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บทที่ 1 

บทน า 

   
  ในการลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ  ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ก าหนดวงเงินให้ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน”) เป็นผู้จัดสรร (1) เพ่ือรองรับการลงทุน 
ในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศของผู้ลงทุนประเภทที่ ธปท. ก าหนด และ (2) รองรับการเสนอขายตราสกุล 
เงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในไทย (inbound) เช่น การออกตราสารหนี้ที่ซื้อขายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ในไทย (FX bond) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (Foreign CIS) ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในไทย 
เป็นต้น 

ในส่วนการจัดสรรวงเงินรองรับการลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศของผู้ลงทุนประเภทที่ต้องขอ
วงเงินจากส านักงาน ส านักงานได้จัดท าระบบควบคุมวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment 
Allotment: “FIA”) โดยเป็นการจัดสรรแบบ Real-time ซึ่งส านักงานไดม้ีการปรับปรุงระบบ FIA มาเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือให้การจัดสรรวงเงินของผู้ลงทุนที่ต้องขอรับการจัดสรรทุกประเภทเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และสอดคล้อง 
กับการปรับปรุงกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องของ ธปท. เพ่ือผ่อนคลายข้อจ ากัดต่าง ๆ ทั้งนี้  ผู้ลงทุนต้องขอรับการจัดสรร 
วงเงินจากส านักงานก่อนการลงทุน โดยระบุวงเงินที่ต้องการลงทุนจริง หน่วยเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และน า 
หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศหรือเอกสารอื่นใดท่ี ธปท. เห็นชอบ ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบ 
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับ 
การขอรับการจัดสรรวงเงินและการแลกเปลี่ยนเงินไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบของส านักงาน และ ธปท. ด้วย 
 
1. ผู้ลงทุนที่ต้องขอรับการจัดสรรวงเงินลงทุนจากส านักงาน 
  ผู้ลงทุนทีป่ระสงค์ลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ต้องขอรับการจัดสรรวงเงินลงทุนจาก
ส านักงานผ่านระบบ FIA มีดังนี้ 
  1.1) บุคคลรายย่อย1  ได้แก่ บุคคลในประเทศ (รวมการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ที่ไม่ใช่นิติบุคคล 
รับอนุญาต ไม่ใช่บุคคลที่มีถ่ินที่อยู่นอกประเทศ หรือไม่ใช่ผู้อยู่ภายใต้ตามนิยาม “ผู้ลงทุน” ตามประกาศ 
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสาร 
ในต่างประเทศและอนุพันธ์ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558  

                                                           
1 ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์รายย่อย  

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 
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                ทั้งนี้ บุคคลรายย่อยต้องลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน ซึ่งปัจจุบันตัวแทนการลงทุนที่ได้รับอนุญาต 
จาก ธปท. ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธนาคารพาณิชย์ ภายใต้เงื่อนไขว่า 
ตัวแทนการลงทุนสามารถให้บริการได้ภายใต้ขอบเขตของใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าตามที่ได้รับจากส านักงาน โดยเจ้าหน้าที่ของตัวแทนการลงทุนจะเป็นผู้ใช้งานระบบเพ่ือขออนุมัติ
วงเงินให้ลูกค้า และน าหนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศหรือเอกสารอ่ืนใดที่ ธปท. เห็นชอบ  
ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ต่อไป 
 1.2) ผู้ลงทุนทีไ่ม่ใช่บุคคลรายย่อยและ ธปท. ก าหนดให้ขอรับการจัดสรรวงเงินจากส านักงาน ได้แก่  
  1.2.1) กองทุนรวม 
 1.2.2) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 1.2.3) บริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (เฉพาะการลงทุนเพ่ือบัญชีตนเอง) 
 1.2.4) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (เฉพาะการลงทุนเพ่ือบัญชีตนเอง) 
 1.2.5) นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
ที่มีเงินลงทุนในตราสารหรืออนุพันธ์ หรือเงินฝากตามท่ี ธปท. ก าหนด (Qualified Investor: “QI”) และลงทุน
ผ่านตัวแทนการลงทุน2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 ข้อ 3/1 (2) ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ

และอนุพันธ์ ลงวันที่ 24 มถิุนายน 2558 
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2. การใช้ระบบ FIA 
  1) การลงทะเบียน 
      กรณผีู้ที่ยังไม่เคยสมัครขอใช้งานระบบ FIA เพ่ือขอรับการจัดสรรวงเงินลงทุนต่างประเทศ สามารถ
ด าเนินการโดยลงทะเบียนเพื่อใช้งานโดยตรงทาง http://www.sec.or.th/fia หรืออาจเข้าหน้าเว็บไซต์ส านักงาน 
(http://www.sec.or.th) และเข้าใช้งานระบบผ่านเมนู “ส่งแบบฟอร์ม Online”  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sec.or.th/fia
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และไปยังหัวข้อ “บริการออนไลน์บน Web Site ส านักงาน” หัวข้อ “อ่ืน ๆ” และหัวข้อย่อย “ระบบควบคุมวงเงิน

ลงทุนในต่างประเทศ (FIA)” 

 
 

      ผู้ใช้งานระบบจะต้องกรอกทะเบียนผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้คลิก 

ที่ปุ่ม “LOGIN” เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
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      เมื่อระบบตรวจสอบทะเบียนผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และสิทธิในการเข้าใช้งานระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ระบบจึงจะน าผู้ใช้งานมายังหน้าหลักของระบบโดยอัตโนมัติ  

  2) สิทธิการใช้งานระบบ 

      ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้ระบบนี้จะต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานผ่านระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

บุคคลภายนอก (External User Accounts Management System : EXAM) ที ่http://www.sec.or.th/exam  

เพ่ือขอทะเบียนผู้ใช้งานและรหัสผ่านส าหรับใช้งานระบบก่อน เมื่อบัญชีผู้ใช้งานได้รับอนุมัติการใช้งานจาก 

ผู้ดูแลบัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับมอบหมายโดยบริษัทเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จึงจะสามารถเข้าระบบได้ 

      เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้งานระบบให้เกิดความปลอดภัยต่อข้อมูล 

ในระบบควบคุมวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ สิทธิในการใช้งานระบบจึงถูกแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

- User – มีสิทธิเข้าใช้งานเฉพาะโปรแกรมสอบถาม รายงาน และโปรแกรมช่วยเหลืออ่ืน ๆ 

รายชื่อโปรแกรมท่ีผู้ใช้งานระดับ User มีสิทธิเข้าใช้งาน ดังต่อไปนี้ 

o พิมพ์รายงานประวัติการอนุมัติวงเงิน 

o พิมพ์รายงานประวัติการแจ้งเงินเข้า 

o พิมพ์รายงานความเคลื่อนไหววงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

o พิมพ์รายงานภาพรวมการอนุมัติวงเงิน 

http://www.sec.or.th/exam
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- Super user – มีสิทธิเข้าใช้งานทุกโปรแกรมในระบบ โดยนอกเหนือจากระบบที่ User มีสิทธิ

เข้าใช้งานแล้ว Super user มีสิทธิเข้าใช้งานเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 

o ขออนุมัติวงเงิน/จัดการวงเงิน 

o แจ้งเงินเข้า 

o โอนยอดคงค้าง 

o รับโอนยอดคงค้าง 
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3. คุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์ 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) Pentium ความเร็ว 233 MHz หรือเทียบเท่า ขึ้นไป 
 - หน่วยความจ าขนาด 64 Megabyte ขึ้นไป 
 
4. คุณสมบัติด้านซอฟท์แวร์ 
 - ระบบปฏิบัติการ (Operating system) Windows 9x ขึ้นไป (แนะน าให้ใช้ Windows XP หรือสูงกว่า) 
 - บราวเซอร์ (Browser) Internet Explorer 6 ขึ้นไป (แนะน าให้ใช้ Internet Explorer 7 หรือสูงกว่า) 
 - Adobe Reader หรือโปรแกรมอ่ืนที่สามารถอ่านไฟล์ PDF 
 
5. บุคคลที่รับการติดต่อ 
  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
  ชั้น 22 อาคาร ส านักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
  10900  โทรศัพท์ 1207 ต่อ 3 หรือ 0-2033-9999 ต่อ 3  โทรสาร 0-2033-9660 
 
  Service Helpdesk 
  Information and Communication Technology Department 
  The Office of the Securities and Exchange Commission 
  22nd fl., 333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak Bangkok 10900, Thailand 
  Tel. 1207 ext 3 or 0-2033-9999 ext 3 Fax. 0-2033-9660 
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บทที่ 2 
การลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน 

 
เนื่องจาก ธปท. ก าหนดให้ผู้ลงทุนทีต่้องได้รับการจัดสรรวงเงินในการลงทุนในตราสารสกุลเงินตรา 

ต่างประเทศได้รับจัดสรรวงเงินก่อนการลงทุน  และให้ส านักงานบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีท่ีผู้ลงทุนทุกประเภท
ที่ต้องขอวงเงินลงทุนจากส านักงานมีการลงทุนตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน 
ให้เสนอขายในไทย (inbound) อาทิ ASEAN CIS และ FX bond ด้วย ดังนั้น ส านักงานจึงก าหนดรูปแบบ 
ในการขอวงเงินและการบันทึกข้อมูลกรณีเป็นการลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในระบบ FIA ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ ธปท.  
 เนื่องจากตัวแทนการลงทุนมีหน้าที่ขอใช้/คืนวงเงินให้กับผู้ลงทุนที่ลงทุนผ่านตน รวมถึงมีหน้าที่รายงาน 
การซื้อขายในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศต่อ ธปท.  หล้กเกณฑ์ของ ธปท. จึงก าหนดให้ตัวแทนการลงทุน 
มีหน้าที่เก็บรักษาตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศให้กับผู้ลงทุน โดยให้ตัวแทนการลงทุนเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าว 
ในบัญชีเพ่ือลูกค้าของตัวแทนการลงทุน (omnibus account) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ประเทศที่ไปลงทุนไม่อนุญาตให้

เปิดบัญชีในลักษณะ omnibus account หรือลูกค้าจะเก็บรักษาตราสารดังกล่าวกับ custodian ของลูกค้าซึ่งเป็น 
ไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนด ตัวแทนการลงทุนสามารถเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนซื้อขาย 
ในต่างประเทศได้หากตัวแทนการลงทุนมีระบบในการควบคุม ติดตามตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศของลูกค้า  
และสามารถการแจ้งใช้/คืน รวมถึงรายงานการลงทุนได้ตามที่หลักเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนด  
   ระบบ FIA ในกรณีช่องทาง “ตัวแทนการลงทุน” มีฟังก์ชันหลัก ดังต่อไปนี้ 
  1. “อนุมัติ/จัดการวงเงิน” เพ่ือขออนุมัติ/จัดการวงเงิน รวมถึงปรับลดวงเงินอนุมัติเมื่อใช้วงเงิน 
ไม่เป็นไปตามยอดเงินที่ขออนุมัติ 
  2. “แจ้งเงินเข้า” เพ่ือรายงานการน าเงินเข้าประเทศ เพื่อคืนวงเงินกลับเข้าสู่ระบบ 
 3. “โอนยอดคงค้าง” เพ่ือโอนยอดคงค้างของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไปยังตัวแทนการลงทุนบริษัทอ่ืน 
  4. “Text File” เพ่ือขออนุมัติ/จัดการวงเงิน หรือแจ้งเงินเข้า ให้แก่ผู้ลงทุนจ านวนหลายรายพร้อมกัน 
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• การขออนุมัติ/จัดการวงเงิน  
1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ FIA คลิกท่ีปุ่ม “ตัวแทนการลงทุน” 

 
 

