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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรยื่นคำร้องขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจเป็นนำยหน้ำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกาหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1.1) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วไม่ต่ากว่า 5 ล้านบาทและมีฐานะทางการเงินมั่นคง
(1.2) มีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือ
หุ้นส่วนโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งของทุนที่ชาระแล้วทั้งหมด
(1.3) มีกรรมการที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดกรณีเป็น
บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน หรือมีหุ้นส่วนผู้จัดการที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หุ้นส่วนผู้จัดการทั้งหมดกรณีเป็นห้างหุ้นส่วน
(1.4) กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทกรณีเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการกรณีเป็นห้างหุ้นส่วน ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เหมาะสม
(1.5) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ
(2) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(2.1) มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศทีใ่ ห้บริการจับคู่
ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศอื่นนอกจาก
ประเทศไทยและอยู่ภายใต้การกากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าวใน
ประเทศนั้นต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาร้องขออนุญาตประกอบธุรกิจ
(2.2) ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย ต้องมีความรู้ และประสบการณ์เหมาะสม
(2.3) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ
2. นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศสามารถประกอบธุรกิจได้ ดังนี้
(1) นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สามารถให้บริการ
ได้ 2 รูปแบบ คือ
(1.1) ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่
ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
(1.2) ให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
(2) นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ สามารถ
ให้บริการได้เฉพาะการให้บริการจับคู่ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้าด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

2
3. นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศต้องมีระบบงานในการให้บริการแก่ลูกค้าที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ
และสามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงใน
การประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
4. ห้ามมิให้นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ ทาหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย หรือเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็น
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(1) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(2) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน
(3) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคาพิพากษาถึง
ที่สุดว่ากระทาความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(4) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกาหนด หรือต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย
(5) เคยเป็นกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้มีอานาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย ในกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศโดยสาเหตุที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเกิดขึ้นในขณะที่บุคคลนั้น
เป็นกรรมการผู้มีอานาจในการควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจใน
การจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย แล้วแต่กรณี
5. เหตุของการไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต
เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาไม่อนุญาต หรือ
ถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าบุคคลที่ขอรับอนุญาต
นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ กรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการ ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนในประเทศไทย หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กระทาการ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปฏิบัติ หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎ ข้อบังคับ คาสั่ง และ
ประกาศที่ได้ออกเพื่อดาเนินการตามกฎหมายนั้น
(2) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน
(3) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ
(4) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่มธี ุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน
(6) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร
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6. หากเจ้าพนักงานมีความจาเป็นต้องตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต
เมื่อเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคาร้องขอได้ตกลงร่วมกันถึงการตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจตามที่ยื่นขออนุญาต และ
เจ้าพนักงานแจ้งผู้ยื่นคาร้องขอทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสารแล้ว ผู้ยื่นคาร้องขอต้องพร้อมให้
เจ้าพนักงานตรวจสอบ หากผู้ยื่นคาร้องขอไม่พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
กาหนด เจ้าพนักงานจะไม่รับพิจารณาและคืนคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
7. คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(1) คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ ต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม และ
ประทับตรา (ถ้ามี)
(2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเป็นภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาไทย ต้องมีคาแปลเป็นภาษาไทยยื่นมา
พร้อมกัน โดยผู้มีอานาจลงนามและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี)
8. การยื่นคาร้องขอ
(1) ยื่นด้วยตนเอง (ในกรณีผู้ยื่นคาร้องขอไม่ได้มายื่นคาร้องขอด้วยตนเอง ให้ผู้ยื่นคาร้องขอมอบอานาจ
ให้แก่ผู้ส่งคาร้องขอเป็นผู้ยื่นคาร้องขอ และจัดทาบันทึกสองฝ่ายในกรณีเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
มาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หากผู้ยื่น
คาร้องขอไม่ได้มอบอานาจให้แก่ผู้ส่งคาร้องขอและธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานไม่
ถูกต้องครบถ้วน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่สามารถรับคาร้องขอได้เนื่องจากผู้ส่งคาร้องขอไม่มีอานาจลงนาม
ในบันทึกสองฝ่ายดังกล่าวได้) (ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจตามเอกสารแนบท้ายคู่มือสาหรับประชาชนฉบับนี้)
(1.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะรับคาร้องขอ
(1.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคาร้องขอ
(1.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
- แจ้งผู้ยื่นคาร้องขอหรือผู้ส่งคาร้องขอทราบและแก้ไขในทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้จะ
บันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข ลงนามในบันทึกสองฝ่าย
- หากพบว่า ผู้ยื่นคาร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกสองฝ่ายยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือเมื่อครบกาหนดระยะเวลาแล้ว แต่ผู้ยื่นคาร้องขอไม่ปฏิบัติตามที่กาหนด เจ้าพนักงานจะคืนคาร้อง
ขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคาร้องขอ
(2) ยื่นทางไปรษณีย์
(2.1) เจ้าพนักงานตรวจสอบคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(2.2) กรณีถูกต้องครบถ้วน – รับคาร้องขอ
(2.3) กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน
- แจ้งผู้ยื่นคาร้องขอโดยบันทึกรายการที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ลงนามโดยผู้รับคาร้องขอ แจ้ง
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคาร้องขอลงนามในบันทึก
รายการไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไข ส่งกลับมายังธนาคารแห่งประเทศไทย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร และผู้ยื่นคาร้องขอจะต้องยื่นเอกสาร
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กาหนด
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- หากพบว่า ผู้ยื่นคาร้องขอยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้งในบันทึกรายการยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือเมื่อครบกาหนดระยะเวลาที่กาหนดแล้ว แต่ผู้ยื่นคาร้องขอไม่ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่แจ้ง
เจ้าพนักงานจะคืนคาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่ผู้ยื่นคาร้องขอ
9. หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้อง
กัน เจ้าพนักงานอาจเรียกให้ผู้ยื่นคาร้องขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ผู้ยื่น
คาร้องขอให้มาไม่มีความหนักแน่นเพียงพอในการพิจารณาอนุญาต
10. เมื่อเจ้าพนักงานได้มีการติดต่อผู้ยื่นคาร้องขอผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางโทรสาร ตามที่ระบุไว้ในคาร้องขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคาร้องขอได้รับทราบข้อความทั้งหมดที่
ส่งผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ในทันที
11. ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับประชาชนจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าพนักงานตรวจสอบ
คาร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่
คาร้องขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้าพนักงานจะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นคาร้องขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
บันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้น จะถือว่าผู้ยื่นคาร้องขอละทิ้งคาร้องขอ โดยเจ้าพนักงานและผู้ยื่นคาร้องขอหรือผู้ได้รับ
มอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาร้องขอหรือผู้ได้รับ
มอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
ทาการนับแต่วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคาร้องขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
13. ธนาคารแห่งประเทศไทย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาร้องขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
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ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ ทีอ่ ยู่เลขที่
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2356-7346 หรือ
0-2283-5739 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
หมายเหตุ: (วันหยุดที่ทางราชการกาหนด คือ วันหยุด
ทาการตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
สาหรับสถาบันการเงิน และเพื่ออานวยความสะดวกในการ
เข้าพื้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา
และเบอร์ติดต่อกลับได้ที่ โทรศัพท์ 0-2356-7346 หรือ
0-2283-5739)
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สานักงานใหญ่ ที่อยู่เลขที่
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 / ติดต่อทางไปรษณีย์
หมายเหตุ: (กรณีที่คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบหลังเวลา 16.30 น.
จะถือว่าเป็นการรับคาร้องขอในวันทาการถัดไป ทั้งนี้
วันหยุดที่ทางราชการกาหนด คือ วันหยุดทาการตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดสาหรับสถาบัน
การเงิน)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.
(มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 60 วันทาการ
ลำดับ
ขั้นตอน
1. กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตยื่นคาร้องขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
คาร้องขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
2. กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบคุณสมบัติ

ระยะเวลำ
1 วันทาการ

ส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

22 วันทาการ

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน
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3.

4.

5.

6.

7.

หมายเหตุ: ขั้นตอนตามข้อ 2 ถึงข้อ 4 จะดาเนินการ
พร้อมกัน
กำรพิจำรณำโดยหน่วยงำนอื่น
ตรวจสอบตามกฎหมายอื่น – ตรวจสอบคุณสมบัติ
กรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการ
บริหาร ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการ
จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศ
ไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หมายเหตุ: ขัน้ ตอนตามข้อ 2 ถึงข้อ 4 จะดาเนินการ
พร้อมกัน ข้อ 3 ใช้ระยะเวลา 15 วันทาการ
กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศ
หมายเหตุ: ขั้นตอนตามข้อ 2 ถึงข้อ 4 จะดาเนินการ
พร้อมกัน ข้อ 4 ใช้ระยะเวลา 15 วันทาการ
กำรพิจำรณำ
เสนอผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา
คาร้องขอประกอบธุรกิจ และเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กำรพิจำรณำโดยหน่วยงำนอื่น
สานักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ยื่นคาร้องขอตามหลักเกณฑ์ของประกาศเจ้าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความ
เห็นชอบอนุญาต หรือ ไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น
นายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคาร้องขอและ
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ
ให้ผู้ยื่นคาร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศได้แล้ว ผูอ้ านวยการสานักงาน
เศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามใน
ใบอนุญาต และนาส่งใบอนุญาตให้ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยดาเนินการจัดส่งให้ผู้ยื่นคาร้องขอ

สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

7 วันทาการ

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

10 วันทาการ

สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

20 วันทาการ

สานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบของผู้ประสงค์ประกอบธุรกิจเป็นนำยหน้ำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
คุณสมบัตนิ ิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ลำดับ
1.

2.

3.

4.

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

คำร้องขอ ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)
หนังสือรับรองคุณสมบัติของกรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุม กรรมกำรผู้มี ฝ่ายนโยบายและกากับ
อำนำจในกำรบริหำร ผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร หรือผู้มีอำนำจในกำร
การแลกเปลี่ยนเงิน
จัดกำร ไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)
สำเนำเอกสำรแสดงตนของกรรมกำร ผู้จัดกำร หุ้นส่วน หรือผู้มีอำนำจ
กรมการปกครอง
ในกำรจัดกำร ได้แก่ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้
มีสัญชำติไทย หรือสำเนำหนังสือเดินทำงกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชำติ
ไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยเจ้าของ
บัตร หรือผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
หนังสือรับรองควำมรู้และประสบกำรณ์ของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม ฝ่ายนโยบายและกากับ
ผูกพันบริษัท หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร ตำมแบบที่กำหนด
การแลกเปลีย่ นเงิน
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม ผู้ยื่นคารับรอง และประทับตรา
(ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์
การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)
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5.

6.

7.

8.

9.

สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นับถึงวันยื่นคำร้องขอ โดยให้รับรอง 1. รำยชื่อกรรมกำร หรือรำยชื่อ
ผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี 2. ผู้มีอำนำจลงนำม หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร แล้วแต่กรณี 3. ทุนจดทะเบียน 4. สถำนที่ตั้ง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นฉบับล่ำสุดที