

I/O*

I/O

R

O

I

O

Remittance of money that is owned by Thai with
permanent residence abroad

เงินให ้เปล่าภาครัฐบาล
เงินโอนภาคเอกชน
ส่งเงินซึง่ เป็ นกรรมสิทธิข
์ องคนไทยทีย
่ ้ายถิน
่ ฐานไป
พานั กอยูต
่ า่ งประเทศเป็ นการถาวร

318058

Remittance of inheritance to inheritors with
permanent residence abroad

R

R

O

I

O

Remittance of inheritance by a resident to his/her
inheritor with permanent residence abroad

ส่งเงินมรดกให ้แก่ผู ้รับมรดก ซึง่ มีถน
ิ่ พานั กถาวรใน
ต่างประเทศ

318059

Remittance of money to families or relatives with
permanent residence abroad

R

R

O

I

O

Remittance of money by a resident to his/her family ส่งเงินไปให ้ครอบครัวหรือญาติพน
ี่ ้อง ซึง่ มีถน
ิ่ พานั กถาวร
or relatives with permanent residence abroad
ในต่างประเทศ

318052

318053
318057

Private grants

Investments
Investments in affiliated businesses/branches

Description (Thai)

I/O
Savings or family allowances repatriated by a Thai
residing abroad or savings or family allowances
remitted by a non-resident, as well as grants
from/given to a foreign government

R/NR

Investments in affiliated businesses/branches in
which the investor has shareholding more than 10
percent of total capital.

เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ
(Foreign Direct Investment)

เงินโอนซึง่ เป็ นกรรมสิทธิข
์ องคนไทยทีย
่ ้ายถิน
่ ฐานไป
พานั กอยูต
่ า่ งประเทศเป็ นการถาวร
เงินมรดกทีบ
่ ค
ุ คลในประเทศโอนไปให ้แก่ผู ้รับมรดกซึง่ มี
ถิน
่ พานั กถาวรในต่างประเทศ
เงินทีผ
่ ู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศโอนไปให ้ครอบครัวหรือญาติ
พีน
่ ้องซึง่ มีถน
ิ่ พานั กถาวรในต่างประเทศ
การลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาทีผ
่ ู ้ลงทุนมีสัดส่วนการ
ลงทุนตัง้ แต่ร ้อยละ 10 ขึน
้ ไปของทุนทัง้ หมด
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศส่งเงินมาลงทุน /รับคืนเงินลงทุน
(เนือ
่ งจากการเลิกกิจการ การลดทุน ถอนเงินลงทุนหรือ
ขายหุ ้น) ในธุรกิจในเครือ/สาขาในประเทศไทย

Foreign direct investments

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

318065

Thai direct investments

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

Investments in affiliated businesses/branches
เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาในต่างประเทศ (Thai
abroad made/brought back by a resident (due to
Direct Investment)
closure of business, capital reduction, withdrawal of
investments or sale of shares)

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศส่งเงินไปลงทุน /รับคืนเงินลงทุน
(เนือ
่ งจากการเลิกกิจการ การลดทุน ถอนเงินลงทุนหรือ
ขายหุ ้น) ในธุรกิจในเครือ/สาขาทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศ

318068

Real estate investments from abroad

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

Investments in real estate abroad

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

A non-resident purchase or lease immovable
เงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศ (อาคารชุด)
property in Thailand
A resident purchase or lease immovable property เงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ
abroad.
Investments in securities, i.e. equity securities (with เงินลงทุนในหลักทรัพย์
shareholding portion less than 10 percent of total
capital) and debt securities, etc.

้ เช่าซือ
้ /รับคืน
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศส่งเงินมาลงทุน ซือ
เงินลงทุน ขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
้ เช่าซือ
้ /รับคืน
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศส่งเงินไปลงทุน ซือ
เงินลงทุน ขายอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ
การลงทุนในหลักทรัพย์ ได ้แก่ตราสารทุน (มีสัดส่วนการ
ลงทุนตา่ กว่าร ้อยละ 10 ของทุนทัง้ หมด) และตราสารหนี้
เป็ นต ้น

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

A non-resident purchases and sells of securities
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ (Foreign
issued by Thai juristic persons and sold in Thailand. Portfolio Investment)

้ /รับคืนเงินค่าขายหลักทรัพย์
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศซือ
ไทยทีอ
่ อกโดยนิตบ
ิ ค
ุ คลไทย และขายในประเทศไทย

Investments in securities

318076

318213
318216

R/NR

Foreign portfolio investments

R/NR

Thai portfolio investments in foreign markets

R/NR

Thai residents' Investments in foreign
securities abroad
Thai residents' Investments in Thai
securities abroad

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

Investments in affiliated businesses/branches in
Thailand made/brought back by a non-resident
(due to closure of business, capital reduction,
withdrawal of investments or sale of shares)