2. ระบบจะแสดงหน้าจอ อนุมัติ/จัดการวงเงิน  
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3. ผู้ใช้งานระบบเลือกประเภทผู้ลงทุน ประเภทเลขประจ าตัว และกรอกข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน/ 
เลขประจ าตัว หลังจากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 

• ส่วนที่ 1 : สถานะของผู้ลงทุน (หากผู้ลงทุนไม่เคยมีประวัติการลงทุนอยู่ก่อน จะแสดงข้อความว่า  
ยังไม่มีข้อมูลผู้ลงทุน) 
o วงเงินที่ลงทุนในต่างประเทศรวม หมายถึง ยอดรวมวงเงินที่ผู้ลงทุนเคยขออนุมัติ 

และใช้วงเงินจริง 
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• ส่วนที่ 2 : ประวัติการขออนุมัติวงเงิน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
o รหัสอนุมัติ หมายถึง รหัสอนุมัติการใช้วงเงิน 
o วันที่ใช้วงเงิน หมายถึง วันที่ตัวแทนการลงทุนขออนุมัติวงเงินในระบบ3  
o ประเภทการลงทุน ตามช่องทางการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

▪ กรณีผู้ลงทุนใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขาย 
ในต่างประเทศ (Outbound)  

• ผ่านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์) 

• ผ่านกองทุนส่วนบุคคล 
▪ กรณีผู้ลงทุนใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต 

จากส านักงานให้เสนอขายในไทย (Inbound) อาทิ 

• ASEAN CIS  

• FX Bond  
o วงเงินที่ขออนุมัติ หมายถึง มูลค่าวงเงินใช้จริง หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 
o ยอดปรับลด/คืนวงเงิน หมายถึง มูลค่าวงเงินที่ปรับลด/คืนวงเงิน ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้วงเงิน 

ได้ครบตามจ านวน โดยให้ปรับลด/คืนวงเงินภายในวันท าการถัดจากวันที่ขอใช้วงเงินในระบบ 
o วงเงินอนุมัติสุทธิ หมายถึง มูลค่าวงเงินใช้จริงสุทธิหลังจากปรับลด/คืนวงเงินแล้ว 
o หมายเหตุ หมายถึง ข้อมูลช่วยจ าในการท ารายการดังกล่าว 

 

4. คลิกท่ีปุ่ม “ขออนุมัติวงเงิน”   
 
 
  

                                                           
3 ตัวแทนการลงทุนอาจขอวงเงนิในวนัที่ตกลงอัตราแลกเปลี่ยน (trade date) หรอืวันทีร่ับมอบเงนิตราต่างประเทศ (settlement date) จากนิติบุคคลรับอนญุาตก็ได้  
ซ่ึงระบบ FIA จะถือเอาวนัที่ key บันทกึในระบบ FIA เป็นวันที่ได้มีการขอและใช้วงเงินแล้ว รวมถึงกรณีมกีารโอนเงินตราต่างประเทศและตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ
ในต่างประเทศเข้าบัญชีตวัแทนการลงทุนเพื่อลูกค้า ตัวแทนการลงทนุจะต้องขออนุมตัิวงเงินในระบบด้วย 
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5. ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขออนุมัติวงเงิน” ผู้ใช้งานระบบกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
o วันที่ใช้วงเงิน  
o ประเภทผู้ลงทุน ให้เลือกให้ตรงกับข้อมูลของลูกค้า ดังนี้ 

▪ บุคคลธรรมดา 
▪ นิติบุคคล 
▪ กองทุนรวม4 เฉพาะกรณีท่ีลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจาก

ส านักงานให้เสนอขายในไทย (Inbound) 
▪ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ4 เฉพาะกรณีที่ลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับ

อนุญาตจากส านักงานให้เสนอขายในไทย (Inbound) 
o ประเภทเลขประจ าตัว   

▪ กรณีผู้ลงทุนเป็น บุคคลธรรมดา ให้เลือกประเภทเป็น “บัตรประจ าตัวประชาชน” 
▪ กรณีผู้ลงทุนเป็น นิติบุคคล ให้เลือกประเภทเป็น “เลขจดทะเบียนนิติบุคคล”  

ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ “รหัสองค์กรหรือหน่วยงาน
ราชการของรัฐบาลไทย”  

▪ กรณีผู้ลงทุนเป็น กองทุนรวม ให้เลือกประเภทเป็น “เลขที่จดทะเบียนกองทุนรวม” 
▪ กรณีผู้ลงทุนเป็น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให้เลือกประเภทเป็น “เลขที่จดทะเบียน 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” 
o เลขท่ีจดทะเบียนกองทุน/เลขประจ าตัว ให้เลือกให้ตรงกับรูปแบบของประเภทเลขประจ าตัว 

ที่เลือกไว้ ดังนี้ 
▪ “เลขประจ าตัวประชาชน” ระบุเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
▪ “เลขจดทะเบียนนิติบุคคล” ระบุเลขจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
▪ “รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย” ระบุเลขท่ีองค์กรหรือหน่วยงาน

ราชการของรัฐบาลไทย อาทิ มูลนิธิ สมาคม 
▪ “เลขที่จดทะเบียนกองทุน” ระบุเลขท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม หรือเลขที่จดทะเบียน

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

                                                           
4 เฉพาะกรณีทีก่องทนุรวมและกองทนุส ารองเลี้ยงชีพลงทนุในตราสารสกุลเงนิตราต่างประเทศที่ไดร้ับอนญุาตจากส านักงานให้เสนอขายในไทย (Inbound)  
ผ่านตัวแทนการลงทนุ ส่วนกรณีลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศทีเ่สนอขายในต่างประเทศ (Outbound) ผู้ลงทนุประเภทดังกล่าวดรูายละเอียดได้จาก 
บทที่ 5 หรอืบทที่ 6 ตามประเภทของผู้ลงทนุ 
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o ค าน าหน้าชื่อ ให้เลือกให้ตรงกับประเภทผู้ลงทุน ดังนี้ 
▪ บุคคลธรรมดา ให้เลือกค าน าหน้าชื่อให้ตรงตามที่ระบุในบัตรประชาชน 
▪ นิติบุคคล ให้เลือกค าน าหน้าชื่อตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ 
o ชื่อ-นามสกุล/ชื่อนิติบุคคล ให้กรอก ดังนี้ 

▪ บุคคลธรรมดา ให้กรอกตามชื่อที่ระบุไว้ในบัตรประชาชน 
▪ ชื่อนิติบุคคล ให้กรอกตรงตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

กระทรวงพาณิชย์ 
o ประเภทการลงทุน ตามช่องทางการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

▪ กรณีผู้ลงทุนใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขาย 
ในต่างประเทศ (Outbound)  

• ผ่านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์) 

• ผ่านกองทุนส่วนบุคคล 
▪ กรณีผู้ลงทุนใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต 

จากส านักงานให้เสนอขายในไทย (Inbound) อาทิ 

• ASEAN CIS  

• FX Bond  
o วงเงินที่ขออนุมัติ ให้ระบุวงเงินที่ต้องการใช้จริง หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 
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6. ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ” เพ่ือให้ระบบตรวจสอบข้อมูลยอดวงเงินที่ขออนุมัติ และข้อมูลอ่ืน ๆ   
หากวงเงินที่ขอผ่านการอนุมัติ ระบบจะแสดงข้อความ “ผ่านการตรวจสอบ สามารถขออนุมัติวงเงินได้”  
และแสดงข้อมูลวงเงินที่ขออนุมัติ ผู้ใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากพบข้อมูล  
วงเงินที่ขออนุมัติผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง  

 
 
  



 

คู่มือการใช้งานระบบควบคมุวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ V2016.1.0 16 
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7. หากตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดง
หน้าจอรับรองการอนุมัติวงเงินตามรูปภาพ ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์หนังสือรับรองการอนุมัติ
วงเงิน ส าหรับใช้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารพาณิชย์  
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8. หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศ 
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 การขออนุมัติ/จัดการวงเงินโดยใช้ Text File 
  กรณผีู้ใช้งานระบบต้องการขออนุมัติ/จัดการวงเงินให้แก่ผู้ลงทุนจ านวนหลายรายพร้อมกัน สามารถท า
รายการได้ ดังนี้ 
 

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ FIA คลิกท่ีปุ่ม “ตัวแทนการลงทุน”  

 

 

2. ที่เมนูด้านบน ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “Text File” และ “อนุมัติวงเงิน” 
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3. ระบบจะแสดงหน้าจอ อนุมัติวงเงิน 

 

 

4. ผู้ใช้งานระบบเลือก Text File ที่ได้จัดท าไว้5 และคลิกท่ีปุ่ม ตกลง 

 

 

5. ระบบจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ และหากข้อมูลถูกต้อง ให้คลิกท่ีปุ่ม ยืนยันบันทึกข้อมูล 

o ประเภทวงเงิน : ตัวแทนการลงทุน 

o ประเภทรายการ : ขออนุมัติวงเงิน 

o จ านวนรายการที่น าเข้าข้อมูล : จ านวนของผู้ลงทุนที่บริษัทต้องการขออนุมัติ/จัดการวงเงิน 

 

 

 

  

                                                           
5 สามารถดูวิธกีารสร้าง Text File ได้จากคูม่ือการจัดท าเทก็ซ์ไฟล์เพื่อน าส่งผ่านระบบควบคุมวงเงนิลงทนุในต่างประเทศ (Manual for Foreign Investment 
Allotment System) 
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6. ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม พิมพ์หนังสือรับรองการขออนุมัติ 
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7. ระบบจะพิมพ์หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศของผู้ลงทุนแต่ละราย  
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 การปรับลด/คืนวงเงิน 
  ก าหนดให้บริษัท ปรับลด/คืนวงเงิน ภายในวันท าการถัดจากวันที่ขอใช้วงเงินในระบบ หากน าเงินไปลงทุน 
ไม่เป็นไปตามยอดเงินที่ขออนุมัติ ดังนี้ 

1. จากตารางประวัติการขออนุมัติวงเงินเมนู อนุมัติ/จัดการวงเงิน ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม   
คอลัมน์ “ปรับลด/คืนวงเงิน” 
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2. ระบบจะแสดงหน้าจอ ปรับลด/คืนวงเงิน ผู้ใช้งานระบบกรอกข้อมูล มูลค่าที่ต้องการปรับลด ซ่ึงหมายถึง 
ยอดเงินที่ใช้ (ลงทุน) ไม่หมด หรือยอดเงินที่ไม่ได้ลงทุนจริง   
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3. ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม “ตรวจสอบ” หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความ “ผ่านการตรวจสอบ 
สามารถปรับลด/คืนวงเงินได้” ผู้ใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากพบข้อมูล วงเงินที่ขอ
ปรับลด/คืนวงเงิน ผิดพลาด ให้คลิกทีปุ่่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง 
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4. หากข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอรับรอง 
การปรับลดวงเงิน ตามรูปภาพ ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินฉบับใหม่ 
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5. หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงิน 
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• การแจ้งเงินเข้า   
  เมื่อตัวแทนการลงทุนคืนเงินให้แก่ผู้ลงทุนจะต้องเข้าระบบ FIA เพ่ือแจ้งเงินเข้า (คืนวงเงิน) ดังนี้  
 

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ FIA คลิกท่ี “ตัวแทนการลงทุน” 

 
 
2. ที่เมนูด้านบน ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “แจ้งเงินเข้า” 
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3. ระบบจะแสดงหน้าจอ แจ้งเงินเข้า  

 
 
4. ผู้ใช้งานระบบกรอก เลขประจ าตัวประชาชน หรือ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ต้องการแจ้งเงินเข้า และคลิก 

ที่ปุ่ม “ค้นหา”  ระบบจะแสดงรายละเอียดหน้าจอ เกี่ยวกับสถานะของค าค้นนั้น ๆ และประวัติการแจ้งเงินเข้า 

  
 

