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BOT CLASSIFICATION CODE :  TRANSACTION PURPOSE CODE 

 
BOT 

Code 

Thai Value Thai Description English Value English Description 

318001 บรกิาร รายได ้
และเงนิโอนและบรจิาค 

   Service, income, and remittance and 

donation 

  

318002 บรกิาร    Service   

318003 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัขนสง่
สนิคา้ 

   Shipment expenses   

318004 คา่ขนสง่สนิคา้ ไดแ้ก ่คา่ระวาง หรอืคา่ขนสง่สนิคา้ทัง้ทางบก  

ทางน ้า และทางอากาศ  

 Shipment fees i.e. freight, or shipment fees by land, 

marine, and air  

318005 คา่เบีย้ประกนัภัยและเบีย้ป

ระกนัภัยชว่งส าหรับสนิคา้ 

คา่เบีย้ประกนัภัยและเบีย้ประกันภัยชว่งส าหรับค

วามเสยีหาย ทีเ่กดิจากการขนสง่สนิคา้     

 Insurance premium and reinsurance 

premium for goods 

Insurance premium and reinsurance 

premium against loss arising from shipment  

318006 คา่สนิไหมทดแทนประกนั

ภัยสนิคา้ 

 

คา่ชดเชยการประกนัความเสยีหายทีเ่กดิจากกา

รขนสง่สนิคา้ 

 Compensation for goods insurance Compensation against damage arising from 

shipment  

318007 คา่บรกิารอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วกับการขนสง่สนิคา้ร

ะหวา่งประเทศ 

ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วกับการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ 

 Other service fees related to international 

shipment 

i.e. other expenses related to international 

shipment  

318008 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการข
นสง่อืน่ๆ 
ทีม่ใิชก่ารขนสง่สนิคา้ 

   Expenses related to other transportation 

apart from cargo transport 

  

318009 คา่โดยสาร ไดแ้ก ่คา่ตัว๋โดยสารเดนิทางระหวา่งประเทศ 

โดยพาหนะทกุประเภท รวมถงึ 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วเนือ่งกับการเดนิทาง เชน่ 

คา่ธรรมเนยีมสนามบนิ  

คา่ธรรมเนยีมเรยีกเก็บจากคา่สมัภาระทีม่นี ้าหนั
กเกนิ เป็นตน้ 

 Fare i.e. international tickets for travelling by any 

means, including fees related to the 
travelling, e.g. airport fees, excess baggage 

charge 

318010 คา่บรกิารตา่ง ๆ 
ทีใ่หแ้กพ่าหนะระหวา่งประ

เทศ และคา่ขนสง่อืน่ๆ 

ไดแ้ก ่

คา่เตมิเชือ้เพลงิพาหนะระหวา่งประเทศและ 

คา่บรกิารตา่ง ๆ 

ทีไ่มเ่กีย่วกบัการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศ  

 Various service fees provided for 
international vehicles and other 

transportation costs 

i.e. fuel for international vehicles, and 
various service fees not related to 

international shipment  

318011 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการเดิ
นทาง 

   Travelling expenses   
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BOT 

Code 

Thai Value Thai Description English Value English Description 

318012 คา่ใชจ้่ายเดนิทาง-

นักทอ่งเทีย่ว 

ไดแ้ก ่คา่ทีพั่ก คา่อาหาร คา่บรกิารโรงแรม 

คา่พาหนะเดนิทาง  

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางหรอืทอ่งเทีย่วแบบเหม

าจา่ย 

เป็นตน้(กรณีทีส่ามารถแยกคา่ตัว๋โดยสารไดใ้ห ้

รายงานไวใ้นรหัส 112001 คา่โดยสาร )  

 Travelling expenses - tourists i.e. accommodation, meal, hotel charge, 

fares, package tour cost (where the fare 
can be separated, report it in 112001 – 

fare)  

318013 คา่ใชจ้่ายเดนิทาง-นักเรยีน 
นักศกึษา 

ไดแ้ก ่คา่เลา่เรยีน คา่ทีพั่ก คา่อาหาร 
คา่พาหนะเดนิทาง 

และคา่ใชจ้่ายสว่นตัวของนักเรยีน  นักศกึษา 

 Travelling expenses - students i.e. tuition fees, accommodation, meal, 
fares, and personal expenses of students  

318014 คา่ใชจ้่ายเดนิทางไปตา่งป

ระเทศ-อืน่ๆ 

ไดแ้ก ่คา่ทีพั่ก คา่อาหาร คา่บรกิารโรงแรม 

คา่พาหนะเดนิทาง  

คา่ใชจ้่ายในการเดนิทางของผูเ้ดนิทางทีไ่มใ่ชนั่

กทอ่งเทีย่ว นักเรยีน นักศกึษา 

Overseas travelling  expenses- others i.e. accommodation, meal, hotel charge, 

fares, travelling expenses of travelers apart 
from tourists, students 

318015 คา่ใชจ้่ายบรกิารดา้นสขุภา

พ 

ไดแ้ก ่คา่รักษาพยาบาล  คา่ศลัยกรรมตกแตง่ 

คา่บรกิารนวดแผนไทย  เป็นตน้ 

 Expenses on health service i.e. medical fees, surgery fees, Thai 

massage service fees  

318016 เงนิเหลอืทีผู่เ้ดนิทางน ามา

ขาย/ซือ้คนื 

ผูเ้ดนิทางคนไทยหรอืชาวตา่งประเทศน าเงนิสว่

นทีเ่หลอืจ่ายมาขาย/ซือ้คนื 

 Remaining funds sold/repurchased by 

travelers 

Thai or foreign travelers take the remaining 

funds for selling/repurchasing  

318017 คา่ใชจ้่ายตามบตัรสนิเชือ่ ไดแ้ก ่คา่สมาชกิแรกเขา้ คา่ธรรมเนยีมรายปี 

และ คา่ใชจ้่ายผา่นบัตรสนิเชือ่ 

 Credit card expenses i.e. joining fees, annual fees, and expenses 

via credit card  
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Code 

Thai Value Thai Description English Value English Description 

318165 

 

บคุคลรับอนุญาต นติบิคุคลรับอนุญาตรับซือ้ธนบัตรหรอืเชค็เดนิท

างสกลุเงนิตา่งประเทศ 
จากผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิบคุคลรับ

อนุญาตเฉพาะธรุกรรมทีเ่กดิจากธรุกจิบคุคลรับ
อนุญาตเทา่นัน้ 

รวมทัง้กรณีนติบิคุคลรับอนุญาตขายเงนิตราตา่

งประเทศใหบ้คุคลรับอนุญาต 
เพือ่ธรุกจิของบคุคลรับอนุญาต 

ส าหรับธรุกรรมเงนิตราตา่งประเทศอืน่ทีไ่มเ่กีย่ว
ขอ้งกับธรุกจิบคุคลรับอนุญาต 

ใหร้ายงานวตัถปุระสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งแลว้แตก่รณี 
ทัง้นี ้บคุคลรับอนุญาต หมายถงึ 

ผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรวีา่การกระทรวงกา

รคลงัใหท้ าธรุกจิเกีย่วกับการซือ้ขายธนบตัรตา่ง
ประเทศ และ รับซือ้เชค็เดนิทาง 

 Authorized persons Authorized juristic persons purchase bank 

note or traveler’s cheque in foreign currency 
from those permitted to undertake 

authorized person business, only for 
transactions arising from authorized person 

business.  This includes the case where an 

authorized juristic person sells foreign 
currency to an authorized person for the 

business of the authorized person.  For 
other foreign transactions not related to the 

authorized person business, the relevant 
purpose shall be reported, as the case may 

be.  In this regard, authorized persons 

mean those permitted by the Minister of 
Finance to undertake business regarding 

foreign exchange and buying of traveler’s 
cheque  

318166 บรษัิทรับอนุญาต นติบิคุคลรับอนุญาตท าธรุกรรมเงนิตราตา่งประเ
ทศกบับรษัิทรับอนุญาต 

เฉพาะธรุกรรมเพือ่ธรุกจิบรษัิทรับอนุญาตเทา่นั้

น 
ส าหรับธรุกรรมเงนิตราตา่งประเทศอืน่ทีไ่มเ่กีย่ว

ขอ้งกับธรุกจิบรษัิทรับอนุญาต  
ใหร้ายงานวตัถปุระสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งแลว้แตก่รณี  

ทัง้นี ้บรษัิทรับอนุญาต หมายถงึ 

นติบิคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรวีา่การกระ
ทรวงการคลงัใหท้ าธรุกจิซือ้ขายเชค็เดนิทางตา่

งประเทศ 
และจ่ายเงนิตราใหแ้กบ่คุคลซึง่ถอืบตัรเครดติต่

างประเทศ 
เพือ่ตอบแทนการไดส้ทิธทิีจ่ะเรยีกเก็บเงนิตราต่

างประเทศตามบตัรเครดติตา่งประเทศ   

 Authorized firms Authorized juristic persons to conduct 
foreign transactions with authorized firms, 

only for the transactions for authorized firm 

business.  For other foreign transactions not 
related to authorized firm business, relevant 

purpose shall be reported, as the case may 
be.  In this regard, authorized firms mean 

the juristic persons permitted by the 

Minister of Finance to undertake traveler’s 
cheque trading business, and to pay money 

to those holding foreign credit cards in 
return for the right to collect foreign 

currency under foreign credit cards.  
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318167 ตวัแทนโอนเงนิระหวา่งปร

ะเทศ 

นติบิคุคลรับอนุญาตท าธรุกรรมเงนิตราตา่งประเ

ทศกบัตัวแทนโอนเงนิระหวา่งประเทศ 
เฉพาะธรุกรรมเพือ่ธรุกจิตวัแทนโอนเงนิระหวา่ง

ประเทศเทา่นัน้  
ส าหรับธรุกรรมเงนิตราตา่งประเทศอืน่ทีไ่มเ่กีย่ว

ขอ้งกับธรุกจิตวัแทนโอนเงนิระหวา่งประเทศ 

ใหร้ายงานวตัถปุระสงคท์ีเ่กีย่วขอ้งแลว้แตก่รณี  
ทัง้นี ้ตวัแทนโอนเงนิระหวา่งประเทศ หมายถงึ 

นติบิคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรวีา่การกระ
ทรวงการคลงัใหท้ าธรุกจิบรกิารโอนเงนิระหวา่ง

ประเทศ  
โดยผ่านเครอืขา่ยทีใ่หบ้รกิารโอนเงนิระหวา่งปร

ะเทศทีเ่ชือ่ถอืได ้  

 International funds transfer agents Authorized juristic persons to conduct 

foreign transactions with international funds 
transfer agents, only for the transactions for 

international funds transfer business.  For 
other foreign transactions not related to 

international funds transfer, report the 

relevant purpose, as the case may be.  In 
this regard, international funds transfer 

agents mean the juristic persons permitted 
by the Minister of Finance to conduct 

international funds transfer business via 
reliable network providing international 

funds transfer service. 

