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BOT CLASSIFICATION CODE : TRANSACTION PURPOSE CODE
BOT
Code

Thai Value

318001

บริการ รายได้
และเงินโอนและบริจาค
บริการ
้ า่ ยเกีย
ค่าใชจ
่ วก ับขนส่ง
สินค้า

318002
318003

Thai Description

ค่าขนส่งสินค ้า

ได ้แก่ ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค ้าทัง้ ทางบก
ทางน้ า และทางอากาศ

318005

ค่าเบีย
้ ประกันภัยและเบีย
้ ป
ระกันภัยช่วงสาหรับสินค ้า

ค่าเบีย
้ ประกันภัยและเบีย
้ ประกันภัยช่วงสาหรับค
วามเสียหาย ทีเ่ กิดจากการขนส่งสินค ้า

318006

ค่าสินไหมทดแทนประกัน
ภัยสินค ้า

318008

ค่าบริการอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย
่ วกับการขนส่งสินค ้าร
ะหว่างประเทศ

ค่าชดเชยการประกันความเสียหายทีเ่ กิดจากกา
รขนส่งสินค ้า
ได ้แก่ ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย
่ วกับการขนส่งสินค ้าระหว่างประเทศ

้ า่ ยเกีย
ค่าใชจ
่ วก ับการข
นส่งอืน
่ ๆ
ทีม
่ ใิ ช่การขนส่งสินค้า

318009

ค่าโดยสาร

318010

ค่าบริการต่าง ๆ
ทีใ่ ห ้แก่พาหนะระหว่างประ
เทศ และค่าขนส่งอืน
่ ๆ

318011

้ า่ ยเกีย
ค่าใชจ
่ วก ับการเดิ
นทาง

English Description

Service, income, and remittance and
donation
Service
Shipment expenses

318004

318007

English Value

Shipment fees

i.e. freight, or shipment fees by land,
marine, and air

Insurance premium and reinsurance
premium for goods

Insurance premium and reinsurance
premium against loss arising from shipment

Compensation for goods insurance

Compensation against damage arising from
shipment

Other service fees related to international
shipment

i.e. other expenses related to international
shipment

Expenses related to other transportation
apart from cargo transport
ได ้แก่ ค่าตัว๋ โดยสารเดินทางระหว่างประเทศ
โดยพาหนะทุกประเภท รวมถึง
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งกับการเดินทาง เช่น
ค่าธรรมเนียมสนามบิน
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากค่าสัมภาระทีม
่ น
ี ้ าหนั
กเกิน เป็ นต ้น
ได ้แก่
้ เพลิงพาหนะระหว่างประเทศและ
ค่าเติมเชือ
ค่าบริการต่าง ๆ
ทีไ่ ม่เกีย
่ วกับการขนส่งสินค ้าระหว่างประเทศ

Fare

Various service fees provided for
international vehicles and other
transportation costs

i.e. international tickets for travelling by any
means, including fees related to the
travelling, e.g. airport fees, excess baggage
charge
i.e. fuel for international vehicles, and
various service fees not related to
international shipment

Travelling expenses
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BOT
Code
318012

Thai Value
ค่าใช ้จ่ายเดินทางนักท่องเทีย
่ ว

318013

ค่าใช ้จ่ายเดินทาง-นักเรียน
นักศึกษา

318014

ค่าใช ้จ่ายเดินทางไปต่างป
ระเทศ-อืน
่ ๆ

318015

Thai Description
ได ้แก่ ค่าทีพ
่ ัก ค่าอาหาร ค่าบริการโรงแรม
ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเทีย
่ วแบบเหม
าจ่าย
เป็ นต ้น(กรณีทส
ี่ ามารถแยกค่าตัว๋ โดยสารได ้ให ้
รายงานไว ้ในรหัส 112001 ค่าโดยสาร )
ได ้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าทีพ
่ ัก ค่าอาหาร
ค่าพาหนะเดินทาง
และค่าใช ้จ่ายส่วนตัวของนั กเรียน นักศึกษา

English Value

English Description

Travelling expenses - tourists

i.e. accommodation, meal, hotel charge,
fares, package tour cost (where the fare
can be separated, report it in 112001 –
fare)

Travelling expenses - students

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

Overseas travelling expenses- others

ค่าใช ้จ่ายบริการด ้านสุขภา
พ

ได ้แก่ ค่าทีพ
่ ัก ค่าอาหาร ค่าบริการโรงแรม
ค่าพาหนะเดินทาง
ค่าใช ้จ่ายในการเดินทางของผู ้เดินทางทีไ่ ม่ใช่นั
กท่องเทีย
่ ว นั กเรียน นักศึกษา
ได ้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าศัลยกรรมตกแต่ง
ค่าบริการนวดแผนไทย เป็ นต ้น

318016

เงินเหลือทีผ
่ ู ้เดินทางนามา
้ คืน
ขาย/ซือ

ผู ้เดินทางคนไทยหรือชาวต่างประเทศนาเงินส่ว
้ คืน
นทีเ่ หลือจ่ายมาขาย/ซือ

Remaining funds sold/repurchased by
travelers

318017

่
ค่าใช ้จ่ายตามบัตรสินเชือ

ได ้แก่ ค่าสมาชิกแรกเข ้า ค่าธรรมเนียมรายปี
่
และ ค่าใช ้จ่ายผ่านบัตรสินเชือ

Expenses on health service

Credit card expenses

i.e. accommodation, meal, hotel charge,
fares, travelling expenses of travelers apart
from tourists, students
i.e. medical fees, surgery fees, Thai
massage service fees
Thai or foreign travelers take the remaining
funds for selling/repurchasing
i.e. joining fees, annual fees, and expenses
via credit card
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BOT
Code
318165

Thai Value

Thai Description

English Value

บุคคลรับอนุญาต

้ ธนบัตรหรือเช็คเดินท
นิตบ
ิ ค
ุ คลรับอนุญาตรับซือ
างสกุลเงินต่างประเทศ
จากผู ้ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจบุคคลรับ
อนุญาตเฉพาะธุรกรรมทีเ่ กิดจากธุรกิจบุคคลรับ
อนุญาตเท่านัน
้
รวมทัง้ กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คลรับอนุญาตขายเงินตราต่า
งประเทศให ้บุคคลรับอนุญาต
เพือ
่ ธุรกิจของบุคคลรับอนุญาต
สาหรับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศอืน
่ ทีไ่ ม่เกีย
่ ว
ข ้องกับธุรกิจบุคคลรับอนุญาต
ให ้รายงานวัตถุประสงค์ทเี่ กีย
่ วข ้องแล ้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ บุคคลรับอนุญาต หมายถึง
ผู ้ทีไ่ ด ้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกา
้ ขายธนบัตรต่าง
รคลังให ้ทาธุรกิจเกีย
่ วกับการซือ
้ เช็คเดินทาง
ประเทศ และ รับซือ

Authorized persons

318166

บริษัทรับอนุญาต

นิตบ
ิ ค
ุ คลรับอนุญาตทาธุรกรรมเงินตราต่างประเ
ทศกับบริษัทรับอนุญาต
เฉพาะธุรกรรมเพือ
่ ธุรกิจบริษัทรับอนุญาตเท่านั ้
น
สาหรับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศอืน
่ ทีไ่ ม่เกีย
่ ว
ข ้องกับธุรกิจบริษัทรับอนุญาต
ให ้รายงานวัตถุประสงค์ทเี่ กีย
่ วข ้องแล ้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ บริษัทรับอนุญาต หมายถึง
นิตบ
ิ ค
ุ คลทีไ่ ด ้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระ
้ ขายเช็คเดินทางต่า
ทรวงการคลังให ้ทาธุรกิจซือ
งประเทศ
และจ่ายเงินตราให ้แก่บค
ุ คลซึง่ ถือบัตรเครดิตต่
างประเทศ
เพือ
่ ตอบแทนการได ้สิทธิทจ
ี่ ะเรียกเก็บเงินตราต่
างประเทศตามบัตรเครดิตต่างประเทศ

Authorized firms

English Description
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
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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BOT
Code
318167

318018

Thai Value

Thai Description

ตัวแทนโอนเงินระหว่างปร
ะเทศ

นิตบ
ิ ค
ุ คลรับอนุญาตทาธุรกรรมเงินตราต่างประเ
ทศกับตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
เฉพาะธุรกรรมเพือ
่ ธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่าง
ประเทศเท่านัน
้
สาหรับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศอืน
่ ทีไ่ ม่เกีย
่ ว
ข ้องกับธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ให ้รายงานวัตถุประสงค์ทเี่ กีย
่ วข ้องแล ้วแต่กรณี
ทัง้ นี้ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ หมายถึง
นิตบ
ิ ค
ุ คลทีไ่ ด ้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระ
ทรวงการคลังให ้ทาธุรกิจบริการโอนเงินระหว่าง
ประเทศ
โดยผ่านเครือข่ายทีใ่ ห ้บริการโอนเงินระหว่างปร
่ ถือได ้
ะเทศทีเ่ ชือ