เงินทุน (Investment)
เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขา

เงินออมหรือเงินค่าเลีย
้ งดูครอบครัวทีค
่ นไทยผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยู่
นอกประเทศส่งกลับ/เงินออมหรือเงินค่าเลีย
้ งดูครอบครัว
ซึง่ ชาวต่างประเทศส่งกลับ รวมทัง้ เงินให ้เปล่าจาก/
ให ้แก่รัฐบาลต่างประเทศ

318062

318072

I/O

เงินให ้เปล่าภาคเอกชน

Investments made by a resident in securities
abroad or securities issued by Thai juristic persons
but sold abroad, i.e. equity securities (with
shareholding portion less than 10 percent of total
capital), debt securities and other securities, e.g.
gold forwards etc.
A resident purchases and sells of foreign
securities sold abroad.
A resident purchases and sells of Thai securities
sold abroad.
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เงินลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศ(Thai Portfolio
Investment)

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
หรือหลักทรัพย์ไทยทีข
่ ายในต่างประเทศ ได ้แก่ ตราสาร
ทุน (มีสัดส่วนการลงทุนตา่ กว่าร ้อยละ 10 ของทุน
้
ทัง้ หมด) ตราสารหนี้ และตราสารอืน
่ ๆ เช่น สัญญาซือ
ขายทองคาล่วงหน ้า เป็ นต ้น

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศในต่างประเทศ

้ /รับคืนเงินค่าขาย
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศ ส่งเงินไปซือ
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศในต่างประเทศ
้ /รับคืนเงินค่าขาย
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศ ส่งเงินไปซือ
หลักทรัพย์ไทยทีข
่ ายในต่างประเทศ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ

Unofficial Translation of BOT Transaction Purpose Code
R

=

Thai resident entities which are not authorised juristic person with FX license and BOT

NR =

Non-resident entities under definition of BOT

I

=

Inflow purpose / deposit / use purpose

O

=

Outflow purpose / withdraw / use purpose

*

=

LTX datasets for SNA with non-specified purpose, private grants and government grants

Code

Value (English)

Dataset Dataset Dataset Dataset FXA, OPA, Dataset - FTX, FTU LTX (FCD / LTX (NRB
EPE
SWA, FRA
Lending)
/ SNA)
I/O

318171

I

O

I/O

Thai portfolio investment in foreign debt
securities issued in domestic market (SNA)

Borrowings

I/O

I/O

R/NR
R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

318086

Foreign debt instruments

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

R/NR
R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

NR
NR

NR

NR

NR

NR

NR

318093

318097
318104

318113

Thai Resident Lending abroad-Thai debt
instruments

Foreign currency position adjustments
Foreign currency position adjustments - NR
Foreign currency position adjustments - Thai
commercial bank
Other funds
Other funds from abroad
Advances from abroad

Value (Thai)

A resident's investment in offshore debt securities เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนีต
้ า่ งประเทศทีอ
่ อกใน
issued domestically in which funds are deposited
ประเทศ (Thai Portfolio Investment in Domestic
via SNA account for settlement of foreign securities Market)
purchase e.g. Thai Baht debt instrument issued by
a non-resident which is issued and sold in Thailand
(excluding debt instrument interest)

Foreign loans

Lending
Thai Resident Lending abroad-Thai loans

Descriptions (English)

Description (Thai)

I/O

I/O

318083

318090

Treasury
center
(TC)

I/O

I/O

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้
ต่างประเทศทีอ
่ อกในประเทศ โดยฝากเงิน/รับเงินผ่าน
้ /ขายหลักทรัพย์ตราสารหนี้
บัญชี SNA เพือ
่ ชาระค่าซือ
ต่างประเทศ เช่น ตราสารหนีเ้ งินบาททีผ
่ ู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อก
ประเทศออกในประเทศไทย เป็ นต ้น (ไม่รวมดอกเบีย
้
ตราสารหนี)้

Foreign currency borrowings

เงินกู ้ (Borrowing)

เงินกู ้เงินตราต่างประเทศ

Loan and repayment to a non-resident or domestic
financial institution that receives a license to
operate foreign exchange business

เงินกู ้ยืม (Foreign Loan)

เงินกู ้ยืม/ชาระคืนต ้นเงินกู ้ยืมให ้แก่ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อก
ประเทศ หรือกับสถาบันการเงินในประเทศทีไ่ ด ้รับอนุญาต
ให ้ประกอบธุรกิจเกีย
่ วกับปั จจัยชาระเงินต่างประเทศ

Loans given to a resident or payments for loans
given to an investor of foreign currency debt
securities, e.g. bills (excluding bills of exchange for
payment of goods to a seller abroad), certificates of
deposit, etc.
Lending abroad
Loans given by a resident or loan payments
received from a non-resident
Loans given by a resident or payments for loans
received from a non-resident investor of foreign
currency debt securities, e.g. bills (excluding bills of
exchange for payment of goods to a domestic
seller), certificates of deposit, etc.