318018 คา่บรกิารภาครฐับาล    Government sector service charges   

318019 คา่ใชจ้่ายขา้ราชการและเจ ้

าหนา้ทีส่ถานทตู 

คา่ใชจ้่ายของขา้ราชการและเจา้หนา้ทีส่ถานทู

ตทีป่ระจ าในประเทศไทย/ตา่งประเทศ 

 Expenses of public servants and embassy 

officials 

Expenses of public servants and embassy 

officials attached to Thailand/overseas  

318020 คา่ใชจ้่ายของสถานทตูแล

ะองคก์รระหวา่งประเทศ 

คา่ใชจ้่ายของสถานทตูทีป่ระจ าในประเทศไทย

/ตา่งประเทศ 

 Expenses of embassies and international 

organizations 

Expenses of embassies in 

Thailand/overseas  

318021 เงนิสว่นทีเ่หลอืจ่ายของขา้
ราชการไทยหรอืชาวตา่งป

ระเทศน ามาขาย/ซือ้คนื 

ขา้ราชการไทยหรอืชาวตา่งประเทศน าเงนิสว่น
ทีเ่หลอืจ่ายมาขาย/ซือ้คนื 

 Funds left from spending of Thai or 
foreign public servants taken for 

selling/repurchasing 

Thai or foreign public servants take the 
funds left from spending to sell/repurchase.  

318022 คา่บรกิารอืน่ๆ 
ภาคเอกชน 

   Other service charges – private sector   

318023 คา่สือ่สารโทรคมนาคม คา่บรกิารเพือ่การตดิตอ่สือ่สารโทรคมนาคม 

ไปรษณียแ์ละบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ 
โทรศพัท ์ โทรสาร  โทรเลข   เคเบลิ  

ดาวเทยีม  การสง่ขอ้ความทางอเิล็กทรอนกิส ์  

คา่ไปรษณียแ์ละคา่ซอ่มบ ารุงเครือ่งมอือปุกรณ์

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 Telecommunication charges Service charges on telecommunication, mail 

and relevant services, i.e. telephone, fax, 
telegram, cable, satellite, electronics text 

messaging, mail, and repair and 
maintenance of relevant tools and 

equipment 
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318024 คา่รับเหมากอ่สรา้ง คา่บรกิารดา้นงานโครงการกอ่สรา้ง 

และโครงการตดิตัง้ตา่งๆ 

ทีก่จิการหรอืบคุคลซึง่มถีิน่ฐานในประเทศ/ตา่ง

ประเทศด าเนนิการในตา่งประเทศ/ในประเทศ  

ทัง้นี้  

ไมนั่บรวมการบรกิารกอ่สรา้งดงักลา่วของกจิกา

รในประเทศทีเ่ป็นบรษัิทในเครอืของตา่งประเท
ศ (Foreign Affiliate) 

เนือ่งจากกจิการดงักลา่วถอืเป็นผูม้ถี ิน่ฐานในปร

ะเทศนัน้ 

 Construction costs Service charges on various construction 

projects and installation projects 
undertaken abroad/at home by 

residents/non-residents.  In this regard, it 
does not include the construction services 

of foreign affiliate since it’s deemed as 

resident in that country. 

318025 คา่รอยัลตี ้

คา่เครือ่งหมายการคา้/สทิ

ธบิตัร และลขิสทิธิ ์

คา่ธรรมเนยีมการอนุญาตใหใ้ชท้รัพยส์นิทีไ่มม่ี

ตวัตนและไมใ่ชท่รัพยส์นิทางการเงนิ รวมทัง้ 

การอนุญาตใหใ้ชส้ ิง่ของตน้ฉบับ เชน่ 
เครือ่งหมายการคา้ เทคนคิและการออกแบบ 

สทิธใินการผลติและสมัปทานการจ าหน่ายตน้ฉ
บบั 

หนังสอืและภาพยนตรท์ีจั่ดสรา้งโดยผ่านสญัญ

า เป็นตน้ 

 Royalty, franchise/patent and copyright Fees for permitting the use of incorporeal 

and non-financial properties, as well as 

permitting for the use of original works, e.g. 
trade mark, technique and designing, 

production right and distribution of original 
books and films produced via contract, etc. 

318026 คา่เบีย้ประกนัภัยและเบีย้ป

ระกนัภัยชว่งทีไ่มเ่กีย่วกับสิ

นคา้ 

คา่เบีย้ประกนัภัยและเบีย้ประกันภัยชว่งทีไ่มเ่กีย่

วกับสนิคา้ ไดแ้ก ่ คา่เบีย้ประกันชวีติ 

เบีย้ประกนัอบุตัเิหต ุ เบีย้ประกันอคัคภีัย เป็นตน้ 

 Insurance premiums and reinsurance 

premiums not related to goods 

 Insurance premiums and reinsurance 

premiums not related to goods, i.e. life 

insurance, accident insurance, fire 
insurance, etc. 

318027 คา่สนิไหมทดแทนประกนั
ภัยทีไ่มเ่กีย่วกบัสนิคา้ 

 
คา่ชดเชยการประกนัความเสยีหายทีไ่มเ่กีย่วกับ

สนิคา้ 

 Compensation for the insurance not 
related to goods 

Compensation against loss not related to 
goods  

318028 คา่ทีป่รกึษา ไดแ้ก ่คา่ทีป่รกึษา  

คา่ตอบแทนผูเ้ชีย่วชาญและกรรมการบรษัิท  

คา่ความชว่ยเหลอืทางเทคนคิ  

คา่ความรูว้ชิาการ 

คา่บรกิารชว่ยเหลอืในการตดิตัง้เครือ่งจักรและร

ะบบไฟฟ้าในโรงงาน  

คา่บรกิารทางการจัดการและด าเนนิการทางเท

คโนโลย ีเป็นตน้ 

 Consultant fees i.e. consultant fees, remuneration for 
specialists and company directors, technical 

assistance fees, technical knowledge fees, 
service fees on installation of machinery 

and electrical system in factory, 

technological management fees, etc. 

318029 คา่ธรรมเนยีมและคา่นายห

นา้ทางดา้นการเงนิ 

ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนยีมในการบรหิารเงนิ 
คา่นายหนา้  front-end fee,  commitment 
fee, guarantee fee,  custodian fee 

และคา่ธรรมเนยีมในการค ้าประกนัเงนิกู ้ เป็นตน้ 

 Commission and brokerage in financial 

area 

i.e. money management fees, commission, 

front-end fee, commitment fee, guarantee 

fee, custodian fee, and loan guarantee fee, 
etc.  
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318030 คา่ธรรมเนยีมและคา่นายห

นา้อืน่ๆ 

ไดแ้ก ่ 

คา่ธรรมเนยีมในการท าหนา้ทีเ่ป็นตวักลางในกา
รคา้ระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 

 Other commission and brokerage i.e. fees for acting as a middleman in 

international trade, etc.  

318031 คา่บรกิารขอ้มูลขา่วสาร คา่ใชจ้่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลขา่วสาร ไดแ้ก ่

คา่บรกิารพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 
คา่สมาชกิวารสาร นติยสาร เป็นตน้ 

 Information service fees Expenses to obtain information, i.e. 

database development fees, subscription for 
magazines, etc.  

318032 คา่ใชจ้่ายส านักงานผูแ้ทน คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ของส านักงานตวัแทน 

(Representative Office) 

ของนติบิคุคลสญัชาตอิืน่ 
ทีม่สี านักงานตัง้อยูใ่นตา่งประเทศเพือ่ใชใ้นกจิ

การของส านักงานตวัแทนนัน้ๆ เชน่ เงนิเดอืน 
คา่จา้งแรงงานพนักงานซึง่เป็นบคุคลสญัชาตไิ

ทย คา่ใชบ้รกิารสาธารณูปโภค เป็นตน้ 

 Representative office expenses Various expenses of a representative office 

belonging to a juristic person of other 
nationalities with office located overseas, 

for using in the affairs of such 
representative office, e.g. salary, wage of 

Thai staff, public utilities charges, etc. 

318033 คา่โฆษณา คา่บรกิารเพือ่การเผยแพร่และประชาสมัพันธ ์  Advertisement fees Service fees for advertising and public 

relations  

318034 คา่เชา่ทรัพยส์นิ ไดแ้ก ่ คา่เชา่เครือ่งจักร   คา่เชา่อปุกรณ์  
คา่เชา่ทีอ่ยูอ่าศยั  เชน่ คา่เชา่คอนโดมเินยีม  

และคา่เชา่อืน่ ๆ เป็นตน้  

 Property rent i.e. rent of machinery, equipment, 

residence, e.g. condominium, and other 
rents, etc.  

318035 คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับภาพยน

ตร ์โทรทศัน์ 
และการแสดงตา่งๆ 

ไดแ้ก ่ คา่เชา่ฟิลม์ภาพยนตรแ์ละฟิลม์โทรทศัน์  

คา่ใชจ้่ายในการจัดการแสดง เป็นตน้ 

 Expenses related to movies, television, 

and various shows 

i.e. rent of movie film and television film, 

expenses for arranging shows, etc.  