ค่าบริการภาคร ัฐบาล

318019

ค่าใช ้จ่ายข ้าราชการและเจ ้
าหน ้าทีส
่ ถานทูต

ค่าใช ้จ่ายของข ้าราชการและเจ ้าหน ้าทีส
่ ถานทู
ตทีป
่ ระจาในประเทศไทย/ต่างประเทศ

318020

ค่าใช ้จ่ายของสถานทูตแล
ะองค์กรระหว่างประเทศ
เงินส่วนทีเ่ หลือจ่ายของข ้า
ราชการไทยหรือชาวต่างป
้ คืน
ระเทศนามาขาย/ซือ

ค่าใช ้จ่ายของสถานทูตทีป
่ ระจาในประเทศไทย
/ต่างประเทศ
ข ้าราชการไทยหรือชาวต่างประเทศนาเงินส่วน
้ คืน
ทีเ่ หลือจ่ายมาขาย/ซือ

318021

318022
318023

ค่าบริการอืน
่ ๆ
ภาคเอกชน

่ สารโทรคมนาคม
ค่าสือ

่ สารโทรคมนาคม
ค่าบริการเพือ
่ การติดต่อสือ
ไปรษณียแ
์ ละบริการทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้แก่
โทรศัพท์ โทรสาร โทรเลข เคเบิล
ดาวเทียม การส่งข ้อความทางอิเล็กทรอนิกส์
ค่าไปรษณียแ
์ ละค่าซ่อมบารุงเครือ
่ งมืออุปกรณ์
ต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง

English Value
International funds transfer agents

Government sector service charges
Expenses of public servants and embassy
officials
Expenses of embassies and international
organizations
Funds left from spending of Thai or
foreign public servants taken for
selling/repurchasing
Other service charges – private sector
Telecommunication charges

English Description
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.
Expenses of public servants and embassy
officials attached to Thailand/overseas
Expenses of embassies in
Thailand/overseas
Thai or foreign public servants take the
funds left from spending to sell/repurchase.

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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BOT
Code
318024

Thai Value
ค่ารับเหมาก่อสร ้าง

318025

ค่ารอยัลตี้
ค่าเครือ
่ งหมายการค ้า/สิท
ธิบต
ั ร และลิขสิทธิ์

318026

ค่าเบีย
้ ประกันภัยและเบีย
้ ป
ระกันภัยช่วงทีไ่ ม่เกีย
่ วกับสิ
นค ้า

318027

ค่าสินไหมทดแทนประกัน
ภัยทีไ่ ม่เกีย
่ วกับสินค ้า

318028

ค่าทีป
่ รึกษา

318029

ค่าธรรมเนียมและค่านายห
น ้าทางด ้านการเงิน

Thai Description
ค่าบริการด ้านงานโครงการก่อสร ้าง
และโครงการติดตัง้ ต่างๆ
ทีก
่ จ
ิ การหรือบุคคลซึง่ มีถน
ิ่ ฐานในประเทศ/ต่าง
ประเทศดาเนินการในต่างประเทศ/ในประเทศ
ทัง้ นี้
ไม่นับรวมการบริการก่อสร ้างดังกล่าวของกิจกา
รในประเทศทีเ่ ป็ นบริษัทในเครือของต่างประเท
ศ (Foreign Affiliate)
เนือ
่ งจากกิจการดังกล่าวถือเป็ นผู ้มีถน
ิ่ ฐานในปร
ะเทศนัน
้
ิ ทีไ่ ม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให ้ใช ้ทรัพย์สน
ิ ทางการเงิน รวมทัง้
ตัวตนและไม่ใช่ทรัพย์สน
การอนุญาตให ้ใช ้สิง่ ของต ้นฉบับ เช่น
เครือ
่ งหมายการค ้า เทคนิคและการออกแบบ
สิทธิในการผลิตและสัมปทานการจาหน่ายต ้นฉ
บับ
หนังสือและภาพยนตร์ทจ
ี่ ัดสร ้างโดยผ่านสัญญ
า เป็ นต ้น
ค่าเบีย
้ ประกันภัยและเบีย
้ ประกันภัยช่วงทีไ่ ม่เกีย
่
วกับสินค ้า ได ้แก่ ค่าเบีย
้ ประกันชีวต
ิ
เบีย
้ ประกันอุบต
ั เิ หตุ เบีย
้ ประกันอัคคีภัย เป็ นต ้น

ค่าชดเชยการประกันความเสียหายทีไ่ ม่เกีย
่ วกับ
สินค ้า
ได ้แก่ ค่าทีป
่ รึกษา
่ วชาญและกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนผู ้เชีย
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค
ค่าความรู ้วิชาการ
ค่าบริการช่วยเหลือในการติดตัง้ เครือ
่ งจักรและร
ะบบไฟฟ้ าในโรงงาน
ค่าบริการทางการจัดการและดาเนินการทางเท
คโนโลยี เป็ นต ้น
ได ้แก่ ค่าธรรมเนียมในการบริหารเงิน
ค่านายหน ้า front-end fee, commitment
fee, guarantee fee, custodian fee
และค่าธรรมเนียมในการค้าประกันเงินกู ้ เป็ นต ้น

English Value

English Description

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.

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.

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.

Compensation for the insurance not
related to goods

Compensation against loss not related to
goods

Consultant fees

Commission and brokerage in financial
area

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.
i.e. money management fees, commission,
front-end fee, commitment fee, guarantee
fee, custodian fee, and loan guarantee fee,
etc.

Page 5 of 22

BOT
Code
318030

Thai Value

Thai Description

English Value

English Description

ค่าธรรมเนียมและค่านายห
น ้าอืน
่ ๆ

ได ้แก่
ค่าธรรมเนียมในการทาหน ้าทีเ่ ป็ นตัวกลางในกา
รค ้าระหว่างประเทศ เป็ นต ้น
ค่าใช ้จ่ายเพือ
่ ให ้ได ้มาซึง่ ข ้อมูลข่าวสาร ได ้แก่
ค่าบริการพัฒนาระบบฐานข ้อมูล
ค่าสมาชิกวารสาร นิตยสาร เป็ นต ้น

Other commission and brokerage

i.e. fees for acting as a middleman in
international trade, etc.

Information service fees

Expenses to obtain information, i.e.
database development fees, subscription for
magazines, etc.

318031

ค่าบริการข ้อมูลข่าวสาร

318032

ค่าใช ้จ่ายสานักงานผู ้แทน

ค่าใช ้จ่ายต่างๆ ของสานั กงานตัวแทน
(Representative Office)
ของนิตบ
ิ ค
ุ คลสัญชาติอน
ื่
ทีม
่ ส
ี านักงานตัง้ อยูใ่ นต่างประเทศเพือ
่ ใช ้ในกิจ
การของสานักงานตัวแทนนัน
้ ๆ เช่น เงินเดือน
ค่าจ ้างแรงงานพนั กงานซึง่ เป็ นบุคคลสัญชาติไ
ทย ค่าใช ้บริการสาธารณู ปโภค เป็ นต ้น

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

ค่าโฆษณา

ค่าบริการเพือ
่ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

Advertisement fees

318034

ิ
ค่าเช่าทรัพย์สน

ได ้แก่ ค่าเช่าเครือ
่ งจักร ค่าเช่าอุปกรณ์
ค่าเช่าทีอ
่ ยูอ
่ าศัย เช่น ค่าเช่าคอนโดมิเนียม
และค่าเช่าอืน
่ ๆ เป็ นต ้น

Property rent

Service fees for advertising and public
relations
i.e. rent of machinery, equipment,
residence, e.g. condominium, and other
rents, etc.

318035

ค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับภาพยน
ตร์ โทรทัศน์
และการแสดงต่างๆ
ค่าบริการอืน
่ ๆ
(โปรดระบุรายละเอียด)

ได ้แก่ ค่าเช่าฟิ ลม
์ ภาพยนตร์และฟิ ลม
์ โทรทัศน์
ค่าใช ้จ่ายในการจัดการแสดง เป็ นต ้น

Expenses related to movies, television,
and various shows

i.e. rent of movie film and television film,
expenses for arranging shows, etc.