เงินกู ้ยืมทีเ่ ป็ นตราสารหนี้ (Foreign Debt Instrument)

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศกู ้ยืม /ชาระคืนต ้นเงินกู ้ยืมทีใ่ ห ้แก่ผู ้
้ ตราสารหนีท
ซือ
้ เี่ ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ตัว๋ เงิน
(ไม่รวมตัว๋ แลกเงินทีช
่ าระค่าสินค ้าให ้กับผู ้ขายสินค ้าใน
ต่างประเทศ) บัตรเงินฝาก เป็ นต ้น

เงินให ้กู ้ยืม (Lending)
เงินให ้กู ้ยืม (Thai Loan)

เงินให ้กู ้ยืมแก่ตา่ งประเทศ
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศให ้กู ้ยืม /รับชาระคืนต ้นเงินกู ้จากผู ้มี
ถิน
่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศให ้กู ้/รับคืนต ้นเงินทีใ่ ห ้กู ้แก่ผู ้ทีม
่ ี
ถิน
่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศโดยถือตราสารหนีท
้ เี่ ป็ นสกุลเงินตรา
้ สินค ้า
ต่างประเทศ เช่น ตัว๋ เงิน (ไม่รวมตัว๋ แลกเงินทีผ
่ ู ้ซือ
ชาระค่าสินค ้าให ้กับผู ้ขายสินค ้าในประเทศ) บัตรเงินฝาก
เป็ นต ้น ทีอ
่ อกโดยกิจการในต่างประเทศ

Foreign currency position adjustments of a nonresident
Foreign currency position adjustments of a Thai
commercial bank

R/NR
R/NR
R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

Money that a domestic respresentative office or
trade representative received from abroad in order
to be reserved as expenses / returning money to a
non-resident as it was once transferred for being
used as advances, and also for a payment made
by a non-resident abroad on behalf of the domestic
representative.

เงินให ้กู ้ทีเ่ ป็ นตราสารหนี้ (Thai Debt Instrument)

ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ
NR ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารพาณิชย์ไทยปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ
เงินทุนอืน
่ ๆ
เงินทุนอืน
่ ๆ จากต่างประเทศ
เงินทดรองจ่ายต่างๆ จากต่างประเทศ

NR ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ
สถาบันการเงินในประเทศปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ

เงินทีส
่ านั กงานตัวแทน หรือผู ้แทนการค ้าในประเทศ
ได ้รับจากต่างประเทศ เพือ
่ ไว ้สารองเป็ นค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ/
คืนเงินทดรองจ่ายให ้แก่บค
ุ คลในต่างประเทศทีเ่ คยโอน
เงินเข ้ามาให ้ทดรองจ่าย รวมทัง้ กรณีทบ
ี่ ค
ุ คลใน
ต่างประเทศชาระค่าใช ้จ่ายแทนให ้ในต่างประเทศ

318116

Advance payments for services from abroad

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

Advance services fee received from abroad /
returning remaining advance service fee (after
deducting service fees) to a non-resident

เงินจ่ายล่วงหน ้าค่าบริการต่างๆ จากต่างประเทศ

เงินรายได ้ค่าบริการต่าง ๆ ทีไ่ ด ้รับล่วงหน ้าจาก
ต่างประเทศ/คืนเงินล่วงหน ้าค่าบริการต่าง ๆ ส่วนทีเ่ หลือ
จากหักค่าบริการแล ้วให ้แก่บค
ุ คลในต่างประเทศ

318122

Unsettled loan payments transferred back

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

Returning fund received previously for loan
repayment, investments, which are not settled or
returning of excess amount

เงินโอนชาระหนีแ
้ ล ้วไม่ได ้ชาระ โอนกลับ

คืนเงินโอนเพือ
่ ชาระหนีเ้ งินกู ้ เงินทุนต่าง ๆ แล ้วไม่ได ้
ชาระหรือชาระไว ้เกิน
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Unofficial Translation of BOT Transaction Purpose Code
R

=

Thai resident entities which are not authorised juristic person with FX license and BOT

NR =

Non-resident entities under definition of BOT

I

=

Inflow purpose / deposit / use purpose

O

=

Outflow purpose / withdraw / use purpose

*

=

LTX datasets for SNA with non-specified purpose, private grants and government grants

Code

Value (English)

Dataset Dataset Dataset Dataset FXA, OPA, Dataset - FTX, FTU LTX (FCD / LTX (NRB
EPE
SWA, FRA
Lending)
/ SNA)
I/O

318123

318125

Transfer of Reserves for repayment of loans
abroad
Other funds abroad
Advances abroad

I

R

O

I/O

R/NR

O

I/O

I/O

Treasury
center
(TC)

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

Money transferred to deposit account abroad as it
will be used as a reserve or collateral for
repayment of principal and interest.

