Transaction Purpose Code for Thai Baht Fund Transfer from Non-Resident Baht Account to Resident Account
Code

Value (English)

Descriptions (English)

318005

Goods insurance and reinsurance premiums for
goods shipment
318006
Goods insurance claims
318007

Fees/charges relating to other transportation apart
from freight

318010

Fares

Other service charges for international
transportation and other transportation fees

Traveling expenses - Tourists

318013

Traveling expenses - Students

318014

Overseas traveling expenses - Others

ค่าขนส่งสินค ้า
ค่าเบียประกันภัยและเบียประกันภัยช่วงสําหรับสินค ้าที
เกิดจากการขนส่งสินค ้า
ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสินค ้า

ทีเกิดจากการขนส่งสินค ้า
ค่าบริการอืนๆ ทีเกียวกับการขนส่งสินค ้าระหว่างประเทศ ค่าชดเชยการประกันความเสียหายทีเกิดจากการขนส่ง
สินค ้า
ค่าใชจ่้ ายเกียวกับการขนส่งอืนๆ ทีมิใช่การขนส่งสินค ้า ได ้แก่ ค่าใชจ่้ ายอืนๆ ทีเกียวกับการขนส่งสินค ้าระหว่าง
ประเทศ
ค่าโดยสาร

ได ้แก่ ค่าตัวโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ โดย
พาหนะทุกประเภท รวมถึง ค่าธรรมเนียมทีเกียว เนือง
กับการเดินทาง เช่น ค่าธรรมเนียมสนามบิน
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากค่าสัมภาระทีมีนําหนักเกิน
เป็ นต ้น

i.e. fuel charges for international transportation and
other fees not relating to international freight

ค่าบริการต่าง ๆ ทีให ้แก่พาหนะระหว่างประเทศ และ
ค่าขนส่งอืนๆ

ได ้แก่ ค่าเติมเชือเพลิงพาหนะระหว่างประเทศและ
ค่าบริการต่าง ๆ ทีไม่เกียวกับการขนส่งสินค ้าระหว่าง
ประเทศ

ค่าใชจ่้ ายเกียวกับการเดินทาง
i.e. travel expenses for accommodation, food, hotel
ค่าใชจ่้ ายเดินทาง-นักท่องเทียว
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,
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

ค่าใชจ่้ ายเดินทาง-นักเรียน นักศึกษา
ค่าใชจ่้ ายเดินทางไปต่างประเทศ-อืนๆ

Medical expenses

i.e. medical expenses, surgery fees, Thai massage
service fees, etc.

ค่าใชจ่้ ายบริการด ้านสุขภาพ

318016

Remaining travelling expenses sold/bought back by

A Thai or foreign traveler sell/buy back money
remaining from his/her travelling expenses
i.e. joining fees, annual fees, and expenses via debit
or credit card.

เงินเหลือทีผู ้เดินทางนํ ามาขาย/ซือคืน

travelers
Expenses from the use of debit/credit cards
Transactions of non-banks
Service fees of government entities

318018

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

318023

Telecommunication fees

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

318024

Construction contract fees

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

Royalty fees, trademark/patent fees, and copyright

Fees for permission to use intangible and nonmonetary property, as well as permission to use
proprietary rights e.g. trademark, technique and
design, production rights and concession for sale of
proprietary rights, books, and movies produced
under the agreement etc.
Insurance and reinsurance premiums not relating to
goods, i.e. life insurance premiums, accident
insurance premiums, fire insurance premiums etc.

fees

318026

Insurance and reinsurance premiums not relating to
goods

ค่าใชจ่้ ายตามบัตรสินเชือหรือบัตรเดบิต
ธุรกรรมของ Non Bank
ค่าบริการภาครัฐบาล

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

ค่าธรรมเนียมและค่านายหน ้าอืนๆ

News and information service fees

Expenses for news and information services, i.e.
ค่าบริการขอมู
้ ลข่าวสาร
database development, news/magazine
subscription, membership of news feed services etc.

318032

Representative office expenses

Expenses of representative office of other nationality
juristic person of other nationality with its office
located abroad, e.g. salaries, wages for staff of Thai
nationality, public utility fees, etc.