ค่าบริการอืน
่ ๆ ทีไ่ ม่เข ้าข่ายข ้างต ้น เช่น
การบริการส่วนบุคคล การบริการทางวัฒนธรรม
การกีฬาและสันทนาการอืน
่ ๆ เป็ นต ้น

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

ค่ารับจ ้างผลิตหรือแปรรูป

Fees for manufacturing or processing
works

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

318038

เงินวางค้าประกันต่างๆ

ได ้แก่
ค่าบริการดาเนินการผลิตหรือแปรรูปสินค ้า
เป็ นต ้น
เงินทีว่ างประกันความสูญเสียทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จาก
การใช ้บริการต่าง ๆ ได ้แก่
เงินค้าประกันค่าบริการเคเบิลทีว ี ค่าโทรศัพท์
เป็ นต ้น

318036

Deposits

Deposits placed against probable loss from
using of services, i.e. deposits for cable TV
service, telephone service, etc.
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BOT
Code
318168

318039
318040
318041

Thai Value
ศูนย์บริหารเงิน

รายได้
รายได้สง่ กล ับของแรงง
าน
เงินผลประโยชน์จากกา
รลงทุนและการให้กย
ู้ ม
ื จ
ากต่างประเทศภาคเอก
ชน

Thai Description
นิตบ
ิ ค
ุ คลรับอนุญาตทาธุรกรรมเงินตราต่างประเ
ทศกับศูนย์บริหารเงิน ทัง้ นี้ ศูนย์บริหารเงิน
หมายถึง
นิตบ
ิ ค
ุ คลทีไ่ ด ้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระ
ทรวงการคลัง
ให ้ประกอบธุรกิจการบริหารจัดการเงินตราต่างป
ระเทศให ้แก่กลุม
่ บริษัททีอ
่ ยูใ่ นเครือของตนเอง
เงินเดือน ค่าจ ้าง
ค่าตอบแทนของลูกจ ้าง/พนักงาน

English Value
Money management centers

Income
Income remitted by labor

English Description
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.
Salary, wage, remuneration of
employees/staff

Interests from investments and lending
from overseas, private sector

318042

กาไร

ผลกาไรทีไ่ ด ้รับจัดสรรจากการลงทุนหรือมีหุ ้นส่
วนในกิจการของภาคเอกชนทีต
่ งั ้ อยูใ่ นประเทศ/
ต่างประเทศ

Profit

Profit appropriated from investment or
partnership in private business located in
the country/overseas

318043

ปั นผล

เงินปั นผลทีไ่ ด ้รับจากการลงทุนถือหุ ้นในกิจการ
ภาคเอกชนทีต
่ งั ้ อยูใ่ นประเทศ/ต่างประเทศ

Dividend

318044
318045

ดอกเบีย
้ เงินกู ้
ดอกเบีย
้ อืน
่ ๆ

ดอกเบีย
้ เงินกู ้ยืมของภาคเอกชน
ได ้แก่ ดอกเบีย
้ รับ /
จ่ายอืน
่ ๆทีไ่ ม่ใช่ดอกเบีย
้ เงินกู ้ เช่น
ดอกเบีย
้ เงินฝาก ดอกเบีย
้ พันธบัตร
ดอกเบีย
้ จากบัญชี FCD ของภาคเอกชน
เป็ นต ้น

Interest on borrowings
Other interests

Dividend received from shareholding in
private business located in the
country/overseas
Interest on borrowings of private sector
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

เงินผลประโยชน์จากกา
รลงทุนและการให้กย
ู้ ม
ื จ
ากต่างประเทศภาคร ัฐบ
าล

Interests from investments and lending
from overseas, public sector

318047

กาไร (ภาครัฐบาล)

ผลกาไรทีไ่ ด ้รับจัดสรรจากการลงทุนหรือมีหุ ้นส่
วนในกิจการของภาครัฐบาลทีต
่ งั ้ อยูใ่ นประเทศ/
ต่างประเทศ

Profit (public sector)

Profit appropriated from investment or
partnership in the business of public sector
located in the country/overseas

318048

ปั นผล (ภาครัฐบาล)

เงินปั นผลทีไ่ ด ้รับจากการลงทุนถือหุ ้นในกิจการ
ภาค รัฐบาลทีต
่ งั ้ อยูใ่ นประเทศ/ต่างประเทศ

Dividend (public sector)

Dividend received from shareholding in the
business of public sector located in the
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BOT
Code

Thai Value

Thai Description

English Value

English Description
country/overseas.

318049
318050

ดอกเบีย
้ เงินกู ้
(ภาครัฐบาล)
ดอกเบีย
้ อืน
่ ๆ (ภาครัฐบาล)

318051
318052

เงินโอนและบริจาค
เงินให้เปล่าภาคเอกชน

318053

เงินให้เปล่าภาคร ัฐบาล

318054
318055

318056
318057

318058

318059

318060

เงินให ้เปล่าภาครัฐบาลกับเ
อกชนต่างประเทศ
เงินให ้เปล่าภาครัฐบาลกับ
รัฐบาลต่างประเทศ

ดอกเบีย
้ เงินกู ้ยืมของภาครัฐบาล

Interest on borrowings (public sector)

Interest on borrowings of public sector

ได ้แก่
ดอกเบีย
้ รับ/จ่ายอืน
่ ๆทีไ่ ม่ใช่ดอกเบีย
้ เงินกู ้ เช่น
ดอกเบีย
้ เงินฝาก ดอกเบีย
้ พันธบัตร
ของภาครัฐบาล เป็ นต ้น

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.

เงินออมหรือเงินค่าเลีย
้ งดูครอบครัวทีค
่ นไทยผู ้
มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศส่งกลับ/เงินออมหรือเงิน
ค่าเลีย
้ งดูครอบครัวซึง่ ชาวต่างประเทศส่งกลับ
รวมทัง้ เงินให ้เปล่าจาก/ให ้แก่รัฐบาลต่างประเท
ศ

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.

เงินโอนซึง่ เป็ นกรรมสิทธิข
์ องคนไทยทีย
่ ้ายถิน
่ ฐ
านไปพานั กอยู่ตา่ งประเทศเป็ นการถาวร

Public sector subsidies
Subsidies between the public sector and
foreign private sector
Subsidies between the public sector and
foreign governments
Private sector remittances
Send money owned by Thai nationals
migrated overseas permanently.

เงินมรดกทีบ
่ ค
ุ คลในประเทศโอนไปให ้แก่ผู ้รับม
รดกซึง่ มีถน
ิ่ พานั กถาวรในต่างประเทศ

Inheritance sent to successors with
permanent residence overseas

Inheritance remitted by a resident to a
successor with permanent residence
overseas.

เงินทีผ
่ ู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศโอนไปให ้ครอบครัว
หรือ
ญาติพน
ี่ ้องซึง่ มีถน
ิ่ พานั กถาวรในต่างประเทศ

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.

เงินทีร่ ัฐบาลไทยได ้รับจาก/ให ้เปล่าแก่เอกชนต่
างประเทศ
เงินทีร่ ัฐบาลไทยได ้รับจาก/ให ้เปล่าแก่รัฐบาลต่
างประเทศ

เงินโอนภาคเอกชน
ส่งเงินซึง่ เป็ นกรรมสิทธิข
์ อ
งคนไทยทีย
่ ้ายถิน
่ ฐานไป
พานักอยูต
่ า่ งประเทศเป็ นก
ารถาวร
ส่งเงินมรดกให ้แก่ผู ้รับมรด
ก
ซึง่ มีถน
ิ่ พานักถาวรในต่าง
ประเทศ
ส่งเงินไปให ้ครอบครัวหรือ
ญาติพน
ี่ ้อง
ซึง่ มีถน
ิ่ พานักถาวรในต่าง
ประเทศ
เงินทุน (Investment)

Remittances and donations
Private sector subsidies

The funds received from/given to foreign
private sector by the Thai government.
The funds received from/given to foreign
governments by the Thai government.
Remittances belonging to Thai nationals
migrated overseas permanently.

Investment
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BOT
Code

Thai Value

Thai Description

English Value

English Description

318061

เงินลงทุนในธุรกิจในเครื
อ/สาขา

ั
การลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขาทีผ
่ ู ้ลงทุนมีสด
ส่วนการลงทุนตัง้ แต่ร ้อยละ 10
ขึน
้ ไปของทุนทัง้ หมด

Investment in affiliates/branches

Investment in affiliates/branches of which
the investor has investment proportion of
up from 10 percent of total investment.

318062

เงินลงทุนในธุรกิจในเครื
อ/สาขาจากต่างประเท
ศ (Foreign Direct

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศลงทุนในธุรกิจในเครือ/
สาขาในประเทศไทย

Foreign direct investment

Investment in affiliates/branches in
Thailand made by nonresidents

Investment)
318063

ลงทุนในธุรกิจในเครือ/สา
ขาจากต่างประเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศส่งเงินมาลงทุนในธุรกิจ
ในเครือ/สาขาในประเทศไทย

Investment in affiliates/branches from
overseas

Nonresidents send money for investment in
affiliates/branches in Thailand.