318036 คา่บรกิารอืน่ๆ 

(โปรดระบรุายละเอยีด) 

คา่บรกิารอืน่ๆ ทีไ่มเ่ขา้ขา่ยขา้งตน้ เชน่  

การบรกิารสว่นบคุคล  การบรกิารทางวฒันธรรม 
การกฬีาและสนัทนาการอืน่ๆ  เป็นตน้ 

 Other service fees (please indicate 

details) 

Other service fees not falling under the 

above, e.g. personal service fee, cultural 
service fee, sports and other recreations  

318037 คา่รับจา้งผลติหรอืแปรรูป ไดแ้ก ่

คา่บรกิารด าเนนิการผลติหรอืแปรรูปสนิคา้ 

เป็นตน้ 

 Fees for manufacturing or processing 

works 

i.e. fees for manufacturing or processing of 

goods, etc.  

318038 เงนิวางค ้าประกนัตา่งๆ เงนิทีว่างประกนัความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จาก

การใชบ้รกิารตา่ง ๆ ไดแ้ก ่

เงนิค ้าประกนัคา่บรกิารเคเบลิทวี ีคา่โทรศพัท ์
เป็นตน้ 

 Deposits Deposits placed against probable loss from 

using of services, i.e. deposits for cable TV 

service, telephone service, etc.  
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318168 ศนูยบ์รหิารเงนิ นติบิคุคลรับอนุญาตท าธรุกรรมเงนิตราตา่งประเ

ทศกบัศนูยบ์รหิารเงนิ  ทัง้นี ้ศนูยบ์รหิารเงนิ 
หมายถงึ 

นติบิคุคลทีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรวีา่การกระ
ทรวงการคลงั 

ใหป้ระกอบธรุกจิการบรหิารจัดการเงนิตราตา่งป

ระเทศใหแ้กก่ลุม่บรษัิททีอ่ยูใ่นเครอืของตนเอง   

 Money management centers Authorized juristic persons conduct foreign 

transactions with money management 
centers.  Money management centers mean 

the juristic persons permitted by the 
Minister of Finance to conduct foreign 

currency management business for its 

affiliates.  

318039 รายได ้    Income   

318040 รายไดส้ง่กลบัของแรงง
าน 

เงนิเดอืน คา่จา้ง 

คา่ตอบแทนของลกูจา้ง/พนักงาน 

 Income remitted by labor Salary, wage, remuneration of 

employees/staff  

318041 เงนิผลประโยชนจ์ากกา
รลงทุนและการใหกู้ย้มืจ
ากตา่งประเทศภาคเอก
ชน 

   Interests from investments and lending 

from overseas, private sector 

  

318042 ก าไร ผลก าไรทีไ่ดรั้บจัดสรรจากการลงทนุหรอืมหีุน้ส่

วนในกจิการของภาคเอกชนทีต่ัง้อยูใ่นประเทศ/

ตา่งประเทศ 

 Profit Profit appropriated from investment or 

partnership in private business located in 

the country/overseas  

318043 ปันผล  เงนิปันผลทีไ่ดรั้บจากการลงทนุถอืหุน้ในกจิการ
ภาคเอกชนทีต่ัง้อยูใ่นประเทศ/ตา่งประเทศ 

 Dividend Dividend received from shareholding in 
private business located in the 

country/overseas  

318044 ดอกเบีย้เงนิกู ้ ดอกเบีย้เงนิกูย้มืของภาคเอกชน  Interest on borrowings Interest on borrowings of private sector  

318045 ดอกเบีย้อืน่ๆ ไดแ้ก ่ดอกเบีย้รับ / 

จา่ยอืน่ๆทีไ่มใ่ชด่อกเบีย้เงนิกู ้เชน่ 
ดอกเบีย้เงนิฝาก ดอกเบีย้พันธบตัร 
ดอกเบีย้จากบญัช ีFCD ของภาคเอกชน  

เป็นตน้ 

 Other interests i.e. other receivable/payable interests apart 

from interest on borrowings, e.g. interest 
on deposits, interest on bonds, interest 

from FCD account, etc. 

318046 เงนิผลประโยชนจ์ากกา
รลงทุนและการใหกู้ย้มืจ
ากตา่งประเทศภาครฐับ
าล 

   Interests from investments and lending 

from overseas, public sector 

  

318047 ก าไร (ภาครัฐบาล) ผลก าไรทีไ่ดรั้บจัดสรรจากการลงทนุหรอืมหีุน้ส่

วนในกจิการของภาครัฐบาลทีต่ัง้อยูใ่นประเทศ/
ตา่งประเทศ 

 Profit (public sector) Profit appropriated from investment or 

partnership in the business of public sector 
located in the country/overseas  

318048 ปันผล (ภาครัฐบาล) เงนิปันผลทีไ่ดรั้บจากการลงทนุถอืหุน้ในกจิการ

ภาค รัฐบาลทีต่ัง้อยูใ่นประเทศ/ตา่งประเทศ 

 Dividend (public sector) Dividend received from shareholding in the 

business of public sector located in the 
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country/overseas.  

318049 ดอกเบีย้เงนิกู ้
(ภาครัฐบาล) 

ดอกเบีย้เงนิกูย้มืของภาครัฐบาล  Interest on borrowings (public sector) Interest on borrowings of public sector  

318050 ดอกเบีย้อืน่ๆ (ภาครัฐบาล) ไดแ้ก ่

ดอกเบีย้รับ/จา่ยอืน่ๆทีไ่มใ่ชด่อกเบีย้เงนิกู ้เชน่  
ดอกเบีย้เงนิฝาก ดอกเบีย้พันธบตัร 

ของภาครัฐบาล เป็นตน้ 

 Other interests (public sector) i.e. other receivable/payable interests apart 

from interest on borrowings, e.g. interest 
on deposits, interest on bonds, of public 

sector, etc.  

318051 เงนิโอนและบรจิาค    Remittances and donations   

318052 เงนิใหเ้ปลา่ภาคเอกชน เงนิออมหรอืเงนิคา่เลีย้งดคูรอบครัวทีค่นไทยผู ้
มถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศสง่กลับ/เงนิออมหรอืเงนิ

คา่เลีย้งดคูรอบครัวซึง่ชาวตา่งประเทศสง่กลบั  
รวมทัง้เงนิใหเ้ปลา่จาก/ใหแ้กรั่ฐบาลตา่งประเท

ศ 

 Private sector subsidies Savings or family maintenance remitted by 
Thai nationals staying outside the 

country/savings or family maintenance 
remitted by expatriates, as well as subsidies 

from/to foreign governments.  

318053 เงนิใหเ้ปลา่ภาครฐับาล    Public sector subsidies   

318054 เงนิใหเ้ปลา่ภาครัฐบาลกบัเ

อกชนตา่งประเทศ 

เงนิทีรั่ฐบาลไทยไดรั้บจาก/ใหเ้ปลา่แกเ่อกชนต่

างประเทศ 

 Subsidies between the public sector and 

foreign private sector 

The funds received from/given to foreign 

private sector by the Thai government.  

318055 เงนิใหเ้ปลา่ภาครัฐบาลกบั
รัฐบาลตา่งประเทศ 

เงนิทีรั่ฐบาลไทยไดรั้บจาก/ใหเ้ปลา่แกรั่ฐบาลต่
างประเทศ 

 Subsidies between the public sector and 
foreign governments 

The funds received from/given to foreign 
governments by the Thai government.  

318056 เงนิโอนภาคเอกชน    Private sector remittances   

318057 สง่เงนิซึง่เป็นกรรมสทิธิข์อ
งคนไทยทีย่า้ยถิน่ฐานไป

พ านักอยูต่า่งประเทศเป็นก

ารถาวร 

เงนิโอนซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องคนไทยทีย่า้ยถิน่ฐ
านไปพ านักอยู่ตา่งประเทศเป็นการถาวร 

 Send money owned by Thai nationals 
migrated overseas permanently. 

 Remittances belonging to Thai nationals 
migrated overseas permanently. 

318058 สง่เงนิมรดกใหแ้กผู่รั้บมรด

ก 

ซึง่มถีิน่พ านักถาวรในตา่ง
ประเทศ 

เงนิมรดกทีบ่คุคลในประเทศโอนไปใหแ้กผู่รั้บม

รดกซึง่มถีิน่พ านักถาวรในตา่งประเทศ 

 Inheritance sent to successors with 

permanent residence overseas 

Inheritance remitted by a resident to a 

successor with permanent residence 

overseas.  

318059 สง่เงนิไปใหค้รอบครัวหรอื
ญาตพิีน่อ้ง 

ซึง่มถีิน่พ านักถาวรในตา่ง

ประเทศ 

เงนิทีผู่ม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศโอนไปใหค้รอบครัว
หรอื 

ญาตพิีน่อ้งซึง่มถีิน่พ านักถาวรในตา่งประเทศ 

 Send money to family or relatives with 
permanent residence overseas 

Money remitted by a resident to his/her 
family or relatives with permanent residence 

overseas.  

318060 เงนิทุน (Investment)    Investment   
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318061 เงนิลงทุนในธุรกจิในเครื
อ/สาขา 

การลงทนุในธรุกจิในเครอื/สาขาทีผู่ล้งทนุมสีดั
สว่นการลงทนุตัง้แตร่อ้ยละ 10 

ขึน้ไปของทนุทัง้หมด  

 Investment in affiliates/branches Investment in affiliates/branches of which 

the investor has investment proportion of 
up from 10 percent of total investment.  