ค่าใชจ่้ ายสํานักงานผู ้แทน

318033
318034

Advertisement fees
Asset rental fees

ค่าโฆษณา
ิ
ค่าเช่าทรัพย์สน

318035

Expenses relating to movies, television and shows

318036

Other fees (please indicate details)

Fees for dissemination and public relations
i.e. machine rental, equipment rental, residential
property (e.g. condominium) rental and other rental,
etc.
i.e. expenses for renting of movies and television
shows, expenses for organizing shows, etc.
Other fees not included in the above items, e.g. fees
for personal services, cultural services, sports and
other entertainment, etc.
i.e. goods manufacturing or processing fees, etc.

Consultation fees

318029

Financial service fees and commissions

318030
318031

318037

318040

318042
318043
318044
318045

318046

Manufacturing or processing fees
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
Returns from investment and lending of public
entities abroad

Salaries, wages, benefits of employees/staff
members

Profits from investments or holding of shares in
domestic/overseas private businesses
Dividend from shareholding indomestic/overseas
private businesses
Interest on loans

Private grants

318053

Government grants

Remittance of money owned by Thais with
permanent residence abroad
318058
Remittance of inheritance to inheritors with
permanent residence abroad

ค่าธรรมเนียมและค่านายหน ้าทางด ้านการเงิน

ค่าใชจ่้ ายเกียวกับภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการแสดง
ต่างๆ
ค่าบริการอืนๆ (โปรดระบุรายละเอียด)

ค่ารับจ ้างผลิตหรือแปรรูป
รายได ้
รายได ้ส่งกลับของแรงงาน
เงินผลประโยชน์จากการลงทุนและการให ้กู ้ยืมจาก
ต่างประเทศภาคเอกชน
กํ าไร
ปั นผล
ดอกเบียเงินกู ้

ค่าชดเชยการประกันความเสียหายทีไม่เกียวกับสินค ้า
ได ้แก่ ค่าทีปรึกษา ค่าตอบแทนผู ้เชียวชาญและ
กรรมการบริษัท ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ค่า
ความรู ้วิชาการ ค่าบริการช่วยเหลือในการติดตัง
เครืองจักรและระบบไฟฟ้ าในโรงงาน ค่าบริการทาง การ
จัดการและดําเนินการทางเทคโนโลยี เป็ นต ้น
ได ้แก่ ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงิน ค่านายหน ้า
front-end fee, commitment fee, guarantee fee,
custodian fee และค่าธรรมเนียมในการคํ าประกันเงินกู ้
เป็ นต ้น
ได ้แก่ ค่าธรรมเนียมในการทํ าหน ้าทีเป็ นตัวกลางใน
การค ้าระหว่างประเทศ เป็ นต ้น
ค่าใชจ่้ ายเพือใหได
้ ้มาซึงขอมู
้ ลข่าวสารได ้แก่ ค่าบริการ
พัฒนาระบบฐานข ้อมูล ค่าสมาชิกวารสาร ค่าสมาชิก/
้ การข ้อมูลข่าวสาร เป็ นต ้น
ค่าธรรมเนียมใชบริ
ค่าใชจ่้ ายต่างๆ ของสํานักงานตัวแทน (Representative
Office) ของนิตบ
ิ ุคคลสัญชาติอน
ื ทีมีสํานักงานตังอยู่
ในต่างประเทศเพือใช ้ในกิจการของสํานักงานตัวแทน
นันๆ เช่น เงินเดือน ค่าจ ้างแรงงานพนักงานซึงเป็ น
้ การสาธารณู ปโภค เป็ นต ้น
บุคคลสัญชาติไทย ค่าใชบริ
ค่าบริการเพือการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ได ้แก่ ค่าเช่าเครืองจักร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าทีอยู่
อาศัย เช่น ค่าเช่าคอนโดมิเนียม และค่าเช่าอืน ๆ เป็ น
ต ้น
ได ้แก่ ค่าเช่าภาพยนตร์และโทรทัศน์ ค่าใชจ่้ ายในการ
จัดการแสดง เป็ นต ้น
ค่าบริการอืนๆ ทีไม่เขาข่
้ ายขางต
้
้น เช่น การบริการส่วน
บุคคล การบริการทางวัฒนธรรม การกีฬาและสันทนา
การอืนๆ เป็ นต ้น
ได ้แก่ ค่าบริการดําเนินการผลิตหรือแปรรูปสินค ้า เป็ นต ้น