318064

คืนเงินลงทุนในธุรกิจในเค
รือ/สาขาจากต่างประเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศคืนเงินลงทุนในธุรกิจในเ
ครือ/สาขาในประเทศไทยให ้แก่ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อก
ประเทศ เนือ
่ งจากการเลิกกิจการ การลดทุน
ถอนเงินลงทุนหรือขายหุ ้น

Returning of investment in
affiliates/branches from overseas

318065

เงินลงทุนในธุรกิจในเครื
อ/สาขาในต่างประเทศ
(Thai Direct

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศลงทุนในธุรกิจในเครือ/สา
ขาทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศ

Residents return investment in
affiliates/branches in Thailand to
nonresidents due to winding-up, reduction
of capital, withdrawing of investment or
selling of shares.
Investment in affiliates/branches overseas
made by residents.

318066

Investment)
ลงทุนในธุรกิจในเครือ/สา
ขาในต่างประเทศ

Thai direct investment

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศส่งเงินไปลงทุนในธุรกิจใ
นเครือ/สาขาทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศ

Investment in affiliates/branches
overseas

Residents send money for investment in
affiliates/branches overseas

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.

318067

รับคืนเงินลงทุนในธุรกิจใน
เครือ/สาขาในต่างประเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศรับคืนเงินลงทุนในธุรกิจใ
นเครือ/สาขาทีอ
่ ยูใ่ นต่างประเทศ
เนือ
่ งจากการเลิกกิจการ การลดทุน
ถอนเงินลงทุนหรือขายหุ ้น

318068

ั
เงินลงทุนอสงหาริ
มทร ัพ
ย์จากต่างประเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศลงทุนในอสังหาริมทรัพ
ย์ ในประเทศไทย

Investment in real estate from overseas

Nonresidents make investment in real
estate in Thailand.

318069

้ อาคารชุด
ค่าซือ

Condominium purchase

318070

้ อาคารชุดทีซ
คืนเงินค่าซือ
่ ื้
อไม่ได ้

้ อาคารชุดในประเทศ
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศซือ
ไทย
้ อาคารชุดของผู ้มีถน
คืนเงินค่าซือ
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเ
ื้ ไม่ได ้
ทศทีซ
่ อ

Nonresidents purchase condominium in
Thailand.
Returning of money for condominium,
which is not purchasable, to nonresident.

Returning of money for condominium,
which is not purchasable.
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BOT
Code
318071

Thai Value

Thai Description

English Value

คืนเงินค่าขายอาคารชุดให ้
ผู ้รับ

Returning of money from condominium
selling to the receiver.
Investment in overseas real estate

Accepting money from selling of overseas
real estate

English Description

318072

ั
เงินลงทุนอสงหาริ
มทร ัพ
ย์ในต่างประเทศ

318073

้ อสังหาริมทรัพย์ในต่
ค่าซือ
างประเทศ

คืนเงินค่าขายอาคารชุดให ้ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเ
ทศ
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ในต่างประเทศ
้ อสังหาริมทรั
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศส่งเงินไปซือ
พย์ในต่างประเทศ

318074

รับคืนเงินค่าขายอสังหาริม
ทรัพย์ในต่างประเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศได ้รับเงินค่าขายอสังหาริ
มทรัพย์ในต่างประเทศ

318075

เงินลงทุนในหล ักทร ัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ ได ้แก่ตราสารทุน
ั ส่วนการลงทุนตา่ กว่าร ้อยละ 10
(มีสด
ของทุนทัง้ หมด) และตราสารหนี้ เป็ นต ้น

Investment in securities

Investment in securities, i.e. equity
instrument (investment proportion of lower
than 10 percent total capital) and debt
instrument, etc.

318076

เงินลงทุนในหล ักทร ัพย์
จากต่างประเทศ
(Foreign Portfolio

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศลงทุนในหลักทรัพย์ไท
ยทีอ
่ อกโดยนิตบ
ิ ค
ุ คลไทย

Foreign portfolio investment

Nonresidents make investment in Thai
securities issued by Thai juristic persons

้ หลักทรัพย์ไทยทีอ
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศซือ
่ อ
กโดยนิตบ
ิ ค
ุ คลไทย

Foreign portfolio investment

Nonresidents purchase Thai securities
issued by Thai juristic persons

คืนเงินลงทุนในหลักทรัพย์
จากต่างประเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศคืนเงินค่าขายหลักทรัพย์
ไทยทีข
่ ายในประเทศไทยให ้แก่ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อก
ประเทศ

Returning of foreign portfolio investment

Residents return money from selling of Thai
securities in Thailand to nonresidents.

เงินลงทุนหล ักทร ัพย์ใน
ต่างประเทศ (Thai

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งป
ระเทศ ได ้แก่ ตราสารทุน
ั ส่วนการลงทุนตา่ กว่าร ้อยละ 10
(มีสด
ของทุนทัง้ หมด) และตราสารหนี้ เป็ นต ้น
หรือหลักทรัพย์ไทยทีข
่ ายในต่างประเทศ

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.

้ หลักทรัพย์ต่
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศส่งเงินไปซือ
างประเทศหรือหลักทรัพย์ไทยทีข
่ ายในต่างประ
เทศ

Thai portfolio investment in foreign
market

Residents send money to purchase foreign
securities or Thai securities sold abroad.

318077

318078

318079

Investment)
ลงทุนในหลักทรัพย์จากต่า
งประเทศ

Portfolio Investment

in Foreign Market )

318080

ลงทุนในหลักทรัพย์ในต่าง
ประเทศ

Money for overseas real estate purchase

Returning of money from condominium
selling to nonresident.
Residents make investment in overseas
real estate
Residents send money for overseas real
estate purchase
Residents receive money from selling of
overseas real estate
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BOT
Code
318081

Thai Value

Thai Description

รับคืนเงินลงทุนในหลักทรั
พย์ในต่างประเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศรับชาระค่าขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศหรือหลักทรัพย์ไทยทีข
่ ายในต่างปร
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

เงินลงทุนในหล ักทร ัพย์
้ า่ งประเทศใ
ตราสารหนีต
นประเทศ (Thai
Portfolio Investment
in Domestic Market)

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศลงทุนในหลักทรัพย์ตราส
ารหนีต
้ า่ งประเทศทีอ
่ อกในประเทศ

Thai portfolio investment in domestic
market

Residents make investment in foreign debt
instrument issued in the country.

318172

ลงทุนในหลักทรัพย์ตราสา
รหนีต
้ า่ งประเทศในประเท
ศ

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

รับคืนเงินลงทุนในหลักทรั
พย์ตราสารหนีต
้ า่ งประเทศ
ในประเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศฝากเงินเข ้าบัญชี SNA
้ หลักทรัพย์ตราสารหนีต
เพือ
่ ชาระค่าซือ
้ า่ งประเ
ทศเช่น
ตราสารหนีเ้ งินบาททีผ
่ ู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศอ
อกในประเทศไทย เป็ นต ้น
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศรับเงินจากบัญชี SNA
เป็ นค่าขายหลักทรัพย์ตราสารหนีต
้ า่ งประเทศ
เช่น
ตราสารหนีเ้ งินบาททีผ
่ ู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศอ
อกในประเทศไทย เป็ นต ้น
(ไม่รวมดอกเบีย
้ ตราสารหนี้)
เงินกู ้เงินตราต่างประเทศ
เงินกู ้ยืมจากต่างประเทศ,
สถาบันการเงินในประเทศทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้ปร
ะกอบธุรกิจเกีย
่ วกับปั จจัยชาระเงินต่างประเทศ
หรือกิจการวิเทศธนกิจ

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
318083

เงินกู ้ (Borrowing)
เงินกูย
้ ม
ื (Foreign
Loan)

318084

กู ้ยืม

318085

คืนเงินกู ้ยืม

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศกู ้ยืมเงินจากผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่
อกประเทศ,
สถาบันการเงินในประเทศทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้ปร
ะกอบธุรกิจเกีย
่ วกับปั จจัยชาระเงินต่างประเทศ
หรือกิจการวิเทศธนกิจ
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศชาระคืนต ้นเงินกู ้ให ้แก่ผู ้มี
ถิน
่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ,
สถาบันการเงินในประเทศทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้ปร
ะกอบธุรกิจเกีย
่ วกับปั จจัยชาระเงินต่างประเทศ
หรือกิจการวิเทศธนกิจ