318062 เงนิลงทุนในธุรกจิในเครื
อ/สาขาจากตา่งประเท
ศ (Foreign Direct 
Investment) 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศลงทนุในธรุกจิในเครอื/

สาขาในประเทศไทย 

 Foreign direct investment Investment in affiliates/branches in 

Thailand made by nonresidents  

318063 ลงทนุในธรุกจิในเครอื/สา

ขาจากตา่งประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศสง่เงนิมาลงทนุในธรุกจิ

ในเครอื/สาขาในประเทศไทย 

 Investment in affiliates/branches from 

overseas 

Nonresidents send money for investment in 

affiliates/branches in Thailand.  

318064 คนืเงนิลงทนุในธรุกจิในเค

รอื/สาขาจากตา่งประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศคนืเงนิลงทนุในธรุกจิในเ

ครอื/สาขาในประเทศไทยใหแ้กผู่ม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อก
ประเทศ  เนือ่งจากการเลกิกจิการ การลดทนุ 

ถอนเงนิลงทนุหรอืขายหุน้   

 Returning of investment in 

affiliates/branches from overseas 

Residents return investment in 

affiliates/branches in Thailand to 
nonresidents due to winding-up, reduction 

of capital, withdrawing of investment or 

selling of shares.  

318065 เงนิลงทุนในธุรกจิในเครื
อ/สาขาในตา่งประเทศ 
(Thai Direct 
Investment) 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศลงทนุในธรุกจิในเครอื/สา

ขาทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ   

 Thai direct investment Investment in affiliates/branches overseas 

made by residents.  

318066 ลงทนุในธรุกจิในเครอื/สา
ขาในตา่งประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสง่เงนิไปลงทนุในธรุกจิใ
นเครอื/สาขาทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ   

 Investment in affiliates/branches 
overseas 

Residents send money for investment in 
affiliates/branches overseas  

318067 รับคนืเงนิลงทนุในธรุกจิใน
เครอื/สาขาในตา่งประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศรับคนืเงนิลงทนุในธรุกจิใ
นเครอื/สาขาทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศ  

เนือ่งจากการเลกิกจิการ การลดทนุ 

ถอนเงนิลงทนุหรอืขายหุน้   

 Accept the returning of investment in 
affiliates/branches overseas 

Residents accept the returning of 
investment in affiliates/branches overseas 

due to winding-up, reduction of capital, 
withdrawing of investment or selling of 

shares.  

318068 เงนิลงทุนอสงัหารมิทรพั
ยจ์ากตา่งประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศลงทนุในอสงัหารมิทรัพ

ย ์ในประเทศไทย 

 Investment in real estate from overseas Nonresidents make investment in real 

estate in Thailand.  

318069 คา่ซือ้อาคารชดุ ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศซือ้อาคารชดุในประเทศ
ไทย 

 Condominium purchase Nonresidents purchase condominium in 
Thailand.  

318070 คนืเงนิคา่ซือ้อาคารชดุทีซ่ื้

อไม่ได ้
คนืเงนิคา่ซือ้อาคารชดุของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเ
ทศทีซ่ือ้ไม่ได ้

 Returning of money for condominium, 
which is not purchasable. 

Returning of money for condominium, 
which is not purchasable, to nonresident. 
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318071 คนืเงนิคา่ขายอาคารชดุให ้

ผูรั้บ 

คนืเงนิคา่ขายอาคารชดุใหผู้ม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเ

ทศ 

 Returning of money from condominium 

selling to the receiver. 

Returning of money from condominium 

selling to nonresident.  

318072 เงนิลงทุนอสงัหารมิทรพั
ยใ์นตา่งประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศลงทนุในอสงัหารมิทรัพย์
ในตา่งประเทศ 

 Investment in overseas real estate  Residents make investment in overseas 
real estate 

318073 คา่ซือ้อสงัหารมิทรัพยใ์นต่

างประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสง่เงนิไปซือ้อสงัหารมิทรั

พยใ์นตา่งประเทศ 

 Money for overseas real estate purchase Residents send money for overseas real 

estate purchase  

318074 รับคนืเงนิคา่ขายอสงัหารมิ

ทรัพยใ์นตา่งประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไดรั้บเงนิคา่ขายอสงัหาริ

มทรัพยใ์นตา่งประเทศ 

 Accepting money from selling of overseas 

real estate 

Residents receive money from selling of 

overseas real estate  

318075 เงนิลงทุนในหลกัทรพัย ์ การลงทนุในหลกัทรัพย ์ ไดแ้กต่ราสารทนุ 

(มสีดัสว่นการลงทนุต า่กวา่รอ้ยละ 10  

ของทนุทัง้หมด)  และตราสารหนี ้ เป็นตน้ 

 Investment in securities Investment in securities, i.e. equity 

instrument (investment proportion of lower 
than 10 percent total capital) and debt 

instrument, etc.  

318076 เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์
จากตา่งประเทศ 
(Foreign Portfolio 
Investment) 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศลงทนุในหลกัทรัพยไ์ท

ยทีอ่อกโดยนติบิคุคลไทย 

 Foreign portfolio investment Nonresidents make investment in Thai 

securities issued by Thai juristic persons  

318077 ลงทนุในหลักทรัพยจ์ากตา่

งประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศซือ้หลักทรัพยไ์ทยทีอ่อ

กโดยนติบิคุคลไทย 

 Foreign portfolio investment Nonresidents purchase Thai securities 

issued by Thai juristic persons  

318078 คนืเงนิลงทนุในหลักทรัพย์

จากตา่งประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศคนืเงนิคา่ขายหลักทรัพย์

ไทยทีข่ายในประเทศไทยใหแ้กผู่ม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อก
ประเทศ   

 Returning of foreign portfolio investment Residents return money from selling of Thai 

securities in Thailand to nonresidents.  

318079 เงนิลงทุนหลกัทรพัยใ์น
ตา่งประเทศ (Thai 
Portfolio Investment 
in Foreign Market ) 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศลงทนุในหลกัทรัพยต์า่งป

ระเทศ ไดแ้ก ่ตราสารทนุ 
(มสีดัสว่นการลงทนุต า่กวา่รอ้ยละ 10 

ของทนุทัง้หมด) และตราสารหนี ้เป็นตน้ 

หรอืหลกัทรัพยไ์ทยทีข่ายในตา่งประเทศ  

Thai portfolio investment in foreign 

market 

 Residents make investment in foreign 

securities, i.e. equity instrument 
(investment proportion of lower than 10 

percent of total capital) and debt 

instrument, etc., or Thai securities sold 
abroad. 

318080 ลงทนุในหลักทรัพยใ์นตา่ง

ประเทศ  

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศสง่เงนิไปซือ้หลักทรัพยต์่

างประเทศหรอืหลักทรัพยไ์ทยทีข่ายในตา่งประ
เทศ  

 Thai portfolio investment in foreign 

market 

Residents send money to purchase foreign 

securities or Thai securities sold abroad.  
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318081 รับคนืเงนิลงทนุในหลักทรั

พยใ์นตา่งประเทศ  

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศรับช าระคา่ขายหลักทรัพย์

ตา่งประเทศหรอืหลักทรัพยไ์ทยทีข่ายในตา่งปร
ะเทศ 

 Accepting the returning of Thai portfolio 

investment in foreign market 

Residents accept money from selling of 

foreign securities or Thai securities sold 
abroad.  

318171 เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์
ตราสารหนีต้า่งประเทศใ
นประเทศ (Thai 
Portfolio Investment 
in Domestic Market) 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศลงทนุในหลกัทรัพยต์ราส

ารหนีต้า่งประเทศทีอ่อกในประเทศ 

 Thai portfolio investment in domestic 

market 

Residents make investment in foreign debt 

instrument issued in the country.  

318172 ลงทนุในหลักทรัพยต์ราสา

รหนีต้า่งประเทศในประเท
ศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศฝากเงนิเขา้บญัช ีSNA 

เพือ่ช าระคา่ซือ้หลกัทรัพยต์ราสารหนีต้า่งประเ

ทศเชน่ 
ตราสารหนีเ้งนิบาททีผู่ม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศอ

อกในประเทศไทย เป็นตน้ 

 Thai portfolio investment in domestic 

market 

Residents deposit money into SNA account 

for foreign debt instrument purchase, e.g. 
THB debt instrument issued in Thailand by 

nonresidents. 

318173 รับคนืเงนิลงทนุในหลักทรั
พยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ

ในประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศรับเงนิจากบญัช ีSNA 

เป็นคา่ขายหลกัทรัพยต์ราสารหนีต้า่งประเทศ 
เชน่ 

ตราสารหนีเ้งนิบาททีผู่ม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศอ

อกในประเทศไทย เป็นตน้ 
(ไมร่วมดอกเบีย้ตราสารหนี้) 

 Accepting the returning of Thai portfolio 
investment in domestic market 

Residents accept money from SNA account 
from selling of foreign debt instrument, e.g. 

THB debt instrument issued in Thailand by 

nonresidents (excluding interest on debt 
instrument)  

318082 เงนิกู ้(Borrowing) เงนิกูเ้งนิตราตา่งประเทศ  Borrowing   

318083 เงนิกูย้มื (Foreign 

Loan) 
เงนิกูย้มืจากตา่งประเทศ, 

สถาบนัการเงนิในประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ร

ะกอบธรุกจิเกีย่วกับปัจจัยช าระเงนิตา่งประเทศ 

หรอืกจิการวเิทศธนกจิ 

 Foreign loan Foreign loan, domestic financial institutions 

permitted to undertake business regarding 

foreign payment method or international 
banking facilities.  

318084 กูย้มื ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศกูย้มืเงนิจากผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่
อกประเทศ, 

สถาบนัการเงนิในประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ร

ะกอบธรุกจิเกีย่วกับปัจจัยช าระเงนิตา่งประเทศ 

หรอืกจิการวเิทศธนกจิ 

 Borrowing Residents borrow money from nonresidents, 

domestic financial institutions permitted to 

undertake business regarding foreign 
payment method or international banking 

facilities.   