เงินเดือน ค่าจ ้าง ค่าตอบแทนของลูกจ ้าง/พนักงาน

ผลกํ าไรทีได ้รับจัดสรรจากการลงทุนหรือมีหนส่
ุ ้ วนใน
กิจการของภาคเอกชนทีตังอยู่ในประเทศ/ต่างประเทศ
เงินปั นผลทีได ้รับจากการลงทุนถือหุนในกิ
้
จการ
ภาคเอกชนทีตังอยู่ในประเทศ/ต่างประเทศ
ดอกเบียเงินกู ้ยืม
ได ้แก่ ดอกเบียรับ / จ่ายอืนๆทีไม่ใช่ดอกเบียเงินกู ้ เช่น
ดอกเบียเงินฝาก ดอกเบียพันธบัตร ดอกเบีย IRS เป็ นต ้น

เงินโอนและบริจาค
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

เงินใหเปล่
้ าภาคเอกชน

เงินออมหรือเงินค่าเลียงดูครอบครัวทีคนไทยผู ้มีถนที
ิ อยู่
นอกประเทศส่งกลับ/เงินออมหรือเงินค่าเลียงดู
ครอบครัวซึงชาวต่างประเทศส่งกลับ รวมทังเงินให ้
เปล่าจาก/ให ้แก่รัฐบาลต่างประเทศ

เงินใหเปล่
้ าภาครัฐบาล
เงินโอนภาคเอกชน

Remittances of private entities
318057

ค่าทีปรึกษา

i.e. interest received/paid other than loan interest,
ดอกเบียอืนๆ
e.g. interest on deposits, interest on bonds, interests
on IRS, etc.
เงินผลประโยชน์จากการลงทุนและการให ้กู ้ยืมจาก
ต่างประเทศภาครัฐบาล

Remittances and grants
318052

ค่าใชจ่้ าย/เงินส่วนทีเหลือจ่ายของขาราชการ
้
สถานทูต
และเจ ้าหน ้าทีสถานทูตไทย/ต่างประเทศ

เบียประกันอัคคีภัย เป็ นต ้น

Other fees and commissions

318028

ผู ้เดินทางคนไทยหรือชาวต่างประเทศนําเงินส่วนที
เหลือจ่ายมาขาย/ซือคืน
ได ้แก่ ค่าสมาชิกแรกเขา้ ค่าธรรมเนียมรายปี และ
ค่าใชจ่้ ายผ่านบัตรสินเชือหรือบัตรเดบิต

ค่าบริการเพือการติดต่อสือสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์
และบริการทีเกียวของ
้ ได ้แก่ โทรศัพท์ เคเบิล
ดาวเทียม การส่งข ้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่า
ไปรษณียแ
์ ละค่าซ่อมบํ ารุงเครืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ที
เกียวของ
้
ค่าบริการด ้านงานโครงการก่อสร ้าง และโครงการติดตัง
ค่ารับเหมาก่อสร ้าง
ต่างๆ ทีกิจการหรือบุคคลซึงมีถนฐานในประเทศ/
ิ
ต่างประเทศดํ าเนินการในต่างประเทศ/ในประเทศ ทังนี
ไม่นับรวมการบริการก่อสร ้างดังกล่าวของกิจการใน
ประเทศทีเป็ นบริษัทในเครือของต่างประเทศ (Foreign
Affiliate) เนืองจากกิจการดังกล่าวถือเป็ นผู ้มีถนฐานใน
ิ
ประเทศนัน
ิ ทีไม่มต
ค่ารอยัลตี ค่าเครืองหมายการค ้า/สิทธิบัตร และลิขสิทธิ ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให ้ใช ้ทรัพย์สน
ี ัวตนและ
ิ ทางการเงิน รวมทัง การอนุญาตให ้ใช ้
ไม่ใช่ทรัพย์สน
สิงของต ้นฉบับ เช่น เครืองหมายการค ้า เทคนิคและการ
ออกแบบ สิทธิในการผลิตและสัมปทานการจําหน่าย
ต ้นฉบับ หนังสือและภาพยนตร์ทจั
ี ดสร ้างโดยผ่านสัญญา
เป็ นต ้น
ค่าเบียประกันภัยและเบียประกันภัยช่วงทีไม่เกียวกับ
ค่าเบียประกันภัยและเบียประกันภัยช่วงทีไม่เกียวกับ
สินค ้า
สินค ้า ได ้แก่ ค่าเบียประกันชีวต
ิ เบียประกันอุบต
ั เิ หตุ
ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยทีไม่เกียวกับสินค ้า