5. คลิกท่ีปุ่ม “แจ้งเงินเข้า”   
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6. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้  

o วันที่น าเงินเข้า หมายถึง วันที่ตัวแทนการลงทุนบันทึกคืนวงเงินเข้าระบบ ซึ่งเป็นวันที่คืนเงิน
ให้แก่ลูกค้า6  

o ประเภทการลงทุน ตามช่องทางการลงทุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
▪ กรณีผู้ลงทุนใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขาย 

ในต่างประเทศ (Outbound) 

• ผ่านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์) 

• ผ่านกองทุนส่วนบุคคล 
▪ กรณีผู้ลงทุนใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต 

จากส านักงานให้เสนอขายในไทย (Inbound) อาทิ 

• ASEAN CIS  

• FX Bond  
o จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร หมายถึง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากระบบ โดยไม่นับรวมก าไร

หรือขาดทุน7 หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 
o จ านวนเงินที่น าเข้าจริง หมายถึง จ านวนเงินที่ได้น ากลับเข้ามาในประเทศทั้งสิ้น8  

หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 
o หมายเหตุ หมายถึง ช่องบันทึกช่วยจ าเกี่ยวกับรายการดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 กรณีคืนเงนิตราต่างประเทศให้แก่ลกูค้า ตวัแทนการลงทุนจะต้องคนืวงเงินในระบบดว้ย 
7 กรณีที่มกีารทยอยน าเงินกลับเข้ามาหลายครั้งจนคนืวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจนหมดแล้ว  การน าเงินกลับเข้าประเทศในครั้งตอ่ไป ให้ระบุการคนืวงเงินเป็น 0 
8 กรณีเกิดการขาดทุน ท าให้ไม่มเีงินน ากลับเข้าประเทศ ให้ระบจุ านวนเงนิทีน่ าเข้าจริงเป็น 0 
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7. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ” หากไม่พบข้อผิดพลาด หน้าจอระบบ 
จะแสดงข้อความ “ผ่านการตรวจสอบ การแจ้งเงินเข้า” ผู้ใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง  
หากพบข้อมูลผิดพลาด ให้คลิกทีปุ่่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง 
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8. ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล หน้าจอจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลแจ้งเงินเข้า
เรียบร้อย” คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” เพ่ือกลับสู่หน้าจอหลัก 

 
 
9. หากผู้ใช้งานระบบพบข้อมูลการแจ้งเงินเข้าผิดพลาดหลังจากบันทึกข้อมูลไปแล้ว สามารถแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่ม 

  คอลัมน์ “แก้ไข” หรือหากต้องการลบรายการดังกล่าวออกจากระบบ ให้คลิกที่ปุ่ม  คอลัมน์ “ลบ”  
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 การแจ้งเงินเข้าโดยใช้ Text File 
  กรณีผู้ใช้งานระบบต้องการแจ้งเงินเข้าให้แก่ผู้ลงทุนจ านวนหลายรายพร้อมกัน สามารถท ารายการได้ ดังนี้ 
 

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ FIA  คลิกท่ีปุ่ม “ตัวแทนการลงทุน”  

 
 

2. ที่เมนูด้านบน ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “Text File” และ “แจ้งเงินเข้า” ระบบจะแสดงหน้าจอ แจ้งเงินเข้า 

 
 
3. ผู้ใช้งานระบบเลือก Text File ที่ได้จัดท าไว้9 และคลิกท่ีปุ่ม ตกลง 

 
 
                                                           
9 สามารถดูวิธกีารสร้าง Text File ได้จากคูม่ือการจัดท าเทก็ซ์ไฟล์เพื่อน าส่งผ่านระบบควบคุมวงเงนิลงทนุในต่างประเทศ (Manual for Foreign Investment 
Allotment System) 
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4. ระบบจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ และหากข้อมูลถูกต้อง ให้คลิกท่ีปุ่ม ตกลง 

o ประเภทวงเงิน : ตัวแทนการลงทุน 

o ประเภทรายการ : แจ้งเงินเข้า 

o จ านวนรายการที่น าเข้าข้อมูล : จ านวนของผู้ลงทุนที่บริษัทต้องการแจ้งเงินเข้า  

 

 
 
 
5. ระบบจะบันทึกข้อมูล 
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• โอนยอดคงค้าง 
  เมื่อผู้ลงทุนต้องการโอนยอดคงค้างของพอร์ตลงทุนไปยังตัวแทนการลงทุนรายอื่น ผู้ใช้งานระบบจะต้อง
โอนวงเงินที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้วของผู้ลงทุนรายดังกล่าวให้กับตัวแทนการลงทุนรายใหม่ โดยเข้าเมนู  
โอนยอดคงค้าง ดังนี้ 
 

 โอนเงินออก  

 
 
1. เมื่อผู้ใช้งานระบบคลิกที่ “โอนยอดคงค้าง” และ “โอนเงินออก” หน้าจอจะแสดงรายการโอนเงินออก 
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2. ผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกประเภทผู้ลงทุนว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้กรอก ประเภทเลขประจ าตัว 
และระบ ุเลขประจ าตัวประชาชน หรือ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล ตามล าดับ หลังจากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” ระบบ
จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

 
• ส่วนที่ 1 : สถานะปัจจุบันของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล นั้น ๆ  

• ส่วนที่ 2 : ประวัติการโอนเงินออก ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้  
o วันที่โอน หมายถึง วันที่ท ารายการโอนเงินออก 
o ประเภทการลงทุน ตามช่องทางการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

▪ กรณีผู้ลงทุนใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขาย 
ในต่างประเทศ (Outbound)  

• ผ่านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์) 

• ผ่านกองทุนส่วนบุคคล 
▪ กรณีผู้ลงทุนใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ไดร้ับอนุญาต 

จากส านักงานให้เสนอขายในไทย (Inbound) อาทิ 

• ASEAN CIS  

• FX Bond  
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o มูลค่าที่โอนออก หมายถึง จ านวนเงินที่ต้องการโอนจากตัวแทนการลงทุนต้นทางไปยังปลายทาง  
หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 

o  บริษัทผู้รับโอน หมายถึง บริษัทปลายทางที่สามารถกดรับโอนเงินในมูลค่าที่โอนออกได้ 
o  สถานะรายการ หมายถึง สถานะของรายการโอนออกนั้น ได้แก่  

▪ ยังไม่รับโอน คือ ปลายทางยังไม่ท าการกดรับยอดโอนรายการนี้ 
▪ รับโอนแล้ว คือ ปลายทางรับโอนรายการนี้เรียบร้อย 

  

3. คลิกท่ีปุ่ม “โอนเงินออก”  
 

4. ระบบจะแสดงหน้าจอ โอนเงินออก ผู้ใช้งานระบบจะต้องกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
o วันที่โอน หมายถึง วันที่ท ารายการโอนเงินออก 
o ประเภทการลงทุน ตามช่องทางการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

▪ กรณีผู้ลงทุนใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขาย 
ในต่างประเทศ (Outbound)  

• ผ่านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์) 

• ผ่านกองทุนส่วนบุคคล 
▪ กรณีผู้ลงทุนใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต 

จากส านักงานให้เสนอขายในไทย (Inbound) อาทิ 

• ASEAN CIS  

• FX Bond  
o มูลค่าที่โอนออก หมายถึง จ านวนเงินที่ต้องการโอนจากต้นทางไปยังปลายทาง  

หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 
o บริษัทผู้รับโอน หมายถึง ตัวแทนการลงทุนปลายทางที่สามารถกดรับโอนเงินในมูลค่าที่โอนออกได้ 
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5. ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ” เพ่ือให้ระบบท าการตรวจสอบข้อมูลในการโอนยอดคงค้าง  

หากสามารถท ารายการได้ หน้าจอจะแสดงข้อความ “ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อย สามารถโอนยอดคงค้างได้” 

และหากตรวจสอบไม่ผ่าน ต้องท าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยคลิกที่ปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไข 

ให้ถูกต้อง 
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6. หากตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูล

เรียบร้อย ตามรูปภาพ 

 
 
7. หากต้องการแก้ไขรายการ สามารถท าการแก้ไขโดยคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” หรือ ยกเลิกรายการ 
โดยคลิกที่ปุ่ม “ยกเลิก” ซึ่งรายการนั้นต้องอยู่ในสถานะ ยังไม่รับโอน  
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8. เมื่อคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” หน้าจอจะแสดงข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานแก้ไข และคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ” และคลิกท่ีปุ่ม 

“บันทึก” ตามล าดับ 
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 9. หากต้องการยกเลิกการโอนเงินออก โดยให้คลิกที่ปุ่ม “ยกเลิก” และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง” เพ่ือยกเลิกรายการ 

 
 

 รับเงินเข้า 
เมื่อตัวแทนการลงทุนต้นทางท ารายการโอนเงินออกแล้ว ตัวแทนการลงทุนปลายทางจะต้องท ารายการรับ
เงินเข้า โดยผู้ใช้งานระบบเข้าเมนูโอนยอดคงค้าง ดังนี้ 

1. เมื่อผู้ใช้งานระบบคลิกท่ี “โอนยอดคงค้าง” และ “รับเงินเข้า” หน้าจอจะแสดงรายการรับโอนเข้า 

 
 
2. หน้าจอจะแสดงรายการที่บริษัทต้นทางท ารายการโอนมาให้  

o วันที่โอน หมายถึง วันที่ท ารายการโอนเงินออก 
o ชื่อผู้ลงทุน หมายถึง ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่โอนเงินออก 
o ประเภทการลงทุน ตามช่องทางการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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▪ กรณีผู้ลงทุนใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขาย 
ในต่างประเทศ (Outbound)  

• ผ่านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์) 

• ผ่านกองทุนส่วนบุคคล 
▪ กรณีผู้ลงทุนใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต 

จากส านักงานให้เสนอขายในไทย (Inbound) อาทิ 

• ASEAN CIS  

• FX Bond  
o มูลค่าที่โอนออก หมายถึง จ านวนเงินที่ต้องการโอนจากต้นทางไปยังปลายทาง  

หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 
o บริษัทผู้โอน หมายถึง บริษัทต้นทางที่โอนเงินออก 
o ผู้รับโอน หมายถึง เจ้าหน้าทีผู่้ท าหน้าที่กดรับยอดโอนปลายทาง 
o สถานะรายการ หมายถึง สถานะของรายการโอนรายการนั้น ได้แก่  

▪ ยังไม่รับโอน คือ ปลายทางยังไม่ท าการกดรับยอดโอนรายการนี้ 
▪ รับโอนแล้ว คือ ปลายทางรับโอนรายการนี้เรียบร้อย 

o วันที่รับโอน หมายถึง วันที่ท ารายการรับเงินเข้า โดยให้รับโอนภายในวันท าการถัดจากวันที่
บริษัทต้นทางท ารายการโอนเงินออก10 

 
3. ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม “รับโอน”  เพ่ือรับยอดโอนรายการนี้ 

 

                                                           
10 หากท ารายการรับเงนิเข้าหลังจากวันท าการถัดจากวนัที่บริษัทตน้ทางท ารายการโอนเงนิออก (T+1) ตัวแทนการลงทุนจะไม่สามารถท ารายการใด ๆ ของลกูค้ารายนัน้ได้ 
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4. หน้าจอจะแสดงข้อมูลรายละเอียดรับโอนเข้า ให้ระบุวันที่รับโอน เลือกประเภทการลงทุน และคลิกที่ปุ่ม 

“บันทึก”  
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5. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะแสดงหน้าจอ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 

 

 

6. สถานะรายการจะถูกเปลี่ยนเป็น “รับโอนแล้ว” และปุ่มรับโอนจะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์  สีเขียว  