318085 คนืเงนิกูย้มื ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศช าระคนืตน้เงนิกูใ้หแ้กผู่ม้ ี
ถิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ, 

สถาบนัการเงนิในประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ร

ะกอบธรุกจิเกีย่วกับปัจจัยช าระเงนิตา่งประเทศ 

หรอืกจิการวเิทศธนกจิ 

 Repayment Residents repay principal to nonresidents, 

domestic financial institutions permitted to 

undertake business regarding foreign 
payment method or international banking 

facilities.   
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318086 เงนิกูย้มืทีเ่ป็นตราสารห
นี ้(Foreign Debt 

Instrument) 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศกูย้มืจากผูท้ีม่ถี ิน่ทีอ่ยูน่อ

กประเทศโดยออกตราสารหนีท้ีเ่ป็นสกลุเงนิตรา
ตา่งประเทศ  เชน่  ตัว๋เงนิ  

(ไมร่วมตัว๋แลกเงนิทีช่ าระคา่สนิคา้ใหก้บัผูข้ายสิ

นคา้ในตา่งประเทศ)  บตัรเงนิฝาก เป็นตน้  

 Foreign debt instrument Residents make borrowing from 

nonresidents by issuing debt instrument in 
foreign currency, e.g. bill (excluding bill of 

exchange for payment of goods to foreign 
sellers), certificate of deposit, etc.  

318087 กูย้มืทีเ่ป็นตราสารหนี้ ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศกูย้มืโดยออกตราสารหนีใ้
หก้บัผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ 

 Foreign debt instrument Residents make borrowing by issuing debt 
instrument to nonresidents  

318088 คนืเงนิกูย้มืทีเ่ป็นตราสารห
นี ้ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศช าระคนืตน้เงนิกูย้มืทีเ่ป็น
ตราสารหนีใ้หแ้กผู่ม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ 

 Returning of foreign debt instrument Residents repay principal in debt instrument 
to nonresidents.  

318089 เงนิใหกู้ย้มื (Lending)    Lending   

318090 เงนิใหกู้ย้มื (Thai 

Loan) 
เงนิใหกู้ย้มืแกต่า่งประเทศ  Thai loan   

318091 ใหกู้ย้มื ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศใหกู้ย้มืแกผู่ม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อ

กประเทศ 

 Lending Residents lend money to nonresidents  

318092 รับคนืเงนิใหกู้ย้มื  ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไดรั้บช าระคนืตน้เงนิใหกู้ ้
ยมืจากผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ 

 Accepting repayment Residents accept principal repayment from 
nonresidents.  

318093 เงนิใหกู้ท้ ีเ่ป็นตราสารห
นี ้(Thai Debt 

Instrument) 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศใหกู้แ้กผู่ท้ ีม่ถี ิน่ทีอ่ยูน่อก
ประเทศโดยถอืตราสารหนีท้ีเ่ป็นสกลุเงนิตราตา่

งประเทศ  เชน่  ตัว๋เงนิ  

(ไมร่วมตัว๋แลกเงนิทีผู่ซ้ ือ้สนิคา้ช าระคา่สนิคา้ใ

หก้บัผูข้ายสนิคา้ในประเทศ)  บตัรเงนิฝาก 
เป็นตน้ ทีอ่อกโดยกจิการในต่างประเทศ 

 Thai debt instrument Residents lend money to nonresidents by 
holding debt instrument in foreign currency, 

e.g. bill (excluding bill of exchange for 

payment of goods to domestic sellers), 
certificate of deposit, etc., issued by 

overseas enterprises.  

318094 ใหกู้ย้มืทีเ่ป็นตราสารหนี้ ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศใหกู้แ้กผู่ท้ ีม่ถี ิน่ทีอ่ยูน่อก

ประเทศโดยถอืตราสารหนี ้ 

 Thai debt instrument Residents lend money to nonresidents by 

holding debt instrument  

318095 รับคนืเงนิใหกู้ท้ีเ่ป็นตราสา

รหนี ้ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไดรั้บช าระคนืเงนิใหกู้ท้ ีเ่

ป็นตราสารหนีจ้ากผูท้ีม่ถี ิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศ 

 Accepting the returning of Thai debt 

instrument 

Residents accept repayment in debt 

instrument from nonresidents.  

318096 ปรบัฐานะเงนิตราตา่งปร
ะเทศ 

   Foreign position adjustment   
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318097 NR 
ปรบัฐานะเงนิตราตา่งปร
ะเทศ 

   NR foreign position adjustment   

          

318098 ปิดฐานะดา้นเงนิตราตา่งป
ระเทศจากธรุกรรมทีท่ ากับ
ลกูคา้ (non-bank) หรอื 

สถาบนัการเงนิในประเทศ 

   Closing of foreign position from 
transactions made with customers (non-

bank) or domestic financial institutions 

  

318099 ปิดฐานะดา้นเงนิตราตา่งป

ระเทศจากธรุกรรมทีท่ ากับ
ลกูคา้ (non-bank) หรอื 

สถาบนัการเงนิตา่งประเท

ศ 

   Closing of foreign position from 

transactions made with customers (non-
bank) or domestic financial institutions 

  

318100 เปิดฐานะดา้นเงนิตราตา่งป

ระเทศ 

เพือ่หาผลประโยชนจ์ากกา
รเคลือ่นไหวของอตัราแลก

เปลีย่น 

   Opening of foreign position for seeking of 

interest differential from exchange rate 

movement 

  

318101 ปิดฐานะดา้นเงนิตราตา่งป
ระเทศ 

ทีเ่กดิจากการหาผลประโย
ชนจ์ากการเคลือ่นไหวของ

อตัราแลกเปลีย่น 

เพือ่รับรูก้ าไรและปิดผลขา

ดทนุ 

   Closing of foreign position arising from 
seeking of interest from exchange rate 

movement to recognize gain and loss. 

  

318102 ป้องกนัความเสีย่งจากอตัร
าแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากธรุก

รรมอืน่ ๆทีม่ใิชก่ารคา้ 

หรอืการเก็งก าไรในเงนิตร
าตา่งประเทศ   

   Hedging against exchange rate arising 
from the transactions other than trade or 

speculation in foreign currency. 

  

318103 การบรหิารสภาพคลอ่งเงนิ
บาท หรอื 

การหาผลประโยชนจ์ากอตั
ราดอกเบีย้ หรอื yield 

curve หรอืการท า 
Interest Rate Gapping 

   THB liquidity management or interest 
seeking from interest rate or yield curve 

or interest rate gapping. 
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318104 ธนาคารพาณชิยไ์ทยปร ั
บฐานะเงนิตราตา่งประเ
ทศ 

   Thai commercial banks adjust foreign 

position 

  

          

318105 ปิดฐานะดา้นเงนิตราตา่งป

ระเทศจากธรุกรรมทีท่ ากับ
ลกูคา้ (non-bank) หรอื 

สถาบนัการเงนิในประเทศ  

   Closing of foreign position from 

transactions made with customers (non-

bank) or domestic financial institutions 

  

318106 ปิดฐานะดา้นเงนิตราตา่งป
ระเทศจากธรุกรรมทีท่ ากับ
ลกูคา้ (non-bank) หรอื 

สถาบนัการเงนิตา่งประเท
ศ  

   Closing of foreign position from 
transactions made with customers (non-

bank) or domestic financial institutions 

  

318107 เปิดฐานะดา้นเงนิตราตา่งป

ระเทศ 

เพือ่หาผลประโยชนจ์ากกา

รเคลือ่นไหวของอตัราแลก
เปลีย่น 

   Opening of foreign position for seeking of 

interest from exchange rate movement. 

  

318108 ปิดฐานะดา้นเงนิตราตา่งป

ระเทศ 

ทีเ่กดิจากหาผลประโยชน์

จากการเคลือ่นไหวของอตั
ราแลกเปลีย่น 

เพือ่รับรูก้ าไรและปิดผลขา

ดทนุ 

   Closing of foreign position arising from 

seeking of interest from exchange rate 
movement to recognize gain and loss. 

  

318109 ป้องกนัความเสีย่งจากอตัร

าแลกเปลีย่นทีเ่กดิจากธรุก

รรมอืน่ ๆทีม่ใิชก่ารคา้ 
หรอืการเก็งก าไรในเงนิตร

าตา่งประเทศ   

   Hedging against exchange rate arising 

from the transactions other than trade or 

speculation in foreign currency. 

  

318110 การบรหิารสภาพคลอ่งเงนิ

บาท หรอื 

การหาผลประโยชนจ์ากอตั
ราดอกเบีย้ หรอื yield 

curve หรอืการท า 
Interest Rate Gapping 

   THB liquidity management or interest 

seeking from interest rate or yield curve 

or interest rate gapping. 

  

318111 เงนิทุนอืน่ๆ    Other capitals   

318112 เงนิทุนอืน่ๆ    Other foreign capitals   
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จากตา่งประเทศ 

318113 เงนิทดรองจา่ยตา่งๆ 
จากตา่งประเทศ 

   Foreign advances   

318114 รับเงนิทดรองจา่ยตา่งๆ 

จากตา่งประเทศ 

เงนิทีส่ านักงานตวัแทน 

หรอืผูแ้ทนการคา้ในประเทศไดรั้บจากตา่งประเ
ทศ เพือ่ไวส้ ารองเป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  

 Accept foreign advances Funds received by domestic representative 

office or trade delegate from abroad for 
reserving as expenses 

318115 คนืเงนิทดรองจา่ยตา่งๆ 

จากตา่งประเทศ 

คนืเงนิทดรองจา่ยใหแ้กบ่คุคลในตา่งประเทศที่

เคยโอนเงนิเขา้มาใหท้ดรองจ่าย 

รวมทัง้กรณีทีบ่คุคลในตา่งประเทศช าระคา่ใชจ้่

ายแทนใหใ้นตา่งประเทศ 

 Returning of foreign advances Returning of advances to the persons 

abroad, who had transferred funds as 
advances, as well as the case where the 

persons abroad made payment on behalf 

overseas.  