Insurance claims not relating to goods

ได ้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าศัลยกรรมตกแต่ง
ค่าบริการนวดแผนไทย เป็ นต ้น

ค่าสือสารโทรคมนาคม

Insurance claims for any damage not relating to
goods
i.e. consulting fees, remunerations for specialists
and directors, technical assistance charges,
professional fees, service fees for installation of
machines and electrical systems, technology
management and administration fees, etc.
i.e. treasury management ดํ า, brokerage fees,
front-end fees, commitment fees, guarantee fees,
custodian fees and fees for loan guarantee, etc.

318027

ได ้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง
และค่าใชจ่้ ายส่วนตัวของนักเรียน นักศึกษา

ค่าบริการอืนๆ ภาคเอกชน

Other service fees of private entities

318025

ได ้แก่ ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าบริการโรงแรม ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าใชจ่้ ายในการเดินทางหรือท่องเทียวแบบ
เหมาจ่าย เป็ นต ้น (กรณีทสามารถแยกค่
ี
าตัวโดยสารได ้
ให ้รายงานไว ้ในรหัส 318009 ค่าโดยสาร )

ได ้แก่ ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าบริการโรงแรม ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าใชจ่้ ายในการเดินทางของผู ้เดินทางทีไม่ใช่
นักท่องเทียว นักเรียน นักศึกษา เช่น ดูงาน อบรม
สัมมนา เป็ นต ้น

318015

318017

ได ้แก่ ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค ้าทังทางบก ทางนํา
และทางอากาศ
ค่าเบียประกันภัยและเบียประกันภัยช่วงสําหรับความ
เสียหาย

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

Traveling expenses
318012

Remark

ค่าใชจ่้ ายเกียวกับขนส่งสินค ้า
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

Other service charges relating to international freight i.e. other expenses relating to international freight

318009

Description (Thai)

บริการ

Services
Fees/charges/expenses relating to goods
318004 transportation
Freight charges

Value (Thai)
บริการ รายได ้ และเงินโอนและบริจาค

Services, income, and remittances and grants

Remittance of money that is owned by Thai with
permanent residence abroad
Remittance of inheritance by a resident to his/her
inheritor with permanent residence abroad

ส่งเงินซึงเป็ นกรรมสิทธิของคนไทยทีย ้ายถินฐานไป
พํ านักอยู่ต่างประเทศเป็ นการถาวร
ส่งเงินมรดกใหแก่
้ ผู ้รับมรดก ซึงมีถนพํ
ิ านักถาวรใน
ต่างประเทศ

เงินโอนซึงเป็ นกรรมสิทธิของคนไทยทีย ้ายถินฐานไป
พํ านักอยู่ต่างประเทศเป็ นการถาวร
เงินมรดกทีบุคคลในประเทศโอนไปใหแก่
้ ผู ้รับมรดกซึงมี
ถินพํ านักถาวรในต่างประเทศ
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Transaction Purpose Code for Thai Baht Fund Transfer from Non-Resident Baht Account to Resident Account
Code
318059

Value (English)
Remittance of money to families or relatives with
permanent residence abroad

Descriptions (English)
Remittance of money by a resident to his/her family
or relatives with permanent residence abroad

318062

318068

Foreign direct investments

Real estate investments from abroad
Investments in securities

318076

Foreign portfolio investments

Thai portfolio investments in foreign markets

Borrowings

Investments in affiliated businesses/branches in
which the investor has shareholding more than 10
percent of total capital.
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)
A non-resident purchase or lease immovable
property in Thailand
Investments in securities, i.e. equity securities (with
shareholding portion less than 10 percent of total
capital) and debt securities, etc.
A non-resident purchases and sells of securities
issued by Thai juristic persons and sold in Thailand.

เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขา

เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาจากต่างประเทศ
(Foreign Direct Investment)

เงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์จากต่างประเทศ (อาคารชุด)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ (Foreign
Portfolio Investment)

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

318083

Foreign loans

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

เงินกู ้ยืม (Foreign Loan)

318086

Foreign debt instruments

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
paymentabroad
of goods to a seller abroad), certificates of
Lending

เงินกู ้ยืมทีเป็ นตราสารหนี (Foreign Debt Instrument)

318090
318093

Lending
Thai Resident Lending abroad-Thai loans
Thai Resident Lending abroad-Thai debt
instruments

เงินใหกู้ ้ยืม (Lending)
Loans given by a resident or loan payments received เงินใหกู้ ้ยืม (Thai Loan)
from a non-resident
Loans given by a resident or payments for loans
เงินใหกู้ ้ทีเป็ นตราสารหนี (Thai Debt Instrument)
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.

Advances from abroad

318116

Advance payments for services from abroad

318122

Unsettled loan payments transferred back

318125

318128

318131
318212

Other funds abroad
Advances abroad

Advance payments for services abroad

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

Money that a domestic respresentative office or
เงินทดรองจ่ายต่างๆ จากต่างประเทศ
trade representative received from abroad in order to
be reserved as expenses / returning money to a nonresident as it was once transferred for being used as
advances, and also for a payment made by a nonresident abroad on behalf of the domestic
representative.
Advance services fee received from abroad /
เงินจ่ายล่วงหน ้าค่าบริการต่างๆ จากต่างประเทศ
returning remaining advance service fee (after
deducting service fees) to a non-resident
Returning fund received previously for loan
เงินโอนชําระหนีแล ้วไม่ได ้ชําระ โอนกลับ
repayment, investments, which are not settled or
returning of excess amount
เงินทุนอืนๆ 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
Other funds not included in the above items

อืน ๆ (โปรดระบุรายละเอียด)

Fund received/paid for derivative transactions
settlements

เงินส่วนต่างตามธุรกรรมอนุพันธ์

318232

318233

Payments for exported and imported goods

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

Others
Thai Baht banknotes and bank accounts
Thai Baht banknotes
318228
Depositing or withdrawing Baht banknotes brought
into or out of the country

318151

Non-resident Baht accounts
Value of foreign currencies brought into the
country for sale

ั ส่วนการ
การลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาทีผู ้ลงทุนมีสด
ลงทุนตังแต่ร ้อยละ 10 ขึนไปของทุนทังหมด
ผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศส่งเงินมาลงทุน/รับคืนเงินลงทุน
(เนืองจากการเลิกกิจการ การลดทุน ถอนเงินลงทุนหรือ
ขายหุ ้น) ในธุรกิจในเครือ/สาขาในประเทศไทย
ผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศส่งเงินมาลงทุน ซือ เช่าซือ/รับ
คืนเงินลงทุน ขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ั ส่วน
การลงทุนในหลักทรัพย์ ได ้แก่ตราสารทุน (มีสด
การลงทุนตํ ากว่าร ้อยละ 10 ของทุนทังหมด) และตรา
สารหนี เป็ นต ้น
ผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศซือ/รับคืนเงินค่าขายหลักทรัพย์
ไทยทีออกโดยนิตบ
ิ ุคคลไทย และขายในประเทศไทย
ผู ้มีถนที
ิ อยู่ในประเทศลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หรือหลักทรัพย์ไทยทีขายในต่างประเทศ ได ้แก่ ตรา
ั ส่วนการลงทุนตํ ากว่าร ้อยละ 10 ของทุน
สารทุน (มีสด
ทังหมด) ตราสารหนี และตราสารอืน ๆ เช่น สัญญาซือ
ขายทองคํ าล่วงหน ้า เป็ นต ้น
เงินกู ้เงินตราต่างประเทศ
เงินกู ้ยืม/ชําระคืนต ้นเงินกู ้ยืมให ้แก่ผู ้มีถนที
ิ อยู่นอก
ประเทศ หรือกับสถาบันการเงินในประเทศทีได ้รับ
อนุญาตให ้ประกอบธุรกิจเกียวกับปั จจัยชําระเงิน
ต่างประเทศ
ผู ้มีถนที
ิ อยู่ในประเทศกู ้ยืม/ชําระคืนต ้นเงินกู ้ยืมทีให ้แก่ผู ้
ซือตราสารหนีทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ตัวเงิน
(ไม่รวมตัวแลกเงินทีชําระค่าสินค ้าใหกั้ บผู ้ขายสินค ้าใน
ต่างประเทศ) บัตรเงินฝาก เป็ นต ้น
เงินใหกู้ ้ยืมแก่ต่างประเทศ
ผู ้มีถนที
ิ อยู่ในประเทศให ้กู ้ยืม/รับชําระคืนต ้นเงินกู ้จากผู ้มี
ถินทีอยู่นอกประเทศ
ผู ้มีถนที
ิ อยู่ในประเทศให ้กู ้/รับคืนต ้นเงินทีให ้กู ้แก่ผู ้ทีมี
ถินทีอยู่นอกประเทศโดยถือตราสารหนีทีเป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ เช่น ตัวเงิน (ไม่รวมตัวแลกเงินทีผู ้
ซือสินค ้าชําระค่าสินค ้าให ้กับผู ้ขายสินค ้าในประเทศ)
บัตรเงินฝาก เป็ นต ้น ทีออกโดยกิจการในต่างประเทศ