Advance payments for services abroad

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

318131
318212

Others (please indicate details)
Gains and losses from derivative transactions

R/NR
R/NR

R/NR
R/NR

R/NR
R/NR

I/O
I/O

I/O
I/O

I/O
I/O

Payments for goods
Payments for exported and imported goods

R/NR
R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O
I/O

Discounts, deposits, excess payments, and other
payments for goods

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

I/O

R/NR

R/NR

R/NR

I/O

I/O

I/O

318232

318233

318217
318143

Payments for gold

Others
Thai Baht banknotes and bank accounts
Foreign currency deposit accounts (FCD)
Withdrawal from FCD to sell for Baht

R/NR
R
R

R

O

ส่งเงินสารองเพือ
่ การชาระคืนเงินกู ้ต่างประเทศ

เงินทุนอืน
่ ๆ ในต่างประเทศ
Money transferred to a respresentative office or
เงินทดรองจ่ายต่างๆ ในต่างประเทศ
trade representative abroad in order to be reserved
as expenses / returning money from the
representative office abroad as it was once
transferred for being used as advances, and also
receiving fund paid in Thailand on behalf of the
representative office
Advance payments for services remitted / receiving เงินจ่ายล่วงหน ้าค่าบริการต่างๆ ในต่างประเทศ
advance payments (after deducting service fees)
from a non-resident

318128

318231

Value (Thai)

Description (Thai)

I/O

O

R/NR
R/NR

Descriptions (English)

Other funds not included in the above items
Fund received/paid for derivative transactions
settlements

อืน
่ ๆ (โปรดระบุรายละเอียด)
เงินส่วนต่างตามธุรกรรมอนุพันธ์

ค่าสินค ้า (Goods)
A payment for goods bought from abroad as the
ค่าสินค ้าเข ้าและสินค ้าออก
goods are brought into the country, while the
importer is not a payer / receiving a payment for
goods sold to the counterparty abroad as the
goods are exported out of the country, while the
exporter is not a payee / making/receiving an
advance payment for goods ordered from a
particular country and exported to other country,
but delivered within the country / lease of goods as
the ownership of goods is of the buyer
A discount, received/paid of deposit, excess
ส่วนลด เงินมัดจา เงินทีช
่ าระไว ้เกิน และอืน
่ ๆ ของค่าสินค ้า
payment and other payment for goods apart from
gold
A payment for gold bought from abroad as the gold ค่าทองคา
is brought into the country, while the importer is not
a payer / receiving a payment for gold sold to the
counterparty abroad as the gold is exported out of
the country, while the exporter is not a payee /
making/receiving an advance payment for gold
ordered from a particular country and exported to
other country, but delivered within the country

I/O

Withdrawal of foreign currency in order to sell in
exchange for Thai Baht for domestic use

I/O

Withdrawial of foreign currency in order to sell in
exchange for Thai Baht for domestic use

7/10

อืน
่ ๆ
ธนบัตรเงินบาทและบัญชีเงินฝาก
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)
ถอนจากบัญชี FCD เพือ
่ ขายรับบาท

เงินทีโ่ อนออกไปฝากเข ้าบัญชีเงินฝากในต่างประเทศ
เพือ
่ สารองไว ้ชาระคืนต ้นเงินกู ้และดอกเบีย
้ ซึง่ เป็ น
หลักประกันในการกู ้เงินจากต่างประเทศ
เงินทีส
่ ง่ ไปให ้สานั กงานตัวแทน หรือผู ้แทนการค ้าใน
ต่างประเทศเพือ
่ สารองเป็ นค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ /รับคืนเงินทด
รองจ่ายจากบุคคลในต่างประเทศทีเ่ คยโอนเงินไปให ้ทด
รองจ่าย รวมมัง้ รับคืนเงินทีไ่ ด ้ชาระค่าใช ้จ่ายแทนใน
ประเทศไทย

เงินโอนออกไปชาระค่าบริการในต่างประเทศล่วงหน ้า/รับ
คืนเงินค่าบริการต่าง ๆ ส่วนทีเ่ หลือจากค่าบริการทัว่ ไป
ล่วงหน ้าจากบุคคลในต่างประเทศ
เงินทุนอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่เข ้าข่ายข ้างต ้น
การรับ/จ่ายเงินส่วนต่างจากการหักกลบธุรกรรมอนุพันธ์