318116 เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่บรกิ
ารตา่งๆ 
จากตา่งประเทศ 

   Foreign advances payment for various 
services 

  

318117 รับเงนิจา่ยลว่งหนา้คา่บรกิ
ารตา่งๆจากตา่งประเทศ 

เงนิรายไดค้า่บรกิารตา่ง ๆ 

ทีไ่ดรั้บลว่งหนา้จากตา่งประเทศ 
 Accept foreign advances payment for 
various services  

Various service fees received in advance 
from overseas.  

318118 คนืเงนิจา่ยลว่งหนา้คา่บรกิ

ารตา่งๆจากตา่งประเทศ 

คนืเงนิลว่งหนา้คา่บรกิารตา่ง ๆ 

สว่นทีเ่หลอืจากหักคา่บรกิารแลว้ใหแ้กบ่คุคลใ
นตา่งประเทศ 

 Returning of foreign advances for various 

services 

Return the advances for various services 

left to the persons overseas.  

318119 เงนิยมืสว่นตวัจากตา่งป
ระเทศ 

   Personal foreign borrowing   

318120 รับเงนิยมืสว่นตัวจากตา่งป
ระเทศ 

เงนิทีย่มืมาจากตา่งประเทศเพือ่ใชบ้รโิภคสว่นตั
วไมใ่ชใ่นทางธรุกจิ ซีง่มจี านวนเงนิเล็กนอ้ย 

และมใิชเ่งนิกู ้

 Accept personal foreign borrowing Foreign borrowing for personal 
consumption, which is non-business 

purpose and of little amount, and not loan.  

318121 คนืเงนิยมืสว่นตัวจากตา่งป
ระเทศ 

คนืเงนิยมืสว่นตัวใหแ้กบ่คุคลในตา่งประเทศ  Repayment of personal foreign borrowing Repay personal borrowing to the person 
abroad.  

318122 เงนิโอนช าระหนีแ้ลว้ไมไ่
ดช้ าระ โอนกลบั 

คนืเงนิโอนเพือ่ช าระหนีเ้งนิกู ้เงนิทนุตา่ง ๆ 

แลว้ไมไ่ดช้ าระหรอืช าระไวเ้กนิ  

 Remittance for repayment, unpaid and 

transferred back 

Returning of remittance for repayment, and 

unpaid or repaid in excess.  

318123 สง่เงนิส ารองเพือ่การช า
ระคนืเงนิกูต้า่งประเทศ 

เงนิทีโ่อนออกไปฝากเขา้บญัชเีงนิฝากในตา่งป

ระเทศเพือ่ส ารองไวช้ าระคนืตน้เงนิกูแ้ละดอกเบี้
ย 

ซึง่เป็นหลกัประกนัในการกูเ้งนิจากตา่งประเทศ 

 Sending of provision for repayment of 

foreign loan 

Funds transferred to overseas bank account 

as provision for repayment of principal and 
interest, being collateral in overseas 

borrowing.  

318124 เงนิทุนอืน่ๆ    Other foreign capitals   



         

      Page 16 of 22 

BOT 

Code 

Thai Value Thai Description English Value English Description 

ในตา่งประเทศ 

318125 เงนิทดรองจา่ยตา่งๆ 
ในตา่งประเทศ 

   Overseas advances   

318126 สง่เงนิทดรองจา่ยตา่งๆ 

ในตา่งประเทศ 

เงนิทีส่ง่ไปใหส้ านักงานตัวแทน 

หรอืผูแ้ทนการคา้ในตา่งประเทศเพือ่ไวส้ ารองเ
ป็นคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ  

 Send advances to overseas Funds sent to foreign representative office 

or trade delegate for reserving as 
expenses.  

318127 รับคนืเงนิทดรองจา่ยตา่งๆ 

ในตา่งประเทศ 

รับคนืเงนิทดรองจา่ยจากบคุคลในตา่งประเทศ

ทีเ่คยโอนเงนิไปใหท้ดรองจ่าย 

รวมทัง้รับคนืเงนิทีไ่ดช้ าระคา่ใชจ้า่ยแทนในประ

เทศไทย 

  Accept the returning of advances from the 

person abroad, who had received funds as 
advances, as well as the accepting of 

repayment for expenses paid on behalf in 

Thailand.  

318128 เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่บรกิ
ารตา่งๆ ในตา่งประเทศ 

   Advances for various services abroad   

318129 สง่เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่บรกิ

ารตา่งๆ ในตา่งประเทศ 

เงนิโอนออกไปช าระคา่บรกิารในตา่งประเทศลว่

งหนา้ 

 Send advances for various services 

abroad 

Funds transferred for payment of services 

abroad in advance.  

318130 รับคนืเงนิจา่ยลว่งหนา้คา่บ

รกิารตา่งๆ ในตา่งประเทศ 

รับคนืเงนิคา่บรกิารตา่ง ๆ 

สว่นทีเ่หลอืจากคา่บรกิารทัว่ไปลว่งหนา้จากบคุ
คลในตา่งประเทศ 

 Accept the returning of advances for 

services abroad 

Accept the returning of remaining service 

fees from the person abroad  

318131 อืน่ ๆ 
(โปรดระบุรายละเอยีด) 

   Others (please give details)   

318132 คา่สนิคา้ (Goods)    Goods   

318133 คา่สนิคา้เขา้ ช าระเงนิคา่ของทีซ่ือ้จากตา่งประเทศ 

โดยน าของเขา้มาในประเทศ 

/สัง่จากประเทศหนึง่ไปยังอกีประเทศหนึง่/ผูน้ า

ของเขา้ไมใ่ชผู่ช้ าระเงนิ/สง่มอบสนิคา้ในประเท

ศ รวมทัง้การช าระเงนิคา่สนิคา้ลว่งหนา้ 

 Import goods Make payment for goods purchased from 
abroad by importing/ordering from one 

country to another country/importer is not 
the payer/domestic delivery of goods, as 

well as advance payment of goods  

318134 คา่สนิคา้ออก รับช าระเงนิคา่ของทีข่ายใหก้บัตา่งประเทศ 
โดยสง่ของออกนอกประเทศ 

/สัง่จากประเทศหนึง่ไปยังอกีประเทศหนึง่/ผูส้ง่
ของออกไมใ่ชผู่รั้บเงนิ/สง่มอบสนิคา้ในประเทศ 

รวมทัง้การรับเงนิคา่สนิคา้ลว่งหนา้ 

 Export  Accept payment for goods sold to foreign 
market by exporting/sending from one 

country to another country/exporter is not 
the payee/domestic delivery of goods, as 

well as accept payment of goods in 

advance. 
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318135 รับช าระคา่สนิคา้ทีไ่ม่ไดม้กี

ารสง่ออก 

   Accept the payment of goods not 

exported 

  

318136 ช าระคา่สนิคา้แทนธรุกจิใน
เครอื 

ถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศเ
พือ่ช าระคา่สนิคา้เขา้แทนธรุกจิในเครอืทีต่ัง้อยูใ่

นประเทศไทย 

Make payment of goods on behalf of 
affiliates 

Withdraw money from foreign currency 
account to make payment for imported 

goods on behalf of affiliates located in 
Thailand.  

318137 สว่นลดคา่สนิคา้ เงนิสว่นลดคา่สนิคา้เขา้/ออก  Goods discount Discount for import/export goods  

318138 คา่กระแสไฟฟ้า    Electricity charge   

318139 รับ/คนื เงนิมัดจ าคา่สนิคา้ เงนิมัดจ าคา่สนิคา้เขา้/ออกทีไ่ดรั้บ/จา่ยคนื 

กบัตา่งประเทศ 
 Accept/return deposits on goods Deposits on import/export goods 

received/returned to foreign market  

318140 รับ/คนื 

เงนิคา่สนิคา้ทีช่ าระไวเ้กนิ 

เงนิคา่สนิคา้เขา้/ออก 

ทีช่ าระไวเ้กนิและไดรั้บ/จา่ยคนื 

 Accept/return excess goods payment    

318141 อืน่ ๆ    Others   

318142 ธนบตัรเงนิบาทและบญั
ชเีงนิฝาก 

   THB bank note and bank account   

318143 ถอนจากบ/ชเงนิตราตา่งป

ระเทศเพือ่ขายรับบาท 

ถอนเงนิตราตา่งประเทศเพือ่แลกเปลีย่นเป็นเงิ

นบาทใชใ้นประเทศ 

 Withdraw from foreign currency account 

for selling and accepting THB. 

Withdraw foreign currency to exchange into 

THB for domestic spending.  

318144 ยา้ยบัญช ีFCD 

ของตนเอง 

ถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากเงนิตราตา่งประเทศจ

ากบญัชหีนึง่ไปฝากเขา้อกีบญัชหีนึง่ 
ซึง่เป็นชือ่บญัชเีดยีวกนั 

 Move one’s own FCD Withdraw money from a foreign currency 

account  for depositing into another account 
of the same account name. 

318145 ยา้ยบัญช ีFCD 

ของธรุกจิในเครอื 

ถอนเงนิจากบญัช ีFCD 

จากบญัชหีนึง่ไปฝากเขา้อกีบัญชหีนึง่ 

ซึง่เป็นบญัชขีองธรุกจิในเครอืเดยีวกนั 

 Move FCD of affiliates Withdraw money from a foreign currency 

account for depositing into another account, 
which is the account of affiliate.  

318146 ฝากเงนิตราตา่งประเทศเข ้

าบญัช ี

FCDเพือ่รอช าระหนีใ้นประ

เทศ 

ฝากเงนิตราตา่งประเทศอนัเกดิจากแหลง่เงนิไ
ดใ้นตา่งประเทศ เขา้บญัชFีCD 

เพือ่เก็บไวช้ าระภาระผกูพันในประเทศ 

 Deposit foreign currency into FCD to wait 

for domestic repayment 

Deposit foreign currency arising from 

foreign source of income into FCD to keep 

for repayment of domestic obligation.  