เงินทีสํานักงานตัวแทน หรือผู ้แทนการค ้าในประเทศ
ได ้รับจากต่างประเทศ เพือไว ้สํารองเป็ นค่าใชจ่้ าย
ต่าง ๆ/คืนเงินทดรองจ่ายใหแก่
้ บุคคลในต่างประเทศที
เคยโอนเงินเขามาให
้
้ทดรองจ่าย รวมทังกรณีทบุ
ี คคลใน
ต่างประเทศชําระค่าใชจ่้ ายแทนให ้ในต่างประเทศ
เงินรายได ้ค่าบริการต่าง ๆ ทีได ้รับล่วงหน ้าจาก
ต่างประเทศ/คืนเงินล่วงหน ้าค่าบริการต่าง ๆ ส่วนที
เหลือจากหักค่าบริการแล ้วให ้แก่บุคคลในต่างประเทศ
คืนเงินโอนเพือชําระหนีเงินกู ้ เงินทุนต่าง ๆ แล ้วไม่ได ้
ชําระหรือชําระไว ้เกิน

เงินทีส่งไปให ้สํานักงานตัวแทน หรือผู ้แทนการค ้าใน
ต่างประเทศเพือสํารองเป็ นค่าใชจ่้ ายต่าง ๆ /รับคืนเงิน
ทดรองจ่ายจากบุคคลในต่างประเทศทีเคยโอนเงินไป
ให ้ทดรองจ่าย รวมมังรับคืนเงินทีได ้ชําระค่าใชจ่้ ายแทน
ในประเทศไทย
เงินโอนออกไปชําระค่าบริการในต่างประเทศล่วงหน ้า/
รับคืนเงินค่าบริการต่าง ๆ ส่วนทีเหลือจากค่าบริการ
ทัวไปล่วงหน ้าจากบุคคลในต่างประเทศ
เงินทุนอืนๆ ทีไม่เขาข่
้ ายขางต
้
้น
การรับ/จ่ายเงินส่วนต่างจากการหักกลบธุรกรรมอนุพันธ์

ค่าสินค ้า (Goods)

Payments for goods
318231

Remark

เงินทุนอืนๆ

Other funds
318113

Description (Thai)
เงินทีผู ้มีถนที
ิ อยู่ในประเทศโอนไปใหครอบครั
้
วหรือ
ญาติพน
ี ้องซึงมีถนพํ
ิ านักถาวรในต่างประเทศ

เงินทุน (Investment)

Investments
Investments in affiliated businesses/branches

Value (Thai)
ส่งเงินไปให ้ครอบครัวหรือญาติพน
ี ้อง ซึงมีถนพํ
ิ านัก
ถาวรในต่างประเทศ

A payment for goods bought from abroad as the
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

ค่าสินค ้าเขาและสิ
้
นค ้าออก

A discount, received/paid of deposit, excess
payment and other payment for goods apart from
gold