English Value

Borrowing
Foreign loan

Borrowing

Repayment

English Description

Foreign loan, domestic financial institutions
permitted to undertake business regarding
foreign payment method or international
banking facilities.
Residents borrow money from nonresidents,
domestic financial institutions permitted to
undertake business regarding foreign
payment method or international banking
facilities.
Residents repay principal to nonresidents,
domestic financial institutions permitted to
undertake business regarding foreign
payment method or international banking
facilities.
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BOT
Code

Thai Value

Thai Description

318086

เงินกูย
้ ม
ื ทีเ่ ป็นตราสารห
นี้ (Foreign Debt
Instrument)

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศกู ้ยืมจากผู ้ทีม
่ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อ
กประเทศโดยออกตราสารหนีท
้ เี่ ป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ เช่น ตัว๋ เงิน
(ไม่รวมตัว๋ แลกเงินทีช
่ าระค่าสินค ้าให ้กับผู ้ขายสิ
นค ้าในต่างประเทศ) บัตรเงินฝาก เป็ นต ้น

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

กู ้ยืมทีเ่ ป็ นตราสารหนี้

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศกู ้ยืมโดยออกตราสารหนีใ้
ห ้กับผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ

Foreign debt instrument

Residents make borrowing by issuing debt
instrument to nonresidents

318088

คืนเงินกู ้ยืมทีเ่ ป็ นตราสารห
นี้

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศชาระคืนต ้นเงินกู ้ยืมทีเ่ ป็ น
ตราสารหนีใ้ ห ้แก่ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ

Returning of foreign debt instrument

Residents repay principal in debt instrument
to nonresidents.

318089
318090

เงินให้กย
ู้ ม
ื (Lending)
เงินให้กย
ู้ ม
ื (Thai
Loan)

318091

ให ้กู ้ยืม

318092

รับคืนเงินให ้กู ้ยืม

เงินให ้กู ้ยืมแก่ตา่ งประเทศ

English Value

English Description

Lending
Thai loan

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศให ้กู ้ยืมแก่ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อ
กประเทศ
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศได ้รับชาระคืนต ้นเงินให ้กู ้
ยืมจากผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ

Lending

Residents lend money to nonresidents

Accepting repayment

Residents accept principal repayment from
nonresidents.

เงินให้กท
ู ้ เี่ ป็นตราสารห
นี้ (Thai Debt
Instrument)

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศให ้กู ้แก่ผู ้ทีม
่ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อก
ประเทศโดยถือตราสารหนีท
้ เี่ ป็ นสกุลเงินตราต่า
งประเทศ เช่น ตัว๋ เงิน
้ สินค ้าชาระค่าสินค ้าใ
(ไม่รวมตัว๋ แลกเงินทีผ
่ ู ้ซือ
ห ้กับผู ้ขายสินค ้าในประเทศ) บัตรเงินฝาก
เป็ นต ้น ทีอ
่ อกโดยกิจการในต่างประเทศ

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

ให ้กู ้ยืมทีเ่ ป็ นตราสารหนี้

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศให ้กู ้แก่ผู ้ทีม
่ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อก
ประเทศโดยถือตราสารหนี้

Thai debt instrument

Residents lend money to nonresidents by
holding debt instrument

318095

รับคืนเงินให ้กู ้ทีเ่ ป็ นตราสา
รหนี้

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศได ้รับชาระคืนเงินให ้กู ้ทีเ่
ป็ นตราสารหนีจ
้ ากผู ้ทีม
่ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยู่นอกประเทศ

318096

ปร ับฐานะเงินตราต่างปร
ะเทศ

318093

Accepting the returning of Thai debt
instrument

Residents accept repayment in debt
instrument from nonresidents.

Foreign position adjustment
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BOT
Code

Thai Value

318097

NR
ปร ับฐานะเงินตราต่างปร
ะเทศ

318098

ปิ ดฐานะด ้านเงินตราต่างป
ระเทศจากธุรกรรมทีท
่ ากับ
ลูกค ้า (non-bank) หรือ
สถาบันการเงินในประเทศ

Closing of foreign position from
transactions made with customers (nonbank) or domestic financial institutions

318099

ปิ ดฐานะด ้านเงินตราต่างป
ระเทศจากธุรกรรมทีท
่ ากับ
ลูกค ้า (non-bank) หรือ
สถาบันการเงินต่างประเท
ศ
เปิ ดฐานะด ้านเงินตราต่างป
ระเทศ
เพือ
่ หาผลประโยชน์จากกา
รเคลือ
่ นไหวของอัตราแลก
เปลีย
่ น
ปิ ดฐานะด ้านเงินตราต่างป
ระเทศ
ทีเ่ กิดจากการหาผลประโย
ชน์จากการเคลือ
่ นไหวของ
อัตราแลกเปลีย
่ น
เพือ
่ รับรู ้กาไรและปิ ดผลขา
ดทุน
่ งจากอัตร
ป้ องกันความเสีย
าแลกเปลีย
่ นทีเ่ กิดจากธุรก
รรมอืน
่ ๆทีม
่ ใิ ช่การค ้า
หรือการเก็งกาไรในเงินตร
าต่างประเทศ
การบริหารสภาพคล่องเงิน
บาท หรือ
การหาผลประโยชน์จากอัต
ราดอกเบีย
้ หรือ yield
curve หรือการทา
Interest Rate Gapping

Closing of foreign position from
transactions made with customers (nonbank) or domestic financial institutions

318100

318101

318102

318103

Thai Description

English Value

English Description

NR foreign position adjustment

Opening of foreign position for seeking of
interest differential from exchange rate
movement
Closing of foreign position arising from
seeking of interest from exchange rate
movement to recognize gain and loss.

Hedging against exchange rate arising
from the transactions other than trade or
speculation in foreign currency.
THB liquidity management or interest
seeking from interest rate or yield curve
or interest rate gapping.
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BOT
Code

Thai Value

318104

ธนาคารพาณิชย์ไทยปร ั
บฐานะเงินตราต่างประเ
ทศ

Thai commercial banks adjust foreign
position

318105

ปิ ดฐานะด ้านเงินตราต่างป
ระเทศจากธุรกรรมทีท
่ ากับ
ลูกค ้า (non-bank) หรือ
สถาบันการเงินในประเทศ

Closing of foreign position from
transactions made with customers (nonbank) or domestic financial institutions

318106

ปิ ดฐานะด ้านเงินตราต่างป
ระเทศจากธุรกรรมทีท
่ ากับ
ลูกค ้า (non-bank) หรือ
สถาบันการเงินต่างประเท
ศ
เปิ ดฐานะด ้านเงินตราต่างป
ระเทศ
เพือ
่ หาผลประโยชน์จากกา
รเคลือ
่ นไหวของอัตราแลก
เปลีย
่ น
ปิ ดฐานะด ้านเงินตราต่างป
ระเทศ
ทีเ่ กิดจากหาผลประโยชน์
จากการเคลือ
่ นไหวของอัต
ราแลกเปลีย
่ น
เพือ
่ รับรู ้กาไรและปิ ดผลขา
ดทุน
่ งจากอัตร
ป้ องกันความเสีย
าแลกเปลีย
่ นทีเ่ กิดจากธุรก
รรมอืน
่ ๆทีม
่ ใิ ช่การค ้า
หรือการเก็งกาไรในเงินตร
าต่างประเทศ
การบริหารสภาพคล่องเงิน
บาท หรือ
การหาผลประโยชน์จากอัต
ราดอกเบีย
้ หรือ yield
curve หรือการทา
Interest Rate Gapping

Closing of foreign position from
transactions made with customers (nonbank) or domestic financial institutions

318107

318108

318109

318110

318111
318112

เงินทุนอืน
่ ๆ
เงินทุนอืน
่ ๆ

Thai Description

English Value

English Description

Opening of foreign position for seeking of
interest from exchange rate movement.

Closing of foreign position arising from
seeking of interest from exchange rate
movement to recognize gain and loss.

Hedging against exchange rate arising
from the transactions other than trade or
speculation in foreign currency.
THB liquidity management or interest
seeking from interest rate or yield curve
or interest rate gapping.