318147 ฝากเงนิตราตา่งประเทศที่
ซือ้จากในประเทศ 

ฝากเงนิตราตา่งประเทศทีไ่ดรั้บอนุญาตใหซ้ือ้จ
ากตัวแทนรับอนุญาตเขา้บัญช ีFCD 

 Deposit foreign currency purchased in 
the country 

Deposit foreign currency permitted to 
purchase from authorized agent into FCD  

318148 ซือ้เงนิตราตา่งประเทศเพื่

อฝากเขา้บญัช ี

ซือ้เงนิตราตา่งประเทศเพือ่ฝากเขา้บัญช ีFCD 

.ในประเทศ 
 Purchase foreign currency for depositing 

into bank account 

Purchase foreign currency for depositing 

into FCD account in the country  
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318149 น าเงนิตราตา่งประเทศแล

กธนบตัรไทย 

ธนาคารในตา่งประเทศสง่เงนิตราตา่งประเทศเ

ขา้มาเพือ่แลกเป็นธนบตัรไทยออกไปใชใ้นตา่ง
ประเทศ 

 Exchange foreign currency into THB bank 

note 

Overseas banks send in foreign currency for 

exchanging into THB bank note for overseas 
spending. 

318150 น าธนบตัรไทยแลกเงนิตรา

ตา่งประเทศ 

ธนาคารในตา่งประเทศน าธนบัตรไทยกลับเขา้ม

าแลกเปลีย่นเป็นเงนิตราตา่งประเทศ 

 Exchange THB bank note into foreign 

currency 

Overseas banks bring in THB bank note for 

exchanging into foreign currency  

318169 ฝากธนบตัรเงนิบาททีน่ าเข ้

ามาจากตา่งประเทศ 

กรณีทีธ่นาคารทีต่ัง้อยูใ่นตา่งประเทศ 

สง่หรอืน าเขา้ธนบตัรเงนิบาทจากตา่งประเทศม

าฝากเขา้บญัชเีงนิบาทของบคุคลทีม่ถี ิน่ทีอ่ยูน่
อกประเทศ 

 Deposit THB bank note brought in from 

overseas 

Where a bank located overseas sends or 

brings in THB bank note from overseas for 

depositing into Nonresident Baht Account  

318170 ถอนธนบตัรเงนิบาทเพือ่น า
ออกนอกประเทศ 

กรณีธนาคารทีต่ัง้อยูใ่นตา่งประเทศถอนธนบัตร
เงนิบาทจากบญัชเีงนิบาทของบคุคลทีม่ถี ิน่ทีอ่

ยูน่อกประเทศของตนเอง  

เพือ่สง่หรอืน าออกนอกประเทศ 

 Withdraw THB bank note for taking out 
of the country 

Where a bank located overseas withdraws 
THB bank note from Nonresident Baht 

Account for sending or bringing out of the 

country. 

318151 คา่ของเงนิตราตา่งประเ
ทศทีน่ าเขา้มาขาย 

เงนิตราตา่งประเทศทีน่ าเขา้มาแลกเป็นเงนิบาท  

เพือ่ฝากเขา้บญัชเีงนิบาทของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกป
ระเทศ 

 Value of foreign currency taken in for 

selling 

Foreign currency taken in to exchange into 

THB for depositing into Nonresident Baht 
Account  

318152 เพือ่ซือ้เงนิตราตา่งประเ
ทศสง่ออก 

   To purchase foreign currency for 

exporting 

  

318153 เพือ่ปิดบญัช ี เป็นการปิดบัญชเีงนิบาทของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกปร

ะเทศ 
เพือ่ซือ้เงนิตราตา่งประเทศโอนออกตา่งประเท

ศ 

 For account closing Closing of Nonresident Baht Account for 

purchasing of foreign currency transferred 
out of the country  

318154 เพือ่โอนเขา้บญัชใีนตา่งปร

ะเทศ 

เป็นการถอนเงนิจากบญัชเีงนิบาทของผูม้ถี ิน่ที่

อยูน่อกประเทศเพือ่ซือ้เงนิตราตา่งประเทศโอน
ออกตา่งประเทศ 

 For transfer into overseas account Withdraw money from Nonresident Baht 

Account for purchasing of foreign currency 
to transfer out of the country.  

318155 เพือ่ฝากเขา้บญัชเีงนิฝากเ

งนิตราตา่งประเทศของบคุ

คลผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ 

เป็นการถอนเงนิจากบญัชเีงนิบาทของผูม้ถี ิน่ที่

อยูน่อกประเทศเพือ่ซือ้เงนิตราตา่งประเทศฝาก
เขา้บญัช ีFCD  

 For depositing into foreign currency 

account of nonresident 

Withdraw money from Nonresident Baht 

Account for purchasing foreign currency to 

deposit into FCD  
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318197 เพือ่ลงทนุในตา่งประเทศ เป็นการถอนเงนิจากบญัชเีงนิบาทของผูม้ถี ิน่ที่

อยูน่อกประเทศเพือ่ซือ้เงนิตราตา่งประเทศโอน
ออกไปลงทนุในตา่งประเทศ 

 For overseas investment Withdraw money from Nonresident Baht 

Account for purchasing foreign currency, 
transferred out for overseas investment.  

318198 เพือ่ใหกู้ย้มืในตา่งประเทศ เป็นการถอนเงนิจากบญัชเีงนิบาทของผูม้ถี ิน่ที่

อยูน่อกประเทศเพือ่ซือ้เงนิตราตา่งประเทศโอน

ออกไปใหกู้ย้มืในตา่งประเทศ 

 For overseas lending Withdraw money from Nonresident Baht 

Account for purchasing foreign currency, 

transferred out for overseas lending.  

318156 รบัเงนิบาทจากบญัชเีงนิ
บาทของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อก
ประเทศบญัชอีืน่ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศรับโอนเงนิบาทจากบญั
ชเีงนิบาทของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศบญัชอีืน่ 

Accept THB from other Nonresident Baht 
Account 

Nonresident accepts THB transferred from 
other Nonresident Baht Account  

318157 โอนไปเขา้บญัชเีงนิบาท
ของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประ
เทศบญัชอีืน่ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศโอนเงนิบาทไปเขา้บัญ
ชเีงนิบาทของผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศบญัชอีืน่ 

 Transfer to other Nonresident Baht 
Account 

Nonresident transfers THB to other 
Nonresident Baht Account  

318158 โอนไปเขา้บัญชเีงนิบาทข
องผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ

บญัชอีืน่ เพือ่ธรุกรรม 
SPOT 

ธรุกรรมซือ้เงนิตราตา่งประเทศแลกเงนิบาททีม่ี
ก าหนดสง่มอบเทา่กับหรอืสัน้กวา่ 2 วนัท าการ 

 Transfer to other Nonresident Baht 
Account for SPOT transaction 

Foreign currency purchase in exchange for 
THB with delivery made in or shorter than 2 

working days.  

318159 โอนไปเขา้บัญชเีงนิบาทข

องผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ
บญัชอีืน่ เพือ่ธรุกรรม 
Outright Forward 

ธรุกรรมซือ้เงนิตราตา่งประเทศแลกเงนิบาททีม่ี
ก าหนดสง่มอบเกนิกวา่ 2 วนัท าการ 

 Transfer to other Nonresident Baht 

Account for Outright Forward transaction 

Foreign currency purchase in exchange for 

THB with delivery made in more than 2 
working days.  

318160 โอนไปเขา้บัญชเีงนิบาทข

องผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ
บญัชอีืน่ เพือ่ธรุกรรม 
Swap 

ธรุกรรมซือ้และขายเงนิตราตา่งประเทศแลกเงนิ

บาททีท่ าพรอ้มกนัในมลูคา่เดยีวกนั 

แตม่วีนัสง่มอบตา่งกนั 

 Transfer to other Nonresident Baht 

Account for Swap transaction 

Foreign currency purchase and sales in 

exchange for THB made at the same time 
at the same value, but with different 

delivery date. 

318161 โอนไปเขา้บัญชเีงนิบาทข

องผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ
บญัชอีืน่ เพือ่ธรุกรรม 

Derivatives อืน่ 

ธรุกรรมอนุพันธุอ์ ืน่ ๆ เชน่ cross currency 
swap, interest rate swap,  option, FRA 

เป็นตน้ 

 Transfer to other Nonresident Baht 

Account for other derivatives transaction 

Other derivatives transaction, e.g. cross 

currency swap, interest rate swap, option, 
FRA, etc.  

318162 โอนไปเขา้บัญชเีงนิบาทข

องผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ
บญัชอีืน่ 

เพือ่ซือ้ตราสารทนุ 

ซือ้ตราสารทนุ ไดแ้ก ่หุน้สามัญ หุน้ปรุมิสทิธิ ์ 

หน่วยลงทนุ  เป็นตน้ 

 Transfer to other Nonresident Baht 

Account for equity instrument purchase 

Purchase equity instrument, i.e. common 

stock, preferred stock, unit trust, etc.  
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318163 โอนไปเขา้บัญชเีงนิบาทข

องผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ
บญัชอีืน่ 

เพือ่ซือ้ตราสารหนี ้

ซือ้ตราสารหนี ้ไดแ้ก ่พันธบตัร  หุน้กู ้ ตัว๋เงนิ  

บตัรเงนิฝาก (NCD) หุน้กูแ้ปลงสภาพ  

ตัว๋เงนิคลงั เป็นตน้ 

 Transfer to other Nonresident Baht 

Account for debt instrument purchase 

 Purchase debt instrument, i.e. bond, 

debenture stock, bill, NCD, convertible 
debenture, treasury bill, etc. 