ส่วนลด เงินมัดจํ า เงินทีชําระไว ้เกิน และอืนๆ ของค่า
สินค ้า

A payment for gold bought from abroad as the gold
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

ค่าทองคํ า

ชําระเงินค่าของทีซือจากต่างประเทศ โดยนํ าของเข ้ามา
ในประเทศ ผู ้นํ าของเข ้าไม่ใช่ผู ้ชําระเงิน และรับชําระ
เงินค่าของทีขายใหกั้ บต่างประเทศ โดยส่งของออก
นอกประเทศ ผู ้ส่งของออกไม่ใช่ผู ้รับเงิน รวมทังชําระ
เงิน/รับชําระเงินล่วงหน ้า สังจากประเทศหนึงไปยังอีก
ประเทศหนึง และส่งมอบสินค ้าในประเทศ รวมทังการ
เช่าซือสินค ้าทีกรรมสิทธิจะเป็ นของผู ้ซือ

ส่วนลด รับ/คืนเงินมัดจํ า เงินทีชําระไว ้เกิน และอืนๆ
ของค่าสินค ้าทีไม่ใช่ทองคํา
ชําระเงินค่าทองคํ าทีซือจากต่างประเทศ โดยนํ าทองคํ า
เขามาในประเทศ
้
ผู ้นํ าทองคําเข ้าไม่ใช่ผู ้ชําระเงิน และ
รับชําระเงินค่าทองคํ าทีขายใหกั้ บต่างประเทศ โดยส่ง
ทองคํ าออกนอกประเทศ ผู ้ส่งทองคําออกไม่ใช่ผู ้รับเงิน
รวมทังชําระเงิน/รับชําระเงินล่วงหน ้า สังจากประเทศ
หนึงไปยังอีกประเทศหนึง และส่งมอบสินค ้าในประเทศ

อืน ๆ
ธนบัตรเงินบาทและบัญชีเงินฝาก

ธนบัตรเงินบาท
A financial institution abroad withdraws Thai Baht
ฝากหรือถอนธนบัตรเงินบาททีนํ าเขาหรื
้ อนํ าออกนอก
banknotes from its own non-resident Baht account in ประเทศ
order to send or bring them out of the country
บัญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศ
A non-resident brings foreign currency into the
ค่าของเงินตราต่างประเทศทีนํ าเขามาขาย
้
country in order to exchange it for Thai Baht and,
then, deposits in a non-resident Baht account

กรณีธนาคารทีตังอยู่ในต่างประเทศถอนธนบัตรเงินบาท
จากบัญชีเงินบาทของบุคคลทีมีถนที
ิ อยู่นอกประเทศ
ของตนเอง เพือส่งหรือนํ าออกนอกประเทศ
เงินตราต่างประเทศทีผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศนํ าเขามา
้
แลกเป็ นเงินบาท เพือฝากเขาบั
้ ญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ
อยู่นอกประเทศ

Transfer from NRB to Res
(onshore authorized juristic
person)
For NRB account closure

318153

For closure of account

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

เพือปิ ดบัญชี

เป็ นการปิ ดบัญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศ
เพือซือเงินตราต่างประเทศ

318154

For transfer to accounts abroad

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

เพือโอนเขาบั
้ ญชีในต่างประเทศ

Transfer from NRB to Res
เป็ นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ อยู่นอก
ประเทศเพือซือเงินตราต่างประเทศโอนออกต่างประเทศ (onshore authorized juristic
person)
เพือวัตถุประสงค์อน
ื

318155

To deposit in non-resident's domestic FCD

A non-resident withdraws money from a nonresident Baht account in order to buy foreign
currency and deposits to domestic foreign currency
deposit account

เพือฝากเขาบั
้ ญชี FCD ในประเทศของบุคคลผู ้ทีมีถน
ิ
ทีอยู่นอกประเทศ

เป็ นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ อยู่นอก
ประเทศเพือซือเงินตราต่างประเทศฝากเขาบั
้ ญชี เงิน
ฝากในประเทศ

Transfer from NRB to Res
(onshore authorized juristic
person)