ื้ จากต่างประเทศ โดยนาของเข ้ามา
ชาระเงินค่าของทีซ
่ อ
ในประเทศ ผู ้นาของเข ้าไม่ใช่ผู ้ชาระเงิน และรับชาระเงิน
ค่าของทีข
่ ายให ้กับต่างประเทศ โดยส่งของออกนอก
ประเทศ ผู ้ส่งของออกไม่ใช่ผู ้รับเงิน รวมทัง้ ชาระเงิน /รับ
ชาระเงินล่วงหน ้า สัง่ จากประเทศหนึง่ ไปยังอีกประเทศ
้
หนึง่ และส่งมอบสินค ้าในประเทศ รวมทัง้ การเช่าซือ
้
สินค ้าทีก
่ รรมสิทธิจ์ ะเป็ นของผู ้ซือ

ส่วนลด รับ/คืนเงินมัดจา เงินทีช
่ าระไว ้เกิน และอืน
่ ๆ ของ
ค่าสินค ้าทีไ่ ม่ใช่ทองคา
ื้ จากต่างประเทศ โดยนาทองคา
ชาระเงินค่าทองคาทีซ
่ อ
เข ้ามาในประเทศ ผู ้นาทองคาเข ้าไม่ใช่ผู ้ชาระเงิน และรับ
ชาระเงินค่าทองคาทีข
่ ายให ้กับต่างประเทศ โดยส่ง
ทองคาออกนอกประเทศ ผู ้ส่งทองคาออกไม่ใช่ผู ้รับเงิน
รวมทัง้ ชาระเงิน/รับชาระเงินล่วงหน ้า สัง่ จากประเทศหนึง่
ไปยังอีกประเทศหนึง่ และส่งมอบสินค ้าในประเทศ

ถอนเงินตราต่างประเทศเพือ
่ แลกเปลีย
่ นเป็ นเงินบาทใช ้
ในประเทศ
ถอนเงินตราต่างประเทศเพือ
่ แลกเปลีย
่ นเป็ นเงินบาทใช ้
ในประเทศ

Unofficial Translation of BOT Transaction Purpose Code
R

=

Thai resident entities which are not authorised juristic person with FX license and BOT

NR =

Non-resident entities under definition of BOT

I

=

Inflow purpose / deposit / use purpose

O

=

Outflow purpose / withdraw / use purpose

*

=

LTX datasets for SNA with non-specified purpose, private grants and government grants

Code

Value (English)

Dataset Dataset Dataset Dataset FXA, OPA, Dataset - FTX, FTU LTX (FCD / LTX (NRB
EPE
SWA, FRA
Lending)
/ SNA)
I/O

318144

318145

318210

318218
318219

I

O

Transfer fund between FCD of the same owner

I/O

Transfer fund between FCD of different owners

I/O

Descriptions (English)

Value (Thai)

Description (Thai)

I/O
Withdrawal foreign currency from a FCD account to ย ้ายเงินในบัญชี FCD ของตนเอง
another FCD account of the same owner

ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจากบัญชี
่ บัญชีเดียวกัน
หนึง่ ไปฝากเข ้าอีกบัญชีหนึง่ ซึง่ เป็ นชือ

I/O

Withdrawal foreign currency from a FCD account to ย ้ายเงินในบัญชี FCD ของธุรกิจในเครือ
another FCD account of the same business group

ถอนเงินจากบัญชี FCD จากบัญชีหนึง่ ไปฝากเข ้าอีก
บัญชีหนึง่ ซึง่ เป็ นบัญชีของธุรกิจในเครือเดียวกัน

I/O

Withdrawal foreign currency from a FCD account to ย ้ายเงินในบัญชี FCD ระหว่างบุคคลอืน
่
another FCD account of a different entity which is a
resident entity that has FCD account with
authorized juristic person
้ และฝากเงินตราต่างประเทศทีซ
ื้ จากในประเทศเข ้า
ซือ
่ อ
บัญชี
A resident buys and, then deposits foreign currency เพือ
่ ค่าสินค ้า
bought domestically in the account for goolds
payment
A resident buys and, then deposits foreign currency เพือ
่ ค่าบริการ
bought domestically in the account for services
payment

ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจากบัญชี
หนึง่ ไปฝากเข ้าอีกบัญชีหนึง่ ซึง่ เป็ นบัญชีของบุคคลใน
ประเทศบุคคลอืน
่ และเป็ นบัญชีทเี่ ปิ ดกับนิตบ
ิ ค
ุ คลรับ
อนุญาตในประเทศ

I/O

Transfer fund between FCD of the same
business group

Purchasing and depositing foreign currency
bought domestically in the accounts
For payments for goods

I/O

Treasury
center
(TC)

I/O

R

I/O

R

R

I

้ และฝากเงินตราต่างประเทศที่
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศซือ
้ จากในประเทศเข ้าบัญชี เพือ
ซือ
่ ค่าสินค ้า
้ และฝากเงินตราต่างประเทศที่
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศซือ
้ จากในประเทศเข ้าบัญชี เพือ
ซือ
่ ค่าบริการ