เป็นสัญลักษณ ์  สีเทา ซึ่งไม่สามารถคลิกแก้ไขได้อีก 
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7. ในหน้าจอประวัติการโอนยอดคงค้างของบริษัทต้นทาง สถานะรายการจะถูกเปลี่ยนเป็น “รับโอนแล้ว”  

และไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกรายการที่ถูกรับโอนแล้วได้ 
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บทที่ 3 

การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ 
(รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน) 

และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
เพ่ือบัญชีตนเอง 

 
กรณีท่ีบริษัทหลักทรัพย์ (รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน) และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(“ผู้ประกอบธุรกิจ”) ประสงค์จะลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อบัญชีตนเอง ต้องได้รับการจัดสรร
วงเงินในการลงทุนจากส านักงานก่อน ส านักงานจึงก าหนดช่องทางในการจัดสรรการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวผ่านช่องทาง “พอร์ต บล./บลจ./ผปก.สัญญา” ในระบบ FIA 
 
  ระบบ FIA ส าหรับช่องทาง “พอร์ต บล./บลจ./ผปก.สัญญา” มีฟังก์ชันหลัก ดังต่อไปนี้ 
  1. “อนุมัติ/จัดการวงเงิน” เพ่ือขออนุมัติ/จัดการวงเงิน รวมถึงการปรับลดวงเงินอนุมัติเมื่อใช้วงเงิน 
ไม่เป็นไปตามยอดเงินที่ขออนุมัติ 
  2. “แจ้งเงินเข้า” เพ่ือรายงานการน าเงินเข้าประเทศ เพื่อคืนวงเงินกลับเข้าสู่ระบบ 
 

• การขออนุมัติ/จัดการวงเงิน  
1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ FIA คลิกท่ีปุ่ม “พอร์ต บล./บลจ./ผปก.สัญญา” 
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2. ระบบจะแสดงหน้าจอ อนุมัติ/จัดการวงเงิน จากหน้าจอนี้ระบบจะแสดงค่า default ของผู้ใช้งานระบบ 
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3. คลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือตรวจสอบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

  
• ส่วนที่ 1 : สถานะของพอร์ต บล./บลจ./ผปก.สัญญา 

o วงเงินที่ลงทุนในต่างประเทศรวม หมายถึง ยอดรวมวงเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจเคยขออนุมัติและใช้
วงเงินจริง 

• ส่วนที่ 2 : ประวัติการขออนุมัติวงเงิน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
o รหัสอนุมัติ หมายถึง รหัสอนุมัติการใช้วงเงิน 
o วันที่ใช้วงเงิน หมายถึง วันที่ผู้ประกอบธุรกิจขออนุมัติวงเงินในระบบ11 
o ประเภทการลงทุน ตามช่องทางการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

▪ กรณผีู้ประกอบธุรกิจใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขาย 
ในต่างประเทศ (Outbound) 

• ผ่าน พอร์ต บล./บลจ./ผปก.สัญญา 
▪ กรณผีู้ประกอบธุรกิจใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับ

อนุญาตจากส านักงานให้เสนอขายในไทย (Inbound) อาทิ 

• ASEAN CIS  

• FX Bond  

                                                           
11 ผู้ประกอบธุรกิจอาจขอวงเงนิในวนัที่ตกลงอัตราแลกเปลี่ยน (trade date) หรอืวันที่รบัมอบเงินตราต่างประเทศ (settlement date) จากนิติยุคคลรับอนุญาตก็ได้  
ซ่ึงระบบ FIA จะถอืเอาวันที่ key บันทกึในระบบ FIA เป็นวนัที่ไดม้ีการขอและใชว้งเงนิแล้ว  
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o วงเงินที่ขออนุมัติ หมายถึง มูลค่าวงเงินใช้จริง หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 
o ยอดปรับลด/คืนวงเงิน หมายถึง มูลค่าวงเงินที่ปรับลด/คืนวงเงิน ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้วงเงิน 

ได้ครบตามจ านวน โดยให้ปรับลด/คืนวงเงินภายในวันท าการถัดจากวันที่ขอใช้วงเงินในระบบ 
o วงเงินอนุมัติสุทธิ หมายถึง มูลค่าวงเงินใช้จริงสุทธิหลังจากปรับลด/คืนวงเงินแล้ว 
o หมายเหตุ หมายถึง ข้อมูลช่วยจ าในการท ารายการดังกล่าว 

 

4. คลิกท่ีปุ่ม “ขออนุมัติวงเงิน”  
 
5. ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขออนุมัติวงเงิน” ผู้ใช้งานระบบกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

o วันที่ใช้วงเงิน 
o ประเภทผู้ลงทุน ให้เลือกพอร์ต บล./บลจ./ผปก.สัญญา 
o ประเภทเลขประจ าตัว  ระบบจะเลือกประเภทเป็น “เลขจดทะเบียนนิติบุคคล”  

ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยอัตโนมัติ 
o เลขทีจ่ดทะเบียนกองทุน/เลขประจ าตัว  ระบบจะแสดง “เลขจดทะเบียนนิติบุคคล”  

ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยอัตโนมัติ 
o ค าน าหน้าชื่อ ระบบจะแสดง ค าน าหน้าชื่อ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ โดยอัตโนมัติ 
o ชื่อนิติบุคคล ระบบจะแสดงชื่อนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

          กระทรวงพาณิชย์ โดยอัตโนมัติ 
o ประเภทการลงทุน ตามช่องทางการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

▪ กรณผีู้ประกอบธุรกิจใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขาย 
ในต่างประเทศ (Outbound) 

• ผ่าน พอร์ต บล./บลจ./ผปก.สัญญา 
▪ กรณผีู้ประกอบธุรกิจใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับ

อนุญาตจากส านักงานให้เสนอขายในไทย (Inbound) อาทิ 

• ASEAN CIS  

• FX Bond  
o วงเงินที่ขออนุมัติ ให้ระบุวงเงินที่ใช้จริง หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 
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6. ผู้ใช้งานคลิกท่ีปุ่ม “ตรวจสอบ” เพ่ือให้ระบบตรวจสอบข้อมูลยอดวงเงินที่ขออนุมัติ และข้อมูลอื่น ๆ  
หากวงเงินที่ต้องการผ่านการอนุมัติ จะแสดงข้อความ “ผ่านการตรวจสอบ สามารถขออนุมัติวงเงินได้”  
และแสดงข้อมูลวงเงินที่ขออนุมัติ ผู้ใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากพบข้อมูล 
วงเงินทีข่ออนุมัติผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง 
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7. หากตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดง
หน้าจอรับรองการอนุมัติวงเงินตามรูปภาพ ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์หนังสือรับรองการอนุมัติ
วงเงิน ส าหรับใช้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารพาณิชย์ 
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8. หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศ 
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 การปรับลด/คืนวงเงิน 
ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับลด/คืนวงเงิน หากน าเงินไปลงทุนไม่เป็นไปตามยอดเงินที่ขออนุมัติ ดังนี้ 
 

1. จากตารางประวัติการขออนุมัติวงเงินเมนู อนุมัติ/จัดการวงเงิน ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม 

  คอลัมน์ “ปรับลด/คืนวงเงิน”  
 

v 
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2. ระบบจะแสดงหน้าจอ ปรับลด/คืนวงเงิน ผู้ใช้งานระบบกรอกข้อมูล มูลค่าที่ต้องการปรับลด ซ่ึงหมายถึง 
ยอดเงินที่ใช้ (ลงทุน) ไม่หมด หรือยอดเงินที่ไม่ได้ลงทุนจริง 
     กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนใจไม่ใช้วงเงินลงทุนที่ขอจัดสรรทั้งหมด ผู้ใช้งานระบบสามารถคลิกท่ี  
“ยกเลิกวงเงินที่ขออนุมัติ” เพ่ือคืนวงเงินทั้งก้อนเข้าระบบ นอกจากนี้ผู้ใช้งานระบบยังสามารถกรอก หมายเหตุ 
เพ่ือเป็นข้อมูลช่วยจ าในการท ารายการดังกล่าว 
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3. ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม “ตรวจสอบ” หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความ “ผ่านการตรวจสอบ 

สามารถปรับลด/คืนวงเงินได้” ผู้ใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากพบข้อมูล  

วงเงินที่ขอปรับลด/คืน ผิดพลาด ให้คลิกทีปุ่่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง 
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4. หากข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอรับรอง 
การปรับลดวงเงิน ตามรูปภาพ ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินฉบับใหม่ 
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5. หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบในการแลกเปลี่ยนเงิน 
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• การแจ้งเงินเข้า 

  เมื่อผู้ประกอบธุรกิจต้องการน าเงินกลับ ต้องเข้าระบบ FIA เพ่ือแจ้งเงินเข้า (คืนวงเงิน) ดังนี้ 
 

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ FIA คลิกท่ีปุ่ม “พอร์ต บล./บลจ./ผปก.สัญญา” 

 
 
2. ที่เมนูดา้นบน ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ “แจ้งเงินเข้า” 
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3. ระบบจะแสดงหน้าจอ แจ้งเงินเข้า  

 
 
4. ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงรายละเอียดหน้าจอเกี่ยวกับสถานะ และประวัติการแจ้งเงินเข้า 

 
 

5. คลิกท่ีปุ่ม “แจ้งเงินเข้า”   
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6. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้  
o วันที่น าเงินเข้า หมายถึง วันที่ผู้ประกอบธุรกิจบันทึกคืนวงเงินเข้าระบบ 
o ประเภทการลงทุน ตามช่องทางการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

o กรณผีู้ประกอบธุรกิจใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขาย 
ในต่างประเทศ (Outbound) 
▪ ผ่าน พอร์ต บล./บลจ./ผปก.สัญญา 

o กรณผีู้ประกอบธุรกิจใช้วงเงินเพ่ือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ทีไ่ด้รับอนุญาตจากส านักงานให้เสนอขายในไทย (Inbound) อาทิ 
▪ ASEAN CIS  
▪ FX Bond   

o จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร หมายถึง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากระบบ โดยไม่นับรวมก าไร
หรือขาดทุน12 หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 

o จ านวนเงินที่น าเข้าจริง หมายถึง จ านวนเงินที่ได้น ากลับเข้ามาในประเทศทั้งสิ้น13 หน่วยเป็น
ดอลลาร์ สรอ. 

o หมายเหตุ หมายถึง ช่องบันทึกช่วยจ าเกี่ยวกับรายการดังกล่าว 

                                                           
12 กรณีที่มกีารทยอยน าเงินกลับเข้ามาหลายครั้งจนคนืวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจนหมดแล้ว การน าเงินกลับเข้าประเทศในครั้งต่อไป ให้ระบุการคืนวงเงินเป็น 0 
13 กรณีเกิดการขาดทุน ท าให้ไม่มเีงินน ากลับเข้าประเทศ ให้ระบจุ านวนเงนิทีน่ าเข้าจริงเป็น 0 
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7. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ” หากไม่พบข้อผิดพลาด หน้าจอระบบ 

จะแสดงข้อความ “ผ่านการตรวจสอบ การแจ้งเงินเข้า” ผู้ใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 

หากพบข้อมูลผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง 
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8. ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล หน้าจอจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลแจ้งเงินเข้าเรียบร้อย” 
คลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” เพ่ือกลับสู่หน้าจอหลัก 

 
 
9. หากผู้ใช้งานระบบพบข้อมูลการแจ้งเงินเข้าผิดพลาดหลังจากบันทึกข้อมูลไปแล้ว สามารถแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่ม 

  คอลัมน์ “แก้ไข” หรือหากต้องการลบรายดังกล่าวออกจากระบบ ให้คลิกท่ีปุ่ม  คอลัมน์ “ลบ”  

 
  



 

คู่มือการใช้งานระบบควบคมุวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ V2016.1.0 66 