Other capitals
Other foreign capitals

Page 14 of 22

BOT
Code

318113

Thai Value

Thai Description

จากต่างประเทศ
เงินทดรองจ่ายต่างๆ
จากต่างประเทศ

English Value

English Description

Foreign advances

318114

รับเงินทดรองจ่ายต่างๆ
จากต่างประเทศ

เงินทีส
่ านั กงานตัวแทน
หรือผู ้แทนการค ้าในประเทศได ้รับจากต่างประเ
ทศ เพือ
่ ไว ้สารองเป็ นค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ

Accept foreign advances

Funds received by domestic representative
office or trade delegate from abroad for
reserving as expenses

318115

คืนเงินทดรองจ่ายต่างๆ
จากต่างประเทศ

คืนเงินทดรองจ่ายให ้แก่บค
ุ คลในต่างประเทศที่
เคยโอนเงินเข ้ามาให ้ทดรองจ่าย
รวมทัง้ กรณีทบ
ี่ ค
ุ คลในต่างประเทศชาระค่าใช ้จ่
ายแทนให ้ในต่างประเทศ

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

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริก
ารต่างๆ
จากต่างประเทศ

318117

รับเงินจ่ายล่วงหน ้าค่าบริก
ารต่างๆจากต่างประเทศ
คืนเงินจ่ายล่วงหน ้าค่าบริก
ารต่างๆจากต่างประเทศ

318118

Foreign advances payment for various
services
เงินรายได ้ค่าบริการต่าง ๆ
ทีไ่ ด ้รับล่วงหน ้าจากต่างประเทศ
คืนเงินล่วงหน ้าค่าบริการต่าง ๆ
ส่วนทีเ่ หลือจากหักค่าบริการแล ้วให ้แก่บค
ุ คลใ
นต่างประเทศ

Accept foreign advances payment for
various services
Returning of foreign advances for various
services

Various service fees received in advance
from overseas.
Return the advances for various services
left to the persons overseas.

318119

เงินยืมส่วนต ัวจากต่างป
ระเทศ

318120

รับเงินยืมส่วนตัวจากต่างป
ระเทศ

เงินทีย
่ ม
ื มาจากต่างประเทศเพือ
่ ใช ้บริโภคส่วนตั
วไม่ใช่ในทางธุรกิจ ซีง่ มีจานวนเงินเล็กน ้อย
และมิใช่เงินกู ้

Accept personal foreign borrowing

Foreign borrowing for personal
consumption, which is non-business
purpose and of little amount, and not loan.

318121

คืนเงินยืมส่วนตัวจากต่างป
ระเทศ

คืนเงินยืมส่วนตัวให ้แก่บค
ุ คลในต่างประเทศ

Repayment of personal foreign borrowing

318122

้ ล้วไม่ไ
เงินโอนชาระหนีแ
ด้ชาระ โอนกล ับ

คืนเงินโอนเพือ
่ ชาระหนีเ้ งินกู ้ เงินทุนต่าง ๆ
แล ้วไม่ได ้ชาระหรือชาระไว ้เกิน

Remittance for repayment, unpaid and
transferred back

Repay personal borrowing to the person
abroad.
Returning of remittance for repayment, and
unpaid or repaid in excess.

318123

ส่งเงินสารองเพือ
่ การชา
ระคืนเงินกูต
้ า่ งประเทศ

เงินทีโ่ อนออกไปฝากเข ้าบัญชีเงินฝากในต่างป
ระเทศเพือ
่ สารองไว ้ชาระคืนต ้นเงินกู ้และดอกเบี้
ย
ซึง่ เป็ นหลักประกันในการกู ้เงินจากต่างประเทศ

Sending of provision for repayment of
foreign loan

318124

เงินทุนอืน
่ ๆ

Personal foreign borrowing

Funds transferred to overseas bank account
as provision for repayment of principal and
interest, being collateral in overseas
borrowing.

Other foreign capitals
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BOT
Code

318125

Thai Value

Thai Description

ในต่างประเทศ
เงินทดรองจ่ายต่างๆ
ในต่างประเทศ
ส่งเงินทดรองจ่ายต่างๆ
ในต่างประเทศ

เงินทีส
่ ง่ ไปให ้สานักงานตัวแทน
หรือผู ้แทนการค ้าในต่างประเทศเพือ
่ ไว ้สารองเ
ป็ นค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ

318127

รับคืนเงินทดรองจ่ายต่างๆ
ในต่างประเทศ

รับคืนเงินทดรองจ่ายจากบุคคลในต่างประเทศ
ทีเ่ คยโอนเงินไปให ้ทดรองจ่าย
รวมทัง้ รับคืนเงินทีไ่ ด ้ชาระค่าใช ้จ่ายแทนในประ
เทศไทย

318128

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริก
ารต่างๆ ในต่างประเทศ

318130

318131
318132

ส่งเงินจ่ายล่วงหน ้าค่าบริก
ารต่างๆ ในต่างประเทศ
รับคืนเงินจ่ายล่วงหน ้าค่าบ
ริการต่างๆ ในต่างประเทศ

English Description

Overseas advances

318126

318129

English Value

Send advances to overseas

Funds sent to foreign representative office
or trade delegate for reserving as
expenses.
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.

Advances for various services abroad
เงินโอนออกไปชาระค่าบริการในต่างประเทศล่ว
งหน ้า
รับคืนเงินค่าบริการต่าง ๆ
ส่วนทีเ่ หลือจากค่าบริการทัว่ ไปล่วงหน ้าจากบุค
คลในต่างประเทศ

อืน
่ ๆ
(โปรดระบุรายละเอียด)
ค่าสินค้า (Goods)

Send advances for various services
abroad
Accept the returning of advances for
services abroad

Funds transferred for payment of services
abroad in advance.
Accept the returning of remaining service
fees from the person abroad

Others (please give details)

318133

ค่าสินค ้าเข ้า

ื้ จากต่างประเทศ
ชาระเงินค่าของทีซ
่ อ
โดยนาของเข ้ามาในประเทศ
/สัง่ จากประเทศหนึง่ ไปยังอีกประเทศหนึง่ /ผู ้นา
ของเข ้าไม่ใช่ผู ้ชาระเงิน/ส่งมอบสินค ้าในประเท
ศ รวมทัง้ การชาระเงินค่าสินค ้าล่วงหน ้า

318134

ค่าสินค ้าออก

รับชาระเงินค่าของทีข
่ ายให ้กับต่างประเทศ
โดยส่งของออกนอกประเทศ
/สัง่ จากประเทศหนึง่ ไปยังอีกประเทศหนึง่ /ผู ้ส่ง
ของออกไม่ใช่ผู ้รับเงิน/ส่งมอบสินค ้าในประเทศ
รวมทัง้ การรับเงินค่าสินค ้าล่วงหน ้า

Goods
Import goods

Export

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

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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BOT
Code
318135
318136

Thai Value
รับชาระค่าสินค ้าทีไ่ ม่ได ้มีก
ารส่งออก
ชาระค่าสินค ้าแทนธุรกิจใน
เครือ

Thai Description

ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเ
พือ
่ ชาระค่าสินค ้าเข ้าแทนธุรกิจในเครือทีต
่ งั ้ อยูใ่
นประเทศไทย
เงินส่วนลดค่าสินค ้าเข ้า/ออก

English Value
Accept the payment of goods not
exported
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
318138
318139

ส่วนลดค่าสินค ้า
ค่ากระแสไฟฟ้ า
รับ/คืน เงินมัดจาค่าสินค ้า

318140

รับ/คืน
เงินค่าสินค ้าทีช
่ าระไว ้เกิน

318141
318142

อืน
่ ๆ
ธนบ ัตรเงินบาทและบ ัญ
ชีเงินฝาก

318143

ถอนจากบ/ชเงินตราต่างป
ระเทศเพือ
่ ขายรับบาท

ถอนเงินตราต่างประเทศเพือ
่ แลกเปลีย
่ นเป็ นเงิ
นบาทใช ้ในประเทศ

318144

ย ้ายบัญชี FCD
ของตนเอง

ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจ
ากบัญชีหนึง่ ไปฝากเข ้าอีกบัญชีหนึง่
่ บัญชีเดียวกัน
ซึง่ เป็ นชือ

Move one’s own FCD

Withdraw money from a foreign currency
account for depositing into another account
of the same account name.

318145

ย ้ายบัญชี FCD
ของธุรกิจในเครือ

ถอนเงินจากบัญชี FCD
จากบัญชีหนึง่ ไปฝากเข ้าอีกบัญชีหนึง่
ซึง่ เป็ นบัญชีของธุรกิจในเครือเดียวกัน

Move FCD of affiliates

Withdraw money from a foreign currency
account for depositing into another account,
which is the account of affiliate.