318197

For investment abroad

เพือลงทุนในต่างประเทศ

เป็ นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ อยู่นอก
ประเทศเพือซือเงินตราต่างประเทศโอนออกไปลงทุนใน
ต่างประเทศ

318198

For lending/borrowing abroad

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

Transfer from NRB to Res
(onshore authorized juristic
person)
Transfer from NRB to Res
(onshore authorized juristic
person)

เพือใหกู้ ้ยืมในต่างประเทศ

เป็ นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ อยู่นอก
ประเทศเพือซือเงินตราต่างประเทศโอนออกไปให ้กู ้ยืม
ในต่างประเทศ

Remark:
The above information is the part of Purpose of Payment for Non-Resident Baht account mentioned in Classification for Data Management System Project (DMS). version 18.1.
For more detail, please refer to Bank of Thailand URL under Data Set Documents > 5. Classification
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/DataSetFIFM/Pages/Default.aspx
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Transaction Purpose Code for Thai Baht Fund Transfer from Non-Resident Baht Account to Non-Resident Baht Account
Code

Value (English)

Descriptions (English)

Value (Thai)

Description (Thai)

A non-resident transfers Thai Baht to other nonresident Baht account
Buying foreign currency in exchange for Thai Baht
with delivery period (value date) of 2 business days
or less
318159
Transfer Thai Baht to other non-resident Baht account Buying foreign currency in exchange for Thai Baht
for outright forward transaction
with delivery period of more than 2 business days
318160
Transfer Thai Baht to other non-resident Baht account Buying and selling foreign currency in exchange for
for swap transaction
Baht at the same time but with the different delivery
dates, e.g. FX swaps, cross currency swaps

โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศ
บัญชีอน
ื
โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศ
บัญชีอน
ื เพือธุรกรรม SPOT

ผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศโอนเงินบาทไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้
มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศบัญชีอน
ื

โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศ
บัญชีอน
ื เพือธุรกรรม Outright Forward
โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศ
บัญชีอน
ื เพือธุรกรรม Swap

ธุรกรรมซือเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาททีมีกําหนดส่งมอบ
เกินกว่า 2 วันทําการ

318161

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

โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศ
บัญชีอน
ื เพือธุรกรรม Derivatives อืน

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

318162

Transfer Thai Baht to other non-resident Baht account Buying equity securities, i.e. common stocks,
for purchase of equity securities
preferred stocks, investment units, etc.

โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศ
บัญชีอน
ื เพือซือตราสารทุน

ธุรกรรมซือตราสารทุน ได ้แก่ หุ ้นสามัญ หุ ้นปุรม
ิ สิทธิ หน่วย
ลงทุน เป็ นต ้น

318163

Transfer Thai Baht to other non-resident Baht account Buying debt securities, i.e. bonds, debentures, bills,
โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศ
for purchase of debt securities
certificates of deposit (NCD), convertible debentures, บัญชีอน
ื เพือซือตราสารหนี
treasury bills, etc.

ธุรกรรมซือตราสารหนี ได ้แก่ พันธบัตร หุ ้นกู ้ ตัวเงิน บัตรเงิน
ฝาก (NCD) หุ ้นกู ้แปลงสภาพ ตัวเงินคลัง เป็ นต ้น

318164

Transfer Thai Baht to other non-resident Baht account Other transactions not included in the above items
for other transaction

Transferring Thai Baht to other non-resident Baht
account
318158
Transfer Thai Baht to other non-resident Baht account
for spot transaction

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

โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถนที
ิ อยู่นอกประเทศ
บัญชีอน
ื เพือธุรกรรมอืน

ธุรกรรมซือเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาททีมีกําหนดส่งมอบ
เท่ากับหรือสันกว่า 2 วันทําการ

ธุรกรรมซือและธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาทที
ทําพร ้อมกัน แต่มวี น
ั ส่งมอบต่างกัน เช่น FX Swap, Cross
currency swap

ธุรกรรมอืน ๆ ทีไม่เข ้าข่ายข ้างต ้น

Remark:
The above information is the part of Purpose of Payment for Non-Resident Baht account mentioned in Classification for Data Management System Project (DMS). version 18.1.
For more detail, please refer to Bank of Thailand URL 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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