 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

บทที่ 4 
การลงทุนของผู้ดูแลสภาพคล่อง 

 
กรณผีู้ดูแลสภาพคล่องของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (“TFEX”) ที่ได้รับ

อนุญาตจาก ธปท. ให้สามารถลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยอยู่ภายใต้วงเงินจัดสรรของส านักงาน   
ก่อนการลงทุนในตราสารดังกล่าวสามารถขอรับการจัดสรรวงเงินลงทุนได้ผ่านช่องทาง “ผู้ดูแลสภาพคล่อง”  
ในระบบ FIA 

 
  ระบบ FIA ส าหรับช่องทาง “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” มีฟังก์ชันหลัก ดังต่อไปนี้ 
  1. “อนุมัติ/จัดการวงเงิน” เพ่ือขออนุมัติ/จัดการวงเงิน รวมถึงการปรับลดวงเงินอนุมัติเมื่อใช้วงเงิน 
ไม่เป็นไปตามยอดเงินที่ขออนุมัติ 
  2. “แจ้งเงินเข้า” เพ่ือรายงานการน าเงินเข้าประเทศ เพื่อคืนวงเงินกลับเข้าสู่ระบบ 
 

• การขออนุมัติ/จัดการวงเงิน  
1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ FIA คลิกท่ีปุ่ม “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” 
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2. ระบบจะแสดงหน้าจอ อนุมัติ/จัดการวงเงิน จากหน้าจอนี้ระบบจะแสดงค่า default ของผู้ใช้งานระบบ  

 
 
3. คลิกท่ีปุ่ม  “ค้นหา” เพ่ือตรวจสอบข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 
  



 

คู่มือการใช้งานระบบควบคมุวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ V2016.1.0 68 

 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• ส่วนที่ 1 : สถานะของผู้ดูแลสภาพคล่อง 
o วงเงินที่ลงทุนในต่างประเทศรวม หมายถึง ยอดรวมวงเงินที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเคยขออนุมัติ 

และใช้วงเงินจริง 

• ส่วนที่ 2 : ประวัติการขออนุมัติวงเงิน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
o รหัสอนุมัติ หมายถึง รหัสอนุมัติการใช้วงเงิน 
o วันที่ใช้วงเงิน หมายถึง วันที่ผู้ดูแลสภาพคล่องขออนุมัติวงเงินในระบบ14 
o ประเภทการลงทุน หมายถึง การลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขาย 

ในต่างประเทศ (Outbound) ซึ่งในกรณีนี้คือผ่านผู้ดูแลสภาพคล่อง 
o วงเงินที่ขออนุมัติ หมายถึง มูลค่าวงเงินใช้จริง หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 
o ยอดปรับลด/คืนวงเงิน หมายถึง มูลค่าวงเงินที่ปรับลด/คืนวงเงิน ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้วงเงิน 

ได้ครบตามจ านวน โดยให้ปรับลด/คืนวงเงินภายในวันท าการถัดจากวันที่ขอใช้วงเงินในระบบ 
o วงเงินที่อนุมัติสุทธิ หมายถึง มูลค่าวงเงินใช้จริงสุทธิหลังจากปรับลด/คืนวงเงินแล้ว 
o หมายเหตุ  หมายถึง ข้อมูลช่วยจ าในการท ารายการดังกล่าว 

4. คลิกท่ีปุ่ม “ขออนุมัติวงเงิน”   
 
5. ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขออนุมัติวงเงิน”  ผู้ใช้งานระบบจะต้องกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

o วันที่ใช้วงเงิน 
o ประเภทผู้ลงทุน ให้เลือกผ่าน ผู้ดูแลสภาพคล่อง 
o ประเภทเลขประจ าตัว  ระบบจะเลือกประเภทเป็น “เลขจดทะเบียนนิติบุคคล”  

ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยอัตโนมัติ 
o เลขทีจ่ดทะเบียนกองทุน/เลขประจ าตัว  ระบบจะแสดง “เลขจดทะเบียนนิติบุคคล”  

  ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยอัตโนมัติ 
o ค าน าหน้าชื่อ ระบบจะแสดง ค าน าหน้าชื่อ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า     

  กระทรวงพาณิชย์ โดยอัตโนมัติ 
o ชื่อนิติบุคคล ระบบจะแสดงชื่อนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

  กระทรวงพาณิชย์ โดยอัตโนมัติ 

                                                           
14 ผู้ดูแลสภาพคลอ่งอาจขอวงเงนิในวนัทีต่กลงอัตราแลกเปลี่ยน (trade date) หรอืวันทีร่ับมอบเงนิตราต่างประเทศ (settlement date) จากนิติบุคคลรับอนญุาตก็ได้  
  ทั้งนี้ กรณีมนี าเงนิฝากสกุลเงินตราต่างประเทศไปลงทนุ ผู้ประกอบธุรกิจจะตอ้งขออนุมัติวงเงินในระบบด้วย 
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o ประเภทการลงทุน ให้เลือกผ่านผู้ดูแลสภาพคล่อง 
o วงเงินที่ขออนุมัติ ให้ระบุวงเงินที่ใช้จริง หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 
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6. ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ” เพ่ือให้ระบบตรวจสอบข้อมูลยอดวงเงินที่ขออนุมัติ และข้อมูลอ่ืน ๆ   
หากวงเงินที่ขอผ่านการอนุมัติ ระบบจะแสดงข้อความ “ผ่านการตรวจสอบ สามารถขออนุมัติวงเงินได้”  
และแสดงข้อมูลวงเงินที่ขออนุมัติ ผู้ใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง  หากพบข้อมูล  
วงเงินที่ขออนุมัติผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง 
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7. หากตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล  ระบบจะแสดง
หน้าจอรับรองการอนุมัติวงเงินตามรูปภาพ ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์หนังสือรับรองการอนุมัติ
วงเงิน ส าหรับใช้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารพาณิชย์ 
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8. หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการใช้งานระบบควบคมุวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ V2016.1.0 73 

 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 การปรับลด/คืนวงเงิน 
ก าหนดให้ ผู้ดูแลสภาพคล่อง ปรับลด/คืนวงเงิน หากน าเงินไปลงทุนไม่เป็นไปตามยอดเงินที่ขออนุมัติ 

ดังนี้ 
 
1. จากตารางประวัติการขออนุมัติวงเงินเมนู อนุมัติ/จัดการวงเงิน ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม 

  คอลัมน์ “ปรับลด/คืนวงเงิน”  
 

 
 
  



 

คู่มือการใช้งานระบบควบคมุวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ V2016.1.0 74 

 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2. ระบบจะแสดงหน้าจอ ปรับลด/คืนวงเงิน ผู้ใช้งานระบบกรอกข้อมูล มูลค่าที่ต้องการปรับลด ซ่ึงหมายถึง 
ยอดเงินที่ใช้ (ลงทุน) ไม่หมด หรือยอดเงินที่ไม่ได้ลงทุนจริง 
  กรณีท่ีผู้ดูแลสภาพคล่องเปลี่ยนใจไม่ใช้วงเงินลงทุนที่ขอจัดสรรทั้งหมด ผู้ใช้งานระบบสามารถคลิกที่ 
“ยกเลิกวงเงินที่ขออนุมัติ” เพ่ือคืนวงเงินทั้งก้อนเข้าระบบ  นอกจากนี้ผู้ใช้งานระบบยังสามารถกรอก หมายเหตุ 
เพ่ือเป็นข้อมูลช่วยจ าในการท ารายการดังกล่าว 
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3. ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม “ตรวจสอบ”  หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความ “ผ่านการตรวจสอบ 
สามารถปรับลด/คืนวงเงินได้” ผู้ใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากพบข้อมูล วงเงินที่ขอ
ปรับลด/คืน ผิดพลาด ให้คลิกทีปุ่่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง 
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4. หากข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล  ระบบจะแสดงหน้าจอ 
รับรองการปรับลดวงเงิน ตามรูปภาพ ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม “พิมพ์”  เพ่ือพิมพ์หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงิน 
ฉบับใหม่ 
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5. หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงิน 
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• การแจ้งเงินเข้า   
เมื่อผู้ดูแลสภาพคล่องต้องการน าเงินกลับ ต้องเข้าระบบ FIA เพ่ือแจ้งเงินเข้า (คืนวงเงิน) ดังนี้ 
 

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ FIA คลิกท่ีปุ่ม “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” 

 
 
2. ที่เมนูดา้นบน ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ “แจ้งเงินเข้า” 
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3. ระบบจะแสดงหน้าจอ “แจ้งเงินเข้า”  

 
 

 
4. ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงรายละเอียดหน้าจอเกี่ยวกับสถานะ และประวัติการแจ้งเงินเข้า 

 
 

5. คลิกท่ีปุ่ม “แจ้งเงินเข้า”   
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6. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้  
o วันที่น าเงินเข้า หมายถึง วันที่ผู้ดูแลสภาพคล่องบันทึกคืนวงเงินเข้าระบบ 
o ประเภทการลงทุน ให้เลือกผ่านผู้ดูแลสภาพคล่อง 
o จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร หมายถึง หมายถึง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากระบบ โดยไม่นับ

รวมก าไรหรือขาดทุน15 หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 
o จ านวนเงินที่น าเข้าจริง หมายถึง จ านวนเงินที่ได้น ากลับเข้ามาในประเทศทั้งสิ้น16 หน่วยเป็น

ดอลลาร์ สรอ. 
o หมายเหตุ หมายถึง ช่องบันทึกช่วยจ าเกี่ยวกับรายการดังกล่าว 

 

 
 
  

                                                           
15 กรณีที่มกีารทยอยน าเงินกลับเข้ามาหลายครั้งจนคนืวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจนหมดแล้ว  การน าเงินกลับเข้าประเทศในครั้งตอ่ไป ให้ระบุการคนืวงเงินเป็น 0 
16 กรณีเกิดการขาดทุน ท าให้ไม่มเีงินน ากลับเข้าประเทศ ให้ระบจุ านวนเงนิทีน่ าเข้าจริงเป็น 0 
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7. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ” หากไม่พบข้อผิดพลาด หน้าจอระบบ 
จะแสดงข้อความ “ผ่านการตรวจสอบ การแจ้งเงินเข้า” ผู้ใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 
หากพบข้อมูลผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง 
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8. ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล หน้าจอจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลแจ้งเงินเข้า
เรียบร้อย” คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” เพ่ือกลับสู่หน้าจอหลัก 

 
 
9. หากผู้ใช้งานระบบพบข้อมูลการแจ้งเงินเข้าผิดพลาดหลังจากบันทึกข้อมูลไปแล้ว สามารถแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่ม 

  คอลัมน์ “แก้ไข”  หรือหากต้องการลบรายดังกล่าวออกจากระบบ ให้คลิกท่ีปุ่ม  คอลัมน์ “ลบ” 
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บทที่ 5 
การลงทุนของกองทุนรวม 

 
“กองทุนรวม” หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงกองทุนรวม 

ที่ลงทุนในต่างประเทศ (“FIF”) (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของกองทุน) และกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน 

เมื่อส านักงานอนุมัติการขอจัดต้ังโครงการใหม่ทีบ่ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) เป็นผู้ขอ 
ในระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน (“ระบบ OFAM”) แล้ว รายชื่อกองทุนรวมและวงเงินลงทุนต่างประเทศ 
จะถูกค านวณตามสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศ และจะแสดงในระบบ FIA ทันที 
  เมื่อกองทุนรวมดังกล่าวต้องการน าเงินไปลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีเสนอขาย 
ในต่างประเทศ (Outbound) หรือลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน  
ให้เสนอขายในไทย (Inbound)17  บลจ. ต้องขอรับการจัดสรรวงเงินผ่านช่องทาง “กองทุนรวม” ในระบบ FIA  
เพ่ือขออนุมัติวงเงินก่อนน าเงินไปลงทุนจริง 
 