318146

ฝากเงินตราต่างประเทศเข ้
าบัญชี
FCDเพือ
่ รอชาระหนีใ้ นประ
เทศ

ฝากเงินตราต่างประเทศอันเกิดจากแหล่งเงินไ
ด ้ในต่างประเทศ เข ้าบัญชีFCD
เพือ
่ เก็บไว ้ชาระภาระผูกพันในประเทศ

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

ฝากเงินตราต่างประเทศที่
้ จากในประเทศ
ซือ

้ จ
ฝากเงินตราต่างประเทศทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้ซือ
ากตัวแทนรับอนุญาตเข ้าบัญชี FCD

Deposit foreign currency purchased in
the country

Deposit foreign currency permitted to
purchase from authorized agent into FCD

318148

้ เงินตราต่างประเทศเพื่
ซือ
อฝากเข ้าบัญชี

้ เงินตราต่างประเทศเพือ
ซือ
่ ฝากเข ้าบัญชี FCD
.ในประเทศ

Purchase foreign currency for depositing
into bank account

Purchase foreign currency for depositing
into FCD account in the country

เงินมัดจาค่าสินค ้าเข ้า/ออกทีไ่ ด ้รับ/จ่ายคืน
กับต่างประเทศ
เงินค่าสินค ้าเข ้า/ออก
ทีช
่ าระไว ้เกินและได ้รับ/จ่ายคืน

Goods discount
Electricity charge
Accept/return deposits on goods

English Description

Discount for import/export goods
Deposits on import/export goods
received/returned to foreign market

Accept/return excess goods payment
Others
THB bank note and bank account
Withdraw from foreign currency account
for selling and accepting THB.

Withdraw foreign currency to exchange into
THB for domestic spending.
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BOT
Code
318149

Thai Value

Thai Description

English Value

English Description

นาเงินตราต่างประเทศแล
กธนบัตรไทย

ธนาคารในต่างประเทศส่งเงินตราต่างประเทศเ
ข ้ามาเพือ
่ แลกเป็ นธนบัตรไทยออกไปใช ้ในต่าง
ประเทศ

Exchange foreign currency into THB bank
note

Overseas banks send in foreign currency for
exchanging into THB bank note for overseas
spending.

318150

นาธนบัตรไทยแลกเงินตรา
ต่างประเทศ

ธนาคารในต่างประเทศนาธนบัตรไทยกลับเข ้าม
าแลกเปลีย
่ นเป็ นเงินตราต่างประเทศ

Exchange THB bank note into foreign
currency

Overseas banks bring in THB bank note for
exchanging into foreign currency

318169

ฝากธนบัตรเงินบาททีน
่ าเข ้ กรณีทธี่ นาคารทีต
่ งั ้ อยูใ่ นต่างประเทศ
ามาจากต่างประเทศ
ส่งหรือนาเข ้าธนบัตรเงินบาทจากต่างประเทศม
าฝากเข ้าบัญชีเงินบาทของบุคคลทีม
่ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่
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

ถอนธนบัตรเงินบาทเพือ
่ นา
ออกนอกประเทศ

กรณีธนาคารทีต
่ งั ้ อยูใ่ นต่างประเทศถอนธนบัตร
เงินบาทจากบัญชีเงินบาทของบุคคลทีม
่ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่
ยูน
่ อกประเทศของตนเอง
เพือ
่ ส่งหรือนาออกนอกประเทศ

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

ค่าของเงินตราต่างประเ
ทศทีน
่ าเข้ามาขาย

เงินตราต่างประเทศทีน
่ าเข ้ามาแลกเป็ นเงินบาท
เพือ
่ ฝากเข ้าบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกป
ระเทศ

Value of foreign currency taken in for
selling

Foreign currency taken in to exchange into
THB for depositing into Nonresident Baht
Account

318152

้ เงินตราต่างประเ
เพือ
่ ซือ
ทศส่งออก

To purchase foreign currency for
exporting
For account closing

318153

เพือ
่ ปิ ดบัญชี

เป็ นการปิ ดบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกปร
ะเทศ
้ เงินตราต่างประเทศโอนออกต่างประเท
เพือ
่ ซือ
ศ

Closing of Nonresident Baht Account for
purchasing of foreign currency transferred
out of the country

318154

เพือ
่ โอนเข ้าบัญชีในต่างปร
ะเทศ

เป็ นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ที่
้ เงินตราต่างประเทศโอน
อยูน
่ อกประเทศเพือ
่ ซือ
ออกต่างประเทศ

For transfer into overseas account

Withdraw money from Nonresident Baht
Account for purchasing of foreign currency
to transfer out of the country.

318155

เพือ
่ ฝากเข ้าบัญชีเงินฝากเ
งินตราต่างประเทศของบุค
คลผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ

เป็ นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ที่
้ เงินตราต่างประเทศฝาก
อยูน
่ อกประเทศเพือ
่ ซือ
เข ้าบัญชี FCD

For depositing into foreign currency
account of nonresident

Withdraw money from Nonresident Baht
Account for purchasing foreign currency to
deposit into FCD

Page 18 of 22

BOT
Code
318197

เพือ
่ ลงทุนในต่างประเทศ

เป็ นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ที่
้ เงินตราต่างประเทศโอน
อยูน
่ อกประเทศเพือ
่ ซือ
ออกไปลงทุนในต่างประเทศ

For overseas investment

Withdraw money from Nonresident Baht
Account for purchasing foreign currency,
transferred out for overseas investment.

318198

เพือ
่ ให ้กู ้ยืมในต่างประเทศ

เป็ นการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ที่
้ เงินตราต่างประเทศโอน
อยูน
่ อกประเทศเพือ
่ ซือ
ออกไปให ้กู ้ยืมในต่างประเทศ

For overseas lending

Withdraw money from Nonresident Baht
Account for purchasing foreign currency,
transferred out for overseas lending.

318156

ร ับเงินบาทจากบ ัญชีเงิน
บาทของผูม
้ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อก
ประเทศบ ัญชีอน
ื่
โอนไปเข้าบ ัญชีเงินบาท
ของผูม
้ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประ
เทศบ ัญชีอน
ื่

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศรับโอนเงินบาทจากบัญ
ชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศบัญชีอน
ื่

Accept THB from other Nonresident Baht
Account

Nonresident accepts THB transferred from
other Nonresident Baht Account

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศโอนเงินบาทไปเข ้าบัญ
ชีเงินบาทของผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศบัญชีอน
ื่

Transfer to other Nonresident Baht
Account

Nonresident transfers THB to other
Nonresident Baht Account

โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทข
องผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
บัญชีอน
ื่ เพือ
่ ธุรกรรม
SPOT
โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทข
องผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
บัญชีอน
ื่ เพือ
่ ธุรกรรม
Outright Forward
โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทข
องผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
บัญชีอน
ื่ เพือ
่ ธุรกรรม
Swap

้ เงินตราต่างประเทศแลกเงินบาททีม
ธุรกรรมซือ
่ ี
้ กว่า 2 วันทาการ
กาหนดส่งมอบเท่ากับหรือสัน

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.

้ เงินตราต่างประเทศแลกเงินบาททีม
ธุรกรรมซือ
่ ี
กาหนดส่งมอบเกินกว่า 2 วันทาการ

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.

้ และขายเงินตราต่างประเทศแลกเงิน
ธุรกรรมซือ
บาททีท
่ าพร ้อมกันในมูลค่าเดียวกัน
แต่มวี น
ั ส่งมอบต่างกัน

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

โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทข
องผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
บัญชีอน
ื่ เพือ
่ ธุรกรรม
Derivatives อืน
่

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

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

โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทข
องผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
บัญชีอน
ื่
้ ตราสารทุน
เพือ
่ ซือ

้ ตราสารทุน ได ้แก่ หุ ้นสามัญ หุ ้นปุรม
ซือ
ิ สิทธิ์
หน่วยลงทุน เป็ นต ้น

Transfer to other Nonresident Baht
Account for equity instrument purchase

Purchase equity instrument, i.e. common
stock, preferred stock, unit trust, etc.

318157

318158

318159

318160

Thai Value

Thai Description

English Value

English Description
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BOT
Code
318163

Thai Value
โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทข
องผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
บัญชีอน
ื่
้ ตราสารหนี้
เพือ
่ ซือ

318164

โอนไปเข ้าบัญชีเงินบาทข
องผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ
บัญชีอน
ื่ เพือ
่ ธุรกรรมอืน
่

318174

บ ัญชีเงินบาทของผูม
้ ถ
ี น
ิ่
ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศทีม
่ วี ัต
ถุประสงค์เฉพาะ
(Special Nonresident
Baht Account : SNA)
ให้กย
ู้ ม
ื เงินบาทแก่ประเ
ทศเพือ
่ นบ้าน

318175

Thai Description
้ ตราสารหนี้ ได ้แก่ พันธบัตร หุ ้นกู ้ ตัว๋ เงิน
ซือ
บัตรเงินฝาก (NCD) หุ ้นกู ้แปลงสภาพ
ตัว๋ เงินคลัง เป็ นต ้น

English Value
Transfer to other Nonresident Baht
Account for debt instrument purchase

English Description
Purchase debt instrument, i.e. bond,
debenture stock, bill, NCD, convertible
debenture, treasury bill, etc.