318220

For payments for services

R

R

I

318221

For investment

R

R

I

A resident buys and, then deposits foreign currency เพือ
่ การลงทุน
bought domestically in the account for investment

้ และฝากเงินตราต่างประเทศที่
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศซือ
้ จากในประเทศเข ้าบัญชี เพือ
ซือ
่ การลงทุน

318222

For lending / borrowing

R

R

I

A resident buys and, then deposits foreign currency เพือ
่ การกู ้ยืม
bought domestically in the account for
borrowing/lending

้ และฝากเงินตราต่างประเทศที่
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศซือ
้ จากในประเทศเข ้าบัญชี เพือ
ซือ
่ การกู ้ยืม

318223

For other purposes

R

R

I

A resident buys and, then deposits foreign currency เพือ
่ วัตถุประสงค์อน
ื่
bought domestically in the account for other
purpose

้ และฝากเงินตราต่างประเทศที่
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศซือ
้ จากในประเทศเข ้าบัญชี เพือ
ซือ
่ วัตถุประสงค์อน
ื่

Depositing foreign currency with a financial
ฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ
institution abroad in order to settle future
obligations abroad or for other purposes as
permitted by the Competent Officer
A resident deposits foreign currency with a financial เพือ
่ การลงทุนในตราสาร
institution abroad in order to make investments in
securities

ฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ
เพือ
่ เก็บไว ้ชาระภาระผูกพันในต่างประเทศในอนาคต
หรืออืน
่ ๆ ตามทีเ่ จ ้าพนั กงานอนุญาต

A resident deposits foreign currency with a financial เพือ
่ วัตถุประสงค์อน
ื่
institution abroad for other purposes
ธนบัตรเงินบาท
A financial institution abroad brings Thai Baht
แลกเปลีย
่ นระหว่างธนบัตรไทยและเงินตราต่างประเทศ
banknotes into Thailand and exchanges them for
foreign currency or exchanges foreign currency for
Thai Baht banknotes

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบัน
การเงินในต่างประเทศ เพือ
่ วัตถุประสงค์อน
ื่ ๆ

Depositing foreign currency with financial
institutions abroad

R

318224

For investment in securities

R

R

R

I/O

318225

For other purposes

R

R

R

I/O

NR
NR

NR

NR

I/O

318227

318228

Thai Baht banknotes
Exchanging Thai Baht banknotes and foreign
currencies

Depositing or withdrawing Baht banknotes
brought into or out of the country

I/O

A financial institution abroad withdraws Thai Baht
banknotes from its own non-resident Baht account
in order to send or bring them out of the country

ฝากหรือถอนธนบัตรเงินบาททีน
่ าเข ้าหรือนาออกนอก
ประเทศ

บัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ

Non-resident Baht accounts
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ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบัน
การเงินในต่างประเทศ เพือ
่ การลงทุนในตราสาร
ต่างประเทศ

สถาบันการเงินในต่างประเทศนาธนบัตรไทยกลับเข ้ามา
แลกเปลีย
่ นเป็ นเงินตราต่างประเทศ หรือนาเงินตรา
ต่างประเทศแลกเป็ นธนบัตรไทย
กรณีธนาคารทีต
่ งั ้ อยูใ่ นต่างประเทศถอนธนบัตรเงินบาท
จากบัญชีเงินบาทของบุคคลทีม
่ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศของ
ตนเอง เพือ
่ ส่งหรือนาออกนอกประเทศ

Unofficial Translation of BOT Transaction Purpose Code
R

=

Thai resident entities which are not authorised juristic person with FX license and BOT

NR =

Non-resident entities under definition of BOT

I

=

Inflow purpose / deposit / use purpose

O

=

Outflow purpose / withdraw / use purpose

*

=

LTX datasets for SNA with non-specified purpose, private grants and government grants

Code

Value (English)

Dataset Dataset Dataset Dataset FXA, OPA, Dataset - FTX, FTU LTX (FCD / LTX (NRB
EPE
SWA, FRA
Lending)
/ SNA)
I/O

318151

Value of foreign currencies brought into the
country for sale

I

O

I/O

I/O
I

I/O

Treasury
center
(TC)

Descriptions (English)

Value (Thai)

I/O
A non-resident brings foreign currency into the
country in order to exchange it for Thai Baht and,
then, deposits in a non-resident Baht account

ค่าของเงินตราต่างประเทศทีน
่ าเข ้ามาขาย

้ เงินตราต่างประเทศ
A commercial bank abroad brings Thai Baht
เพือ
่ ซือ
banknotes into Thailand in order to exchange them
for foreign currency