  ระบบ FIA ส าหรับช่องทาง “กองทุนรวม” มีฟังก์ชันหลัก ดังต่อไปนี้ 
  1. “อนุมัติ/จัดการวงเงิน” เพ่ือขออนุมัติ/จัดการวงเงิน รวมถึงการปรับลดวงเงินอนุมัติเมื่อใช้วงเงิน 
ไม่เป็นไปตามยอดเงินที่ขออนุมัติ 
  2. “แจ้งเงินเข้า” เพ่ือรายงานการน าเงินเข้าประเทศ เพื่อคืนวงเงินกลับเข้าสู่ระบบ 
 3. “Text File” เพ่ือขออนุมัติ/จัดการวงเงิน หรือแจ้งเงินเข้า ให้แก่กองทุนรวมจ านวนหลายกองทุน
พร้อมกัน 
  

                                                           
17 กรณีการลงทนุในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตจากส านกังานให้เสนอขายในไทย (Inbound) สามารถดรูายละเอียดได้จากบทที่ 2  
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• การขออนุมัติ/จัดการวงเงิน  
1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ FIA คลิกท่ีปุ่ม “กองทุนรวม” 

 
 
2. ระบบจะแสดงหน้าจอ อนุมัติ/จัดการวงเงิน  จากหน้าจอนี้จะแสดงรายชื่อกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
ต่างประเทศภายใต้การจัดการของ บลจ. ทั้งหมด  ให้ผู้ใช้งานกรอก “ข้อมูลเลขที่จดทะเบียนกองทุน” หรือเลือก  
“ชื่อกองทุน” จาก Dropdown List  แล้วคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือเลือกกองทุนที่ต้องการน าเงินไปลงทุน 
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3. ระบบจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

 
• ส่วนที่ 1 : สถานะของกอง 

o วงเงินที่ขอได้สูงสุด หมายถึง วงเงินที่กองทุนรวมสามารถน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  
โดยค านวณจากนโยบายการลงทุนในต่างประเทศและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
จากระบบ OFAM 

o วงเงินที่ลงทุนในต่างประเทศรวม หมายถึง ยอดรวมวงเงินที่กองทุนรวมเคยขออนุมัติ 
และใช้วงเงินจริง 

o วงเงินคงเหลือ หมายถึง ยอดวงเงินคงเหลือที่กองทุนรวมสามารถน าไปลงทุนในต่างประเทศได้  
ทั้งนี้กองทุนรวมสามารถขออนุมัติวงเงินได้ถึง 95% ของยอดวงเงินที่ขอได้สูงสุด  หากต้องการขอ
อนุมัติวงเงินเพ่ิม บลจ. ต้องขอจดทะเบียนเพิ่มทุน หรือแก้ไขโครงการเพ่ือเปลี่ยนสัดส่วน 
การลงทุนต่างประเทศผ่านระบบ OFAM 

• ส่วนที่ 2 : ประวัติขออนุมัติวงเงิน ประกอบด้วย 
o รหัสอนุมัติ หมายถึง รหัสอนุมัติการใช้วงเงิน 
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o วันที่ใช้วงเงิน หมายถึง วันที่ บลจ. ขออนุมัติวงเงินในระบบ18 
o วงเงินที่ขออนุมัติ หมายถึง มูลค่าวงเงินขอใช้ หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 
o ยอดปรับลด/คืนวงเงิน หมายถึง  มูลค่าวงเงินที่ปรับลด/คืนวงเงิน ในกรณีท่ี บลจ. มีการแก้ไข

จ านวนวงเงินที่ขอใช้ในระบบ หรือในกรณีท่ีไม่สามารถใช้วงเงินได้ครบตามจ านวน โดย บลจ. 
ต้องปรับลด/คืนวงเงินภายใน 7 วันท าการถัดจากวันที่ขอใช้วงเงินในระบบ 

o วงเงินอนุมัติสุทธิ หมายถึง มูลค่าวงเงินใช้จริงสุทธิหลังจากปรับลด/คืนวงเงินแล้ว 

4. คลิกที่ปุ่ม “ขออนุมัติวงเงิน”   
 
5. ระบบจะแสดงหน้าจอ “ขออนุมัติวงเงิน” ผู้ใช้งานระบบจะต้องกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

o วันที่ใช้วงเงิน หมายถึง วันที่ บลจ. ขออนุมัติวงเงินในระบบ 
o วงเงินที่ขออนุมัติ หมายถึง มูลค่าวงเงินขอใช้ หน่วยเป็น ดอลลาร์ สรอ. 

 
 
 
 
 

                                                           
18 บริษัทจัดการอาจขอวงเงนิในวนัที่ตกลงอัตราแลกเปลี่ยน (trade date) หรือวนัทีร่ับมอบเงินตราต่างประเทศ (settlement date) จากนิติบุคคลรับอนญุาตก็ได ้
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6. ผู้ใช้งานคลิกท่ีปุ่ม “ตรวจสอบ” เพ่ือให้ระบบตรวจสอบข้อมูลยอดวงเงินที่ขออนุมัติ และข้อมูลอื่น ๆ   
หากวงเงินที่ต้องการผ่านการอนุมัติ จะแสดงข้อความ “ผ่านการตรวจสอบ สามารถขออนุมัติวงเงินได้”  
และแสดงข้อมูลวงเงินที่ขออนุมัติ ผู้ใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง  หากพบข้อมูล  
วงเงินที่ขออนุมัติผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง 
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7. หากตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล  ระบบจะแสดง
หน้าจอรับรองการอนุมัติวงเงิน ตามรูปภาพ  ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์หนังสือรับรอง 
การอนุมัติวงเงินเพ่ือใช้ประกอบในการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารพาณิชย์ 
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8. หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศ 
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 การขออนุมัติ/จัดการวงเงินโดยใช้ Text File 
  กรณีผู้ใช้งานระบบต้องการขออนุมัติ/จัดการวงเงินให้แก่กองทุนรวมจ านวนหลายกองทุนพร้อมกัน  
สามารถท ารายการได้ ดังนี้ 
 
1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ FIA คลิกท่ีปุ่ม “กองทุนรวม” 

 
 
2. ที่เมนูด้านบน ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “Text File” และ “อนุมัติวงเงิน”  
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3. ระบบจะแสดงหน้าจอ อนุมัติวงเงิน 

 
 
4. ผู้ใช้งานระบบเลือก Text File ที่ได้จัดท าไว้19 และคลิกท่ีปุ่ม ตกลง 

 
 
5. ระบบจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ และหากข้อมูลถูกต้อง ให้คลิกท่ีปุ่ม ยืนยันบันทึกข้อมูล 

o ประเภทวงเงิน : กองทุนรวม 

o ประเภทรายการ : ขออนุมัติวงเงิน 

o จ านวนรายการที่น าเข้าข้อมูล : จ านวนของกองทุนรวมที่ บลจ. ได้ขออนุมัติ/จัดการวงเงิน 

 
 
 
 
 

                                                           
19 สามารถดูวิธกีารสร้าง Text File ได้จากคูม่ือการจัดท าเทก็ซ์ไฟล์เพื่อน าส่งผ่านระบบควบคุมวงเงนิลงทนุในต่างประเทศ (Manual for Foreign Investment 
Allotment System) 
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6. ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม พิมพ์หนังสือรับรองการขออนุมัติ 
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7. ระบบจะพิมพ์หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศของกองทุนรวมแต่ละกองทุน 
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 การปรับลด/คืนวงเงิน 
 ก าหนดให้ บลจ. ปรับลด/คืนวงเงิน ภายใน 7 วันท าการถัดจากวันที่ขอใช้วงเงินในระบบ หากต้องการ
แก้ไขจ านวนวงเงินที่ขอใช้ในระบบ หรือหากน าเงินไปลงทุนไม่เป็นไปตามยอดเงินที่ขออนุมัติ ดังนี้ 
 
1. จากตารางประวัติการขออนุมัติวงเงิน ตรงเมนู อนุมัติ/จัดการวงเงิน ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม 

  คอลัมน์ “ปรับลด/คืนวงเงิน”  
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2. ระบบจะแสดงหน้าจอ ปรับลด/คืนวงเงิน ผู้ใช้งานระบบจะต้องกรอกข้อมูล มูลค่าที่ต้องการปรับลด ซึ่งหมายถึง 
ยอดเงินที่ใช้ (ลงทุน) ไม่หมด หรือยอดเงินที่ไม่ได้ลงทุนจริง 
  กรณทีี ่บลจ. ต้องการแก้ไขจ านวนวงเงินที่ขอใช้ในระบบ  ผู้ใช้งานระบบสามารถกรอกมูลค่าที่ต้องการ 
ปรับลดเพ่ือคืนวงเงินเข้าระบบ หรือกรณีที่ตัดสินใจเปลี่ยนใจไม่ใช้วงเงินลงทุนที่ขออนุมัติทั้งหมด ผู้ใช้งานระบบ
สามารถคลิกที่ “ยกเลิกวงเงินที่ขออนุมัติ” เพ่ือคืนวงเงินทั้งก้อนเข้าระบบ  นอกจากนี้ผู้ใช้งานระบบยังสามารถ
กรอก หมายเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลช่วยจ าในการท ารายการดังกล่าว  
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3. ผู้ใช้งานคลิกท่ีปุ่ม “ตรวจสอบ”  หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความ “ผ่านการตรวจสอบ  
สามารถปรับลด/คืนวงเงินได้” ผู้ใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง  หากพบข้อมูล  
วงเงินที่ขอปรับลด/คืน ผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง 
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4. หากข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบบคลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล  ระบบจะแสดงหน้าจอรับรอง 
การปรับลดวงเงิน ตามรูปภาพ ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม “พิมพ์”  เพ่ือพิมพ์หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงิน 
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5. หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบในการแลกเปลี่ยนเงิน 
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 การแจ้งเงินเข้า   
เมื่อกองทุนรวมแลกเปลี่ยนหรือถอนเงินตราต่างประเทศ ต้องเข้าระบบ FIA เพ่ือแจ้งเงินเข้า (คืนวงเงิน) 

ภายใน 7 วันท าการถัดจากวันที่กองทุนแลกเปลี่ยนหรือถอนเงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 
 

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ FIA คลิกท่ีปุ่ม “กองทุนรวม” 

 
 
2. ที่เมนูด้านบน ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “แจ้งเงินเข้า” 
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3. ระบบจะแสดงหน้าจอ “แจ้งเงินเข้า”  

 
 
4. ผู้ใช้งานระบบกรอก เลขที่จดทะเบียนกองทุน หรือ ชื่อกองทุน ที่ต้องการแจ้งเงินเข้า และคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”  
ระบบจะแสดงรายละเอียดหน้าจอ เกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม และประวัติการแจ้งเงินเข้า 
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5. คลิกท่ีปุ่ม “แจ้งเงินเข้า”   
 
6. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้  

o วันที่น าเงินเข้า หมายถึง วันที่กองทุนรวมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกลับมาเป็นเงินบาท 
ทั้งนี้ บลจ. ต้องบันทึกการแจ้งเงินเข้า (คืนวงเงิน) เข้าระบบภายใน 7 วันท าการถัดจากวันที่
กองทุนแลกเปลี่ยนหรือถอนเงินตราต่างประเทศ 

o จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร  หมายถึง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากระบบ โดยไม่นับรวมก าไร
หรือขาดทุน20 หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 

o จ านวนเงินที่น าเข้าจริง หมายถึง จ านวนเงินที่ได้น ากลับเข้ามาในประเทศทั้งสิ้น21 หน่วยเป็น
ดอลลาร์ สรอ. 