Transfer to other Nonresident Baht
Account for other transactions
Special Nonresident Baht Account - SNA

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศให ้กู ้ยืมเงินบาทแก่ธรุ กิ
จ
หรือรัฐบาลในประเทศเพือ
่ นบ ้านซึง่ ประกอบด ้ว
ย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต ้

THB lending to neighboring countries

Nonresident lends THB to business or
government in neighboring countries,
comprising Laos, Cambodia, Vietnam, and
Southern China

318176

รับชาระเงินให ้กู ้ยืมเงินบา
ทจากประเทศเพือ
่ นบ ้าน

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศรับชาระเงินให ้กู ้ยืมเงิน
บาทจากประเทศเพือ
่ นบ ้านฝากเข ้าบัญชี SNA

Accept THB repayment from neighboring
countries

Nonresident accepts THB repayment from
neighboring countries, depositing into SNA

318177

รับชาระดอกเบีย
้ เงินให ้กู ้ยื
มเงินบาทจากประเทศเพือ
่
นบ ้าน

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศรับชาระดอกเบีย
้ เงินให ้
กู ้ยืมเงินบาทจากประเทศเพือ
่ นบ ้านฝากเข ้าบัญ
ชี 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

ให ้กู ้ยืมเงินบาทแก่ประเทศ
เพือ
่ นบ ้าน

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศถอนเงินบาทจากบ/ช
SNA เพือ
่ ให ้กู ้ยืมเงินบาทแก่ประเทศเพือ
่ นบ ้าน

THB lending to neighboring countries

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

318179

เงินให้กย
ู้ ม
ื ในต่างประเท
ศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศให ้กู ้ยืมในต่างประเทศ

Overseas loan

Nonresident extends overseas lending

318180

รับชาระเงินให ้กู ้ยืมในต่าง
ประเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศรับชาระเงินให ้กู ้ยืมในต่
างประเทศฝากเข ้าบัญชี SNA

Accept repayment of overseas loan

Nonresident accepts repayment of overseas
loan, depositing into SNA

318181

รับชาระดอกเบีย
้ เงินให ้กู ้ยื
มในต่างประเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศรับชาระดอกเบีย
้ เงินให ้
กู ้ยืมในต่างประเทศฝากเข ้าบัญชี SNA

Accept payment of interest on overseas
loan

Nonresident accepts payment of interest on
overseas loan, depositing into SNA
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BOT
Code

Thai Value

Thai Description

English Value

318182

เงินลงทุนในต่างประเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศลงทุนในต่างประเทศ

318183

รับคืนเงินลงทุนในต่างประ
เทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศรับคืนเงินลงทุนในต่าง
ประเทศฝากเข ้าบัญชี SNA

318184

รับผลตอบแทนเงินลงทุนใ
นต่างประเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศรับผลตอบแทนเงินลงทุ
นในต่างประเทศฝากเข ้าบัญชี SNA

Accept return on overseas investment

318185

้ อ
ขายตราสารหนีท
ี่ อกใน
ประเทศให้ผม
ู้ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่
อกประเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศขายหลักทรัพย์ประเภท
ตราสารหนีท
้ อ
ี่ อกในประเทศไทยให ้ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยู่
นอกประเทศ

Selling of debt instrument issued in the
country to nonresident

318186

ขายตราสารหนีเ้ งินบาทให ้
ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศรับเงินบาทจากการขาย
ตราสารหนีเ้ งินบาททีอ
่ อกในประเทศเข ้าบัญชี
SNA

318187

ไถ่ถอนตราสารหนีเ้ งินบาท
ทีข
่ ายให ้ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกป
ระเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศถอนเงินจากบัญชี SNA
เพือ
่ ไถ่ถอนตราสารหนีเ้ งินบาททีอ
่ อกในประเท
ศ

Redeem THB debt instrument sold to
nonresident

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

318188

ชาระดอกเบีย
้ ตราสารหนีเ้ งิ
นบาททีข
่ ายให ้ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยู่
นอกประเทศ

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศถอนเงินจากบัญชี SNA
เพือ
่ จ่ายค่าดอกเบีย
้ ตราสารหนี้เงินบาททีอ
่ อกใ
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

ธุรกรรมทีท
่ าก ับผูม
้ ถ
ี น
ิ่ ที่
อยูใ่ นประเทศ

้ แก่สถาบันการเงินในประเท
การให ้กู ้ยืมระยะสัน
ศ เช่น FX Swap, Private Repo เป็ นต ้น
รวมถึงการทาธุรกรรมอนุพันธ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับดอ
กเบีย
้ เช่น Interest rate swap
กับสถาบันการเงินในประเทศ เป็ นต ้น

318190

รับเงินบาทจากการให ้กู ้ยืม
ผ่านตลาด FX
ในประเทศฝากเข ้า บ/ช
SNA

ผลตอบแทน
้ ผ่านตลา
หรือเงินรับคืนจากการปล่อยกู ้ระยะสัน
ดเงินตราต่างประเทศ (FX)
ให ้สถาบันการเงินในประเทศไทย

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

ถอนเงินบาทจากบ/ช SNA
เพือ
่ ให ้กู ้ยืมผ่านตลาด FX
ในประเทศ

การปล่อยกู ้เงินบาทผ่านตลาดเงินตราต่างประเ
ทศ (FX) ให ้สถาบันการเงินในประเทศไทย

Withdraw THB from SNA for lending via
domestic FX market

THB lending via FX market to financial
institutions in Thailand

Overseas investment
Accept the returning of overseas
investment

Sell THB debt instrument to nonresident

Transactions made with resident

English Description
Nonresident makes overseas investment
Nonresident accepts the returning of
overseas investment, depositing into SNA
Nonresident accepts return on overseas
investment, depositing into SNA
Nonresident sells debt instrument issued in
Thailand to nonresident

Nonresident accepts THB from selling of
THB debt instrument issued in the country,
into SNA

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.
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BOT
Code
318192

318193

318194

318195

318196

318199

Thai Value

Thai Description

รับเงินบาทจากการให ้กู ้ยืม
ผ่านตลาด REPO
ในประเทศฝากเข ้า บ/ช
SNA

ผลตอบแทน
้ ผ่านตลา
หรือเงินรับคืนจากการปล่อยกู ้ระยะสัน
้ คืน (Repo)
ดซือ
ให ้สถาบันการเงินในประเทศไทย
้ คืน (Repo)
การปล่อยกู ้เงินบาทผ่านตลาดซือ
ให ้สถาบันการเงินในประเทศไทย

ถอนเงินบาทจาก บ/ช
SNA
เพือ
่ ให ้กู ้ยืมผ่านตลาด
REPO ในประเทศ
ธุรกรรม Interest Rate
Hedging

รับเงินบาทเพือ
่ ฝากเข ้า
บ/ช SNA เพือ
่ ธุรกรรม
Interest Rate Hedging
ถอนเงินบาทจาก บ/ช
SNA เพือ
่ ธุรกรรม Interest
Rate Hedging
ถอนจากบ ัญชี SNA

้ เงินตราต่างประเ
เพือ
่ ซือ
ทศส่งออกต่างประเทศ

้ แก่สถาบันการเงินในประเท
การให ้กู ้ยืมระยะสัน
ศ เช่น FX Swap, Private Repo เป็ นต ้น
รวมถึงการทาธุรกรรมอนุพันธ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับดอ
กเบีย
้ เช่น Interest rate swap
กับสถาบันการเงินในประเทศ เป็ นต ้น

English Value

English Description

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.

Withdraw THB from SNA for lending via
domestic Repo market

THB lending via Repo market to financial
institutions in Thailand

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.

เงินบาททีไ่ ด ้รับจากการทาธุรกรรมป้ องกันความ
่ งด ้านอัตราดอกเบีย
เสีย
้

Accept THB for depositing into SNA for
interest rate hedging

THB received from making interest rate
hedging

่ ง
การจ่ายเงินบาทตามธุรกรรมป้ องกันความเสีย
ด ้านอัตราดอกเบีย
้

Withdraw THB from SNA for interest rate
hedging

THB payment under interest rate hedging
transaction

ผู ้มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูน
่ อกประเทศถอนเงินจากบัญชี SNA
้ และส่งออกเงินตราต่างประเทศ
เพือ
่ ซือ

Withdraw from SNA for foreign currency
purchase, exporting overseas

Nonresident withdraws money from SNA for
foreign currency purchase and export.
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