For purchase of foreign currency

Description (Thai)

เงินตราต่างประเทศทีผ
่ ู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศนาเข ้ามา
แลกเป็ นเงินบาท เพือ
่ ฝากเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ที่
อยูน
่ อกประเทศ
ธนาคารในต่างประเทศนาธนบัตรไทยกลับเข ้ามา
แลกเปลีย
่ นเป็ นเงินตราต่างประเทศ

318153

For closure of account

O

A non-resident closes a non-resident Baht account
in order to buy foreign currency

เพือ
่ ปิ ดบัญชี

เป็ นการปิ ดบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศเพือ
่
้ เงินตราต่างประเทศ
ซือ

318154

For transfer to accounts abroad

O

A non-resident withdraws money from a nonresident Baht account in order to buy foreign
currency and transfers abroad for other purposes

เพือ
่ โอนเข ้าบัญชีในต่างประเทศ

เป็ นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อก
้ เงินตราต่างประเทศโอนออกต่างประเทศ
ประเทศเพือ
่ ซือ
เพือ
่ วัตถุประสงค์อน
ื่

318155

To deposit in non-resident's domestic FCD

O

A non-resident withdraws money from a nonเพือ
่ ฝากเข ้าบัญชี FCD ในประเทศของบุคคลผู ้ทีม
่ ถ
ี น
ิ่ ที่
resident Baht account in order to buy foreign
อยูน
่ อกประเทศ
currency and deposits to domestic foreign currency
deposit account

318197

For investment abroad

O

A non-resident withdraws money from a nonresident Baht account in order to buy foreign
currency and remit abroad for investment purpose

318198

For lending/borrowing abroad

O

A non-resident withdraws money from a nonเพือ
่ ให ้กู ้ยืมในต่างประเทศ
resident Baht account in order to buy foreign
currency and remit abroad for lending/borrowing
purpose
A non-resident receives Thai Baht transferred from รับเงินบาทจากบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
other non-resident Baht account
บัญชีอน
ื่

318156

Receiving Thai Baht from other non-resident Baht
account

I

Transferring Thai Baht to other non-resident Baht
account

เพือ
่ ลงทุนในต่างประเทศ

เป็ นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อก
้ เงินตราต่างประเทศฝากเข ้าบัญชี เงินฝาก
ประเทศเพือ
่ ซือ
ในประเทศ
เป็ นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อก
้ เงินตราต่างประเทศโอนออกไปลงทุนใน
ประเทศเพือ
่ ซือ
ต่างประเทศ
เป็ นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อก
้ เงินตราต่างประเทศโอนออกไปให ้กู ้ยืมใน
ประเทศเพือ
่ ซือ
ต่างประเทศ
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศรับโอนเงินบาทจากบัญชีเงินบาท
ของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศบัญชีอน
ื่

A non-resident transfers Thai Baht to other nonresident Baht account

โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
บัญชีอน
ื่

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศโอนเงินบาทไปเข ้าบัญชีเงินบาท
ของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศบัญชีอน
ื่

318158

Transfer Thai Baht to other non-resident Baht
account for spot transaction

O

Buying foreign currency in exchange for Thai Baht
with delivery period (value date) of 2 business
days or less

โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
บัญชีอน
ื่ เพือ
่ ธุรกรรม SPOT

้ เงินตราต่างประเทศแลกเงินบาททีม
ธุรกรรมซือ
่ ก
ี าหนด
้ กว่า 2 วันทาการ
ส่งมอบเท่ากับหรือสัน

318159

Transfer Thai Baht to other non-resident Baht
account for outright forward transaction

O

Buying foreign currency in exchange for Thai Baht
with delivery period of more than 2 business days

โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
บัญชีอน
ื่ เพือ
่ ธุรกรรม Outright Forward

้ เงินตราต่างประเทศแลกเงินบาททีม
ธุรกรรมซือ
่ ก
ี าหนด
ส่งมอบเกินกว่า 2 วันทาการ

318160

Transfer Thai Baht to other non-resident Baht
account for swap transaction

O

Buying and selling foreign currency in exchange for โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
Baht at the same time but with the different delivery บัญชีอน
ื่ เพือ
่ ธุรกรรม Swap
dates, e.g. FX swaps, cross currency swaps

้ และธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศแลกเงิน
ธุรกรรมซือ
บาททีท
่ าพร ้อมกัน แต่มวี น
ั ส่งมอบต่างกัน เช่น FX
Swap, Cross currency swap

318161

Transfer thai Baht to other non-resident Baht
account for other derivative transaction

O

Other derivative transactions, e.g. cross currency
swaps, interest rate swaps, options, FRA, etc.

โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
บัญชีอน
ื่ เพือ
่ ธุรกรรม Derivatives อืน
่

ธุรกรรมอนุพันธุอ
์ น
ื่ ๆ เช่น cross currency swap,
interest rate swap, option, FRA เป็ นต ้น

318162

Transfer Thai Baht to other non-resident Baht
account for purchase of equity securities

O

Buying equity securities, i.e. common stocks,
preferred stocks, investment units, etc.

โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
้ ตราสารทุน
บัญชีอน
ื่ เพือ
่ ซือ

้ ตราสารทุน ได ้แก่ หุ ้นสามัญ หุ ้นปุรม
ธุรกรรมซือ
ิ สิทธิ์
หน่วยลงทุน เป็ นต ้น
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Unofficial Translation of BOT Transaction Purpose Code
R

=

Thai resident entities which are not authorised juristic person with FX license and BOT

NR =

Non-resident entities under definition of BOT

I

=

Inflow purpose / deposit / use purpose

O

=

Outflow purpose / withdraw / use purpose

*

=

LTX datasets for SNA with non-specified purpose, private grants and government grants

Code

Value (English)

Dataset Dataset Dataset Dataset FXA, OPA, Dataset - FTX, FTU LTX (FCD / LTX (NRB
EPE
SWA, FRA
Lending)
/ SNA)
I/O

I

O

I/O

I/O

I/O

Treasury
center
(TC)

Descriptions (English)

Value (Thai)

Description (Thai)

I/O

318163

Transfer Thai Baht to other non-resident Baht
account for purchase of debt securities

O

Buying debt securities, i.e. bonds, debentures, bills, โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
้ ตราสารหนี้
certificates of deposit (NCD), convertible
บัญชีอน
ื่ เพือ
่ ซือ
debentures, treasury bills, etc.

318164

Transfer Thai Baht to other non-resident Baht
account for other transaction

O

Other transactions not included in the above items

โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
บัญชีอน
ื่ เพือ
่ ธุรกรรมอืน
่

A non-resident grants loan/receving loan
repayment in Thai Baht for investment in neighbor
countries i.e. Myanmar, Cambodia, Laos, Vietnam
and Southern region of China

่ /ชาระคืนสินเชือ
่ เพือ
สินเชือ
่ การลงทุนในประเทศเพือ
่ นบ ้าน ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศให ้กู ้ยืม /รับชาระเงินให ้กู ้ยืมเงิน
บาทเพือ
่ การลงทุนในประเทศเพือ
่ นบ ้าน ซึง่ ประกอบด ้วย
เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต ้

A non-resident grants loan/receving loan
repayment in Thai Baht for investment in Thailand

่ /ชาระคืนสินเชือ
่ เพือ
สินเชือ
่ การลงทุนในประเทศไทย

318175

Loans / repayments for investment in neighboring countries

I/O

318230

Loans / loan payments for investment in Thailand

I/O

I/O

ธุรกรรมทีศ
่ น
ู ย์บริหารเงินทากับกลุม
่ บริษัท

Transaction between a treasury center and
companies in same group
Buying foreign currency from companies in same group
Selling foreign currency to companies in same group
Exchanging foreign currency with companies in same group
Payments for goods and services abroad of companies in same group
Others (please indicate details)

้ เงินตราต่างประเทศกับกลุม
318205
I
เพือ
่ การซือ
่ บริษัท
318206
O
เพือ
่ การขายเงินตราต่างประเทศกับกลุม
่ บริษัท
318207
I/O
เพือ
่ การแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศกับกลุม
่ บริษัท
318208
I/O
ค่าสินค ้าและบริการนอกประเทศของกลุม
่ บริษัท
318209
I/O
อืน
่ ๆ (ระบุ)
Remark:
The above information refer to Classification for Data Management System Project (DMS). version 18.1. from Bank of Thailand. For more detail, please refer to Bank of Thailand URL below. The information is under Data Set Documents > 5. Classification
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/DataSetFIFM/Pages/Default.aspx
Disclaimer
This is an unofficial translation of BOT Transaction Purpose Code. SCBT do not assure the accuracy or completeness of the translation. Therefore, please refer to Official Thai language version of BOT or seek advices from your SCBT contact person. SCBT
takes no responsibility on this unofficial translation and will not be liable for any loss or damage arising from the use of this document.
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้ ตราสารหนี้ ได ้แก่ พันธบัตร หุ ้นกู ้ ตัว๋ เงิน บัตร
ธุรกรรมซือ
เงินฝาก (NCD) หุ ้นกู ้แปลงสภาพ ตัว๋ เงินคลัง เป็ นต ้น
ธุรกรรมอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่เข ้าข่ายข ้างต ้น

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศให ้กู ้ยืม /รับชาระเงินให ้กู ้ยืมเงิน
บาทเพือ
่ การลงทุนในประเทศไทย