o หมายเหตุ หมายถึง ช่องบันทึกช่วยจ าเกี่ยวกับรายการดังกล่าว 

 
 
 
  

                                                           
20 กรณีที่มกีารทยอยน าเงินกลับเข้ามาหลายครั้งจนคนืวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจนหมดแล้ว  การน าเงินกลับเข้าประเทศในครั้งตอ่ไป ให้ระบุการคนืวงเงินเป็น 0 
21 กรณีเกิดการขาดทุน ท าให้ไม่มเีงินน ากลับเข้าประเทศ ให้ระบจุ านวนเงนิทีน่ าเข้าจริงเป็น 0 
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7. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ” หากไม่พบข้อผิดพลาด หน้าจอระบบจะแสดง
ข้อความ “ผ่านการตรวจสอบ การแจ้งเงินเข้า” ผู้ใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง   
หากพบข้อมูลผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง  
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8. ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล หน้าจอจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลแจ้งเงินเข้า
เรียบร้อย”  คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” เพ่ือกลับสู่หน้าจอหลัก  
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9. หากผู้ใช้งานระบบ พบข้อมูลการแจ้งเงินเข้าผิดพลาดหลังจากบันทึกข้อมูลไปแล้ว สามารถแก้ไขได้โดยคลิกท่ีปุ่ม 

  คอลัมน์ “แก้ไข”  หรือหากต้องการลบรายการดังกล่าวออกจากระบบ ให้คลิกที่ปุ่ม    จากหน้าจอประวัติ 
การแจ้งเงินเข้า ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะต้องท าการแก้ไขหรือลบรายการดังกล่าวออกจากระบบภายใน 7 วันท าการถัดจาก
วันที่ได้แจ้งเงินเข้า (คืนวงเงิน) ผ่านระบบ FIA 
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 การแจ้งเงินเข้าโดยใช้ Text File 
  กรณีผู้ใช้งานระบบต้องการแจ้งเงินเข้าให้แก่กองทุนรวมจ านวนหลายกองทุนพร้อมกัน สามารถท ารายการได้ 
ดังนี้ 
 

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ FIA  คลิกท่ีปุ่ม “กองทุนรวม” 

 

 

2. ที่เมนูด้านบน ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “Text File” และ “แจ้งเงินเข้า” ระบบจะแสดงหน้าจอ แจ้งเงินเข้า 

 

 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบควบคมุวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ V2016.1.0 106 

 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. ผู้ใช้งานระบบเลือก Text File ที่ได้จัดท าไว้22 และคลิกท่ีปุ่ม ตกลง 

 
 

4. ระบบจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ และหากข้อมูลถูกต้อง ให้คลิกท่ีปุ่ม ตกลง 

o ประเภทวงเงิน : กองทุนรวม 

o ประเภทรายการ : แจ้งเงินเข้า 

o จ านวนรายการที่น าเข้าข้อมูล : จ านวนของกองทุนรวมที่ บลจ. ต้องการแจ้งเงินเข้า  
 

 

 
5. ระบบจะบันทึกข้อมูล 

 

  

                                                           
22 สามารถดูวิธกีารสร้าง Text File ได้จากคูม่ือการจัดท าเทก็ซ์ไฟล์เพื่อน าส่งผ่านระบบควบคุมวงเงนิลงทนุในต่างประเทศ (Manual for Foreign Investment 
Allotment System) 
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บทที่ 6 
การลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 
เมื่อกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต้องการน าเงินไปลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขาย 

ในต่างประเทศ (Outbound) หรือตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตจากส านักงานให้เสนอขายในไทย 
(Inbound)23 บริษัทจัดการสามารถขอรับการจัดสรรวงเงินลงทุนจากส านักงานผ่านช่องทาง “กองทุนส ารองเลื้ยงชีพ” 
ในระบบ FIA ก่อนน าเงินไปลงทุนจริง 

 
ระบบ FIA ส าหรับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีฟังก์ชันหลัก ดังต่อไปนี้ 

  1. “อนุมัติ/จัดการวงเงิน” เพ่ือขออนุมัติ/จัดการวงเงิน รวมถึงปรับลดวงเงินอนุมัติเมื่อใช้วงเงิน 
ไม่เป็นไปตามยอดเงินที่ขออนุมัติ 
  2. “แจ้งเงินเข้า” เพ่ือรายงานการน าเงินเข้าประเทศ เพื่อคืนวงเงินกลับเข้าสู่ระบบ 
 

• การขออนุมัติ/จัดการวงเงิน  
1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ FIA คลิกท่ีปุ่ม “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” 

 
 
 
 

                                                           
23 กรณีการลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตจากส านกังานให้เสนอขายในไทย (Inbound) สามารถดรูายละเอียดได้จากบทที่ 2 
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2. ระบบจะแสดงหน้าจอ อนุมัติ/จัดการวงเงิน 
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3. ผู้ใช้งานระบบกรอก “เลขที่จดทะเบียนกองทุน” หรือเลือก “ชื่อกองทุน”หลังจากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” ระบบ

จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 

• ส่วนที่ 1 : สถานะของกองทุน (หากผู้ลงทุนไม่เคยมีประวัติการลงทุนอยู่ก่อน จะแสดงข้อความว่า  
ยังไม่มีข้อมูลผู้ลงทุน) 

• วงเงินลงทุนในต่างประเทศรวม หมายถึง ยอดรวมวงเงินที่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเคยขออนุมัติ
และน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้วจริง รวมทุกกองทุนย่อย หรือนโยบายการลงทุน หรือ
แผนการลงทุน (กรณีกองมีหลายนโยบาย) 

• ส่วนที่ 2 : ประวัติการขออนุมัติวงเงิน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
o รหัสอนุมัติ หมายถึง รหัสอนุมัติการใช้วงเงิน 
o ชื่อกองทุน/ชื่อนโยบายการลงทุน หมายถึง ชื่อกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือ ชื่อนโยบายย่อย หรือ

นโยบายการลงทุน หรือแผนการลงทุน ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
o วันที่ใช้วงเงิน หมายถึง วันที่บริษัทจัดการขออนุมัติวงเงินในระบบ24 

                                                           
24 บริษัทจัดการอาจขอวงเงนิในวนัที่ตกลงอัตราแลกเปลี่ยน (trade date) หรือวนัทีร่ับมอบเงินตราต่างประเทศ (settlement date) จากนิติบุคคลรับอนญุาตก็ได้  
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o วงเงินที่ขออนุมัติ หมายถึง มูลค่าวงเงินใช้จริง หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 
o ยอดปรับลด/คืนวงเงิน หมายถึง มูลค่าวงเงินที่ปรับลด/คืนวงเงิน ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้วงเงิน 

ได้ครบตามจ านวน โดยให้ปรับลด/คืนวงเงินภายในวันท าการถัดจากวันที่ขอใช้วงเงินในระบบ 
o วงเงินอนุมัติสุทธิ หมายถึง มูลค่าวงเงินใช้จริงสุทธิหลังจากปรับลด/คืนวงเงินแล้ว 
o NAV ณ วันที่ หมายถึง NAV ณ วันค านวณจ านวนหน่วยของแต่ละกองทุน (trade date) 
o อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์ สรอ.  

ตามท่ีตกลงกับธนาคารพาณิชย์ 
 

4. คลิกท่ีปุ่ม “ขออนุมัติวงเงิน”   
 
5. ระบบจะแสดงหน้าจอ ขออนุมัติวงเงิน ผู้ใช้งานระบบกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

o ชื่อนโยบายการลงทุน  หมายถึง ชื่อของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือชื่อกองทุนย่อย หรือนโยบาย
การลงทุน หรือแผนการลงทุน ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ในกรณีท่ีไม่เคยบันทึกข้อมูลไว้ก่อน ให้
ผู้ใช้งานระบบคลิก 
ที่ปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลใหม่”  เพ่ือเพ่ิมชื่อ 

o วันที่ใช้วงเงิน หมายถึง วันที่บริษัทจัดการขออนุมัติวงเงินในระบบ 
o NAV ของนโยบายการลงทุน หมายถึง NAV ณ วันค านวณจ านวนหน่วย 

ของแต่ละกองทุน (trade date) 
o อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์ สรอ.  

ตามท่ีตกลงกับธนาคารพาณิชย์ 
o  สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ หมายถึง สัดส่วนเงินลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ 

ตามมติของคณะกรรมการกองทุนล่าสุด เมื่อเทียบกับ NAV ของนโยบายการลงทุน นั้น  
o วงเงินที่ขออนุมัติ หมายถึง มูลค่าวงเงินใช้จริง หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 
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6. ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ” เพ่ือให้ระบบตรวจสอบข้อมูลยอดวงเงินที่ขออนุมัติ และข้อมูลอ่ืน ๆ  
หากวงเงินที่ต้องการผ่านการอนุมัติ ระบบจะแสดงข้อความ “ผ่านการตรวจสอบ สามารถขออนุมัติวงเงินได้”  
และแสดงข้อมูลวงเงินที่ขออนุมัติ ผู้ใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากพบข้อมูล  
วงเงินที่ขออนุมัติผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง 
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7. หากตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดง
หน้าจอรับรองการอนุมัติวงเงินตามรูปภาพ ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์หนังสือรับรอง 
การอนุมัติวงเงิน ส าหรับใช้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคารพาณิชย์ 
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9. หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศ 
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 การปรับลด/คืนวงเงิน 
 ก าหนดให้บริษัทจัดการ ปรับลด/คืนวงเงิน ภายใน 7 วันท าการถัดจากวันที่ขอใช้วงเงินในระบบ  
หากน าเงินไปลงทุนไม่เป็นไปตามยอดเงินที่ขออนุมัติ ดังนี้ 
 
1. จากตารางประวัติการขออนุมัติวงเงินเมนู อนุมัติ/จัดการวงเงิน ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม 

  คอลัมน์ “ปรับลด/คืนวงเงิน”  
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2. ระบบจะแสดงหน้าจอ ปรับลด/คืนวงเงิน ผู้ใช้งานระบบกรอกข้อมูล มูลค่าที่ต้องการปรับลด ซ่ึงหมายถึง 
ยอดเงินที่ใช้ (ลงทุน) ไม่หมด หรือยอดเงินที่ไม่ได้ลงทุนจริง 
     กรณกีองทุนส ารองเลี้ยงชีพเปลี่ยนใจไม่ใช้วงเงินลงทุนที่ขอจัดสรรทั้งหมด ผู้ใช้งานระบบสามารถคลิกที่ 
“ยกเลิกวงเงินที่ขออนุมัติ” เพ่ือคืนวงเงินทั้งก้อนเข้าระบบ  
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3. ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม “ตรวจสอบ” หากไม่พบข้อผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความ “ผ่านการตรวจสอบ 
สามารถปรับลด/คืนวงเงินได้” ผู้ใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง หากพบข้อมูล วงเงินที่ขอ
ปรับลด/คืน ผิดพลาด ให้คลิกทีปุ่่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง 
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4. หากข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอรับรอง 
การปรับลดวงเงิน ตามรูปภาพ ผู้ใช้งานระบบคลิกท่ีปุ่ม “พิมพ์” เพ่ือพิมพ์หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินฉบับใหม่ 
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5. หนังสือรับรองการอนุมัติวงเงินลงทุนต่างประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงิน 
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• การแจ้งเงินเข้า   
เมื่อกองทุนแลกเปลี่ยนหรือถอนเงินตราต่างประเทศ จะต้องเข้าระบบ FIA เพ่ือแจ้งเงินเข้า (คืนวงเงิน) 

ภายใน 7 วันท าการถัดจากวันที่กองทุนแลกเปลี่ยนหรือถอนเงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 
 
1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ FIA คลิกท่ีปุ่ม “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” 

 
 