318164 โอนไปเขา้บัญชเีงนิบาทข

องผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ
บญัชอีืน่ เพือ่ธรุกรรมอืน่ 

   Transfer to other Nonresident Baht 

Account for other transactions 

  

318174 บญัชเีงนิบาทของผูม้ถี ิน่
ทีอ่ยูน่อกประเทศทีม่วีตั
ถปุระสงคเ์ฉพาะ 
(Special Nonresident 
Baht Account : SNA) 

   Special Nonresident Baht Account - SNA   

318175 ใหกู้ย้มืเงนิบาทแกป่ระเ
ทศเพือ่นบา้น 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศใหกู้ย้มืเงนิบาทแกธ่รุกิ

จ 
หรอืรัฐบาลในประเทศเพือ่นบา้นซึง่ประกอบดว้

ย ลาว กมัพูชา เวยีดนาม  และจนีตอนใต ้

 THB lending to neighboring countries Nonresident lends THB to business or 

government in neighboring countries, 
comprising Laos, Cambodia, Vietnam, and 

Southern China  

318176 รับช าระเงนิใหกู้ย้มืเงนิบา
ทจากประเทศเพือ่นบา้น 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศรับช าระเงนิใหกู้ย้มืเงนิ
บาทจากประเทศเพือ่นบา้นฝากเขา้บัญช ีSNA 

 Accept THB repayment from neighboring 
countries 

Nonresident accepts THB repayment from 
neighboring countries, depositing into SNA  

318177 รับช าระดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้ื
มเงนิบาทจากประเทศเพือ่

นบา้น 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศรับช าระดอกเบีย้เงนิให ้
กูย้มืเงนิบาทจากประเทศเพือ่นบา้นฝากเขา้บัญ
ช ีSNA 

 Accept THB payment of interest on loan 
from neighboring countries 

Nonresident accepts THB payment of 
interest on loan from neighboring countries, 

depositing into SNA  

318178 ใหกู้ย้มืเงนิบาทแกป่ระเทศ
เพือ่นบา้น 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศถอนเงนิบาทจากบ/ช 
SNA เพือ่ใหกู้ย้มืเงนิบาทแกป่ระเทศเพือ่นบา้น 

 THB lending to neighboring countries  Nonresident withdraws THB from SNA for 
THB lending to neighboring countries. 

318179 เงนิใหกู้ย้มืในตา่งประเท
ศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศใหกู้ย้มืในตา่งประเทศ  Overseas loan Nonresident extends overseas lending  

318180 รับช าระเงนิใหกู้ย้มืในตา่ง
ประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศรับช าระเงนิใหกู้ย้มืในต่
างประเทศฝากเขา้บญัช ีSNA 

 Accept repayment of overseas loan Nonresident accepts repayment of overseas 
loan, depositing into SNA  

318181 รับช าระดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้ื

มในตา่งประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศรับช าระดอกเบีย้เงนิให ้
กูย้มืในตา่งประเทศฝากเขา้บญัช ีSNA 

 Accept payment of interest on overseas 

loan 

Nonresident accepts payment of interest on 

overseas loan, depositing into SNA  
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318182 เงนิลงทุนในตา่งประเทศ ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศลงทนุในตา่งประเทศ  Overseas investment Nonresident makes overseas investment  

318183 รับคนืเงนิลงทนุในตา่งประ
เทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศรับคนืเงนิลงทนุในตา่ง
ประเทศฝากเขา้บญัช ีSNA 

 Accept the returning of overseas 
investment 

Nonresident accepts the returning of 
overseas investment, depositing into SNA  

318184 รับผลตอบแทนเงนิลงทนุใ
นตา่งประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศรับผลตอบแทนเงนิลงทุ
นในตา่งประเทศฝากเขา้บญัช ีSNA 

 Accept return on overseas investment Nonresident accepts return on overseas 
investment, depositing into SNA  

318185 ขายตราสารหนีท้ ีอ่อกใน
ประเทศใหผู้ม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่
อกประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศขายหลักทรัพยป์ระเภท
ตราสารหนีท้ีอ่อกในประเทศไทยใหผู้ม้ถี ิน่ทีอ่ยู่

นอกประเทศ 

 Selling of debt instrument issued in the 
country to nonresident 

Nonresident sells debt instrument issued in 
Thailand to nonresident  

318186 ขายตราสารหนีเ้งนิบาทให ้
ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศรับเงนิบาทจากการขาย
ตราสารหนีเ้งนิบาททีอ่อกในประเทศเขา้บญัช ี
SNA 

 Sell THB debt instrument to nonresident Nonresident accepts THB from selling of 
THB debt instrument issued in the country, 

into SNA  

318187 ไถถ่อนตราสารหนีเ้งนิบาท
ทีข่ายใหผู้ม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกป

ระเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศถอนเงนิจากบญัช ีSNA 

เพือ่ไถถ่อนตราสารหนีเ้งนิบาททีอ่อกในประเท
ศ 

 Redeem THB debt instrument sold to 
nonresident 

Nonresident withdraws money from SNA to 
redeem THB debt instrument issued in the 

country.  

318188 ช าระดอกเบีย้ตราสารหนีเ้งิ

นบาททีข่ายใหผู้ม้ถี ิน่ทีอ่ยู่
นอกประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศถอนเงนิจากบญัช ีSNA 

เพือ่จา่ยคา่ดอกเบีย้ตราสารหนี้เงนิบาททีอ่อกใ

นประเทศ 

 Pay interest on THB debt instrument sold 

to nonresident 

Nonresident withdraws money from SNA to 

pay interest on THB debt instrument issued 
in the country.  

318189 ธุรกรรมทีท่ ากบัผูม้ถี ิน่ที่
อยูใ่นประเทศ 

การใหกู้ย้มืระยะสัน้แกส่ถาบนัการเงนิในประเท
ศ  เชน่ FX Swap, Private Repo เป็นตน้  

รวมถงึการท าธรุกรรมอนุพันธท์ีเ่กีย่วขอ้งกับดอ
กเบีย้  เชน่ Interest rate swap  

กบัสถาบนัการเงนิในประเทศ  เป็นตน้ 

 Transactions made with resident Short term loan given to domestic financial 

institutions, e.g. FX Swap, Private Repo, 
etc., including derivatives transactions 

related to interest, e.g. interest rate swap, 

with domestic financial institutions, etc.  

318190 รับเงนิบาทจากการใหกู้ย้มื
ผา่นตลาด FX 

ในประเทศฝากเขา้ บ/ช 
SNA 

ผลตอบแทน 
หรอืเงนิรับคนืจากการปลอ่ยกูร้ะยะสัน้ผ่านตลา

ดเงนิตราตา่งประเทศ (FX) 

ใหส้ถาบนัการเงนิในประเทศไทย 

 Accept THB from lending via domestic FX 
market, depositing into SNA 

Yield or return from short term lending via 
FX market to financial institutions in 

Thailand  

318191 ถอนเงนิบาทจากบ/ช SNA 
เพือ่ใหกู้ย้มืผ่านตลาด FX 

ในประเทศ 

การปลอ่ยกูเ้งนิบาทผา่นตลาดเงนิตราตา่งประเ
ทศ (FX) ใหส้ถาบนัการเงนิในประเทศไทย 

 Withdraw THB from SNA for lending via 
domestic FX market 

THB lending via FX market to financial 
institutions in Thailand  
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318192 รับเงนิบาทจากการใหกู้ย้มื

ผา่นตลาด REPO 
ในประเทศฝากเขา้ บ/ช 

SNA 

ผลตอบแทน 

หรอืเงนิรับคนืจากการปลอ่ยกูร้ะยะสัน้ผ่านตลา
ดซือ้คนื (Repo) 

ใหส้ถาบนัการเงนิในประเทศไทย 

 Accept THB from lending via domestic 

Repo market, depositing into SNA 

Yield or return from short term lending via 

Repo market to financial institutions in 
Thailand.  

318193 ถอนเงนิบาทจาก บ/ช 

SNA 
เพือ่ใหกู้ย้มืผ่านตลาด 

REPO ในประเทศ 

การปลอ่ยกูเ้งนิบาทผา่นตลาดซือ้คนื (Repo) 

ใหส้ถาบนัการเงนิในประเทศไทย 

 Withdraw THB from SNA for lending via 

domestic Repo market 

THB lending via Repo market to financial 

institutions in Thailand  

318194 ธุรกรรม  Interest Rate 
Hedging 

การใหกู้ย้มืระยะสัน้แกส่ถาบนัการเงนิในประเท
ศ  เชน่ FX Swap, Private Repo เป็นตน้  

รวมถงึการท าธรุกรรมอนุพันธท์ีเ่กีย่วขอ้งกับดอ
กเบีย้  เชน่ Interest rate swap  

กบัสถาบนัการเงนิในประเทศ  เป็นตน้ 

 Interest Rate Hedging Short term lending to domestic financial 
institutions, e.g. FX, Swap, Private Repo, 

etc., including derivatives transactions 

related to interest, e.g. interest rate swap, 
with domestic financial institutions, etc.  

318195 รับเงนิบาทเพือ่ฝากเขา้ 
บ/ช SNA เพือ่ธรุกรรม 

Interest Rate Hedging 

เงนิบาททีไ่ดรั้บจากการท าธรุกรรมป้องกนัความ
เสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

 Accept THB for depositing into SNA for 
interest rate hedging 

THB received from making interest rate 
hedging  

318196 ถอนเงนิบาทจาก บ/ช 
SNA เพือ่ธรุกรรม Interest 

Rate Hedging 

การจ่ายเงนิบาทตามธรุกรรมป้องกนัความเสีย่ง
ดา้นอัตราดอกเบีย้ 

 Withdraw THB from SNA for interest rate 
hedging 

THB payment under interest rate hedging 
transaction  

318199 ถอนจากบญัช ีSNA 

เพือ่ซือ้เงนิตราตา่งประเ
ทศสง่ออกตา่งประเทศ 

ผูม้ถี ิน่ทีอ่ยูน่อกประเทศถอนเงนิจากบญัช ีSNA 

เพือ่ซือ้และสง่ออกเงนิตราตา่งประเทศ 

 Withdraw from SNA for foreign currency 

purchase, exporting overseas 

Nonresident withdraws money from SNA for 

foreign currency purchase and export.  

 