2. ที่เมนูด้านบน ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “แจ้งเงินเข้า” 
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3. ระบบจะแสดงหน้าจอ แจ้งเงินเข้า 

 
 
4. ผู้ใช้งานระบบกรอก เลขที่จดทะเบียนกองทุน หรือ ชื่อกองทุน ที่ต้องการแจ้งเงินเข้า และเลือกชื่อนโยบาย 
การลงทุน จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงรายละเอียดหน้าจอ เกี่ยวกับสถานะของกองทุน และประวัติ
การแจ้งเงินเข้า 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบควบคมุวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ V2016.1.0 122 

 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

5. คลิกท่ีปุ่ม “แจ้งเงินเข้า”   
 
6. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้  

o วันที่น าเงินเข้า หมายถึง วันที่บริษัทจัดการบันทึกคืนวงเงินเข้าระบบ ซึ่งเป็นวันที่กองทุน
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกลับมาเป็นเงินบาท 

o ชื่อกองทุน หมายถึง ชื่อกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
o ชื่อนโยบายการลงทุน  หมายถึง ชื่อกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือ ชื่อนโยบายย่อย หรือนโยบาย

การลงทุน หรือแผนการลงทุน ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
o จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร หมายถึง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากระบบ โดยไม่นับรวมก าไร

หรือขาดทุน25 หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 
o จ านวนเงินที่น าเข้าจริง หมายถึง จ านวนเงินที่ได้น ากลับเข้ามาในประเทศทั้งสิ้น26 หน่วยเป็น

ดอลลาร์ สรอ. 
o หมายเหตุ หมายถึง ช่องบันทึกช่วยจ าเกี่ยวกับรายการดังกล่าว 

 
 
                                                           
25 กรณีที่มกีารทยอยน าเงินกลับเข้ามาหลายครั้งจนคนืวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจนหมดแล้ว  การน าเงินกลับเข้าประเทศในครั้งตอ่ไป ให้ระบุการคนืวงเงินเป็น 0 
26 กรณีเกิดการขาดทุน ท าให้ไม่มเีงินน ากลับเข้าประเทศ ให้ระบจุ านวนเงนิทีน่ าเข้าจริงเป็น 0 
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7. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “ตรวจสอบ” หากไม่พบข้อผิดพลาด หน้าจอระบบ 

จะแสดงข้อความ “ผ่านการตรวจสอบ การแจ้งเงินเข้า” ผู้ใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 

หากพบข้อมูลผิดพลาด ให้คลิกปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่อีกครั้ง 
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8. ให้ผู้ใช้งานระบบคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล หน้าจอจะแสดงข้อความ “บันทกึข้อมูลแจ้งเงินเข้า
เรียบร้อย” คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” เพ่ือกลับสู่หน้าจอหลัก 

 
 
9. หากผู้ใช้งานระบบพบข้อมูลการแจ้งเงินเข้าผิดพลาดหลังจากบันทึกข้อมูลไปแล้ว สามารถแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่ม 

 คอลัมน์ “แก้ไข” หรือหากต้องการลบรายการดังกล่าวออกจากระบบ ให้คลิกที่ปุ่ม  คอลัมน์ “ลบ”  
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะต้องท าการแก้ไขหรือลบรายการดังกล่าวออกจากระบบภายใน 7 วันท าการถัดจากวันที่ได้แจ้ง 
เงินเข้า (คืนวงเงิน) ผ่านระบบ FIA 
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บทที่ 7 
แบบรายงานขออนุมัติ/จัดการวงเงิน 

 
• รายงานขออนุมัติ/จัดการวงเงิน 

ผู้ใช้งานระบบสามารถตรวจสอบประวัติขออนุมัติ/จัดการวงเงิน การแจ้งเงินเข้า ความเคลื่อนไหว 
ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และรายงานภาพรวมการอนุมัติวงเงิน ได้จากเมนู “รายงาน” ดังนี้ 
 

 รายงานประวัติการขออนุมัติวงเงิน 

 
 
 1. เมื่อผู้ใช้งานระบบคลิกท่ี “รายงาน” และ “ประวัติการอนุมัติวงเงิน” ระบบจะแสดงหน้าจอ 
รายงานประวัติการอนุมัติวงเงิน ดังนี้ 
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2. ในการค้นหาประวัติการอนุมัติวงเงิน ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหาได้จากข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
o วันที่ใช้วงเงิน หมายถงึ วันที่ตัวแทนการลงทุนขออนุมัติวงเงินในระบบ โดยเป็นการเลือกช่วงเวลา 

จากปฏิทิน ตั้งแต่ - ถึง ซึ่งวันที่ในช่อง “ตั้งแต”่ จะต้องมีค่าน้อยกว่าวันที่ในช่อง “ถึง” 
o วันที่บันทึกรายการ หมายถึง วันที่ผู้ใช้งานระบบบันทึกข้อมูลในระบบ FIA  
o วงเงินที่ขออนุมัติ หมายถึง วงเงินที่ขออนุมัติ/จัดการวงเงินสุทธิ หน่วยเป็น ดอลลาร์ สรอ. 
o รหัสอนุมัติวงเงิน หมายถึง รหัสอนุมัติวงเงินในแต่ละครั้งที่ขออนุมัติ/จัดการวงเงิน 
o รูปแบบการแสดงผลข้อมูล หมายถึง รูปแบบการแสดงผลรายงานว่าจะให้ออกมาในรูปแบบ 

ของหน้าเว็บหรือรูปแบบไฟล์ MS-Excel 
 

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือสร้างรายงาน  

     หากผู้ใช้งานระบบเลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเป็นแบบหน้าเว็บ   ระบบจะแสดงผล 
ดังนี้  

 
 

    หากผู้ใช้งานระบบเลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเป็นแบบ MS-Excel  ระบบจะแสดงผล
เป็นไฟล์ดาวน์โหลด ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไฟล์และเปิดดูข้อมูลด้วยโปรแกรม MS-Excel จะแสดงผล ดังนี้ 
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 รายงานประวัติการแจ้งเงินเข้า 

 
 
1. เมื่อผู้ใช้งานระบบคลิกท่ี “รายงาน” และ  “ประวัติการแจ้งเงินเข้า” ระบบจะแสดงหน้าจอ รายงานประวัติ 
การแจ้งเงินเข้า ดังนี้ 

 
 2. ในการค้นหาประวัติการแจ้งเงินเข้า ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหาได้จากข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

o วันที่แจ้งเงินเข้า หมายถึง วันที่ตัวแทนการลงทุนบันทึกคืนวงเงินเข้าระบบ ซึ่งเป็นวันที่คืนเงิน
ให้แก่ลูกค้า โดยเป็นการเลือกช่วงเวลาจากปฏิทิน ตั้งแต่ - ถึง  ซึ่งวันที่ในช่อง “ตั้งแต่”  
จะต้องมีค่าน้อยกว่าวันที่ในช่อง “ถึง” 

o วันที่บันทึกรายการ หมายถึง วันที่ผู้ใช้งานระบบบันทึกข้อมูลในระบบ FIA โดยเป็นการเลือก
ช่วงเวลาจากปฏิทิน ตั้งแต่ - ถึง  ซึ่งวันที่ในช่อง “ตั้งแต่” จะต้องมีค่าน้อยกว่าวันที่ในช่อง “ถึง” 

o จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร หมายถึง หมายถึง วงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากระบบ โดยไม่นับ
รวมก าไรหรือขาดทุน หน่วยเป็นดอลลาร์ สรอ. 

o รูปแบบการแสดงผลข้อมูล หมายถึง รูปแบบการแสดงผลรายงานว่าจะให้ออกมาในรูปแบบ 
ของหน้าเว็บหรือรูปแบบไฟล์ MS-Excel 
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3. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือสร้างรายงาน  

     หากผู้ใช้งานระบบเลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเป็นแบบหน้าเว็บ   ระบบจะแสดงผล 
ดังนี้ 
 

 

   หากผู้ใช้งานระบบเลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเป็นแบบ MS-Excel  ระบบจะแสดงผล
เป็นไฟล์ดาวน์โหลด ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไฟล์และเปิดดูข้อมูลด้วยโปรแกรม MS-Excel จะแสดงผล ดังนี้ 
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 รายงานความเคลื่อนไหววงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

 
 
1. เมื่อผู้ใช้งานระบบคลิกท่ี “รายงาน” และ  “รายงานความเคลื่อนไหววงเงินที่ได้รับอนุมัติ”  

ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

 

 
2. ในการค้นหารายงานความเคลื่อนไหววงเงินที่ได้รับอนุมัติ ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหาได้จากข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

o วันที่ใช้วงเงิน หมายถึง วันที่ตัวแทนการลงทุนขออนุมัติวงเงินในระบบ โดยเป็นการเลือกช่วงเวลา
จากปฏิทิน ตั้งแต่ - ถึง  ซึ่งวันที่ในช่อง “ตั้งแต”่ จะต้องมีค่าน้อยกว่าวันที่ในช่อง “ถึง” 

o วันที่บันทึกรายการ หมายถึง วันที่ผู้ใช้งานระบบบันทึกข้อมูลในระบบ FIA โดยเป็นการเลือก
ช่วงเวลาจากปฏิทิน ตั้งแต่ – ถึง  ซึ่งวันที่ในช่อง “ตั้งแต่” จะต้องมีค่าน้อยกว่าวันที่ในช่อง “ถึง” 

o วงเงินที่ขออนุมัติ หมายถึง วงเงินที่ขออนุมัติ/จัดการวงเงินสุทธิ หน่วยเป็น ดอลลาร์ สรอ. 
o รหัสอนุมัติวงเงิน หมายถึง รหัสอนุมัติวงเงินในแต่ละครั้งที่ขออนุมัติ/จัดการวงเงิน 
o รูปแบบการแสดงผลข้อมูล หมายถึง รูปแบบการแสดงผลรายงานว่าจะให้ออกมาในรูปแบบ 

ของหน้าเว็บหรือรูปแบบไฟล์ MS-Excel 
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3. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือสร้างรายงาน  

   หากผู้ใช้งานระบบเลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเป็นแบบหน้าเว็บ   ระบบจะแสดงผล ดังนี้ 

  

     หากผู้ใช้งานระบบเลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเป็นแบบ MS-Excel  ระบบจะแสดงผล
เป็นไฟล์ดาวน์โหลด ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไฟล์และเปิดดูข้อมูลด้วยโปรแกรม MS-Excel จะแสดงผล ดังนี้ 
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 รายงานภาพรวมการอนุมัติวงเงิน 

 
 

1. เมื่อผู้ใช้งานระบบคลิกท่ี “รายงาน” และ  “รายงานภาพรวมการอนุมัตวิงเงิน” ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

 
 

2. ในการตรวจสอบรายงานภาพรวมการขออนุมัติวงเงิน ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหาได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้ 
o ข้อมูล ณ วันที่ หมายถึง วงเงินที่ได้รับอนุมัติหรือน าเงินเข้ารวมกัน จนถึงวันที่ระบุ  
o ประเภทผู้ลงทุน หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล กองทุนรวม และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
o เลขทีจ่ดทะเบียนกองทุน/เลขประจ าตัว หมายถึง เลขที่ประจ าตัวบัตรประชาชน เลขจดทะเบียน

นิติบุคคล เลขที่จดทะเบียนกองทุน ทีต่้องการค้นหา  
o ชื่อผู้ลงทุน หมายถึง ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคลธรรมดา ชื่อกองทุน หรือชื่อกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

ที่ต้องการค้นหา  
   ในรายงานนี้จะแสดงข้อมูลการลงทุนของผู้ลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทนี้ทั้งหมด 
 
  



 

คู่มือการใช้งานระบบควบคมุวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ V2016.1.0 132 

 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. เมื่อกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเสร็จแล้ว ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะแสดงหน้าจอตามรูปภาพ 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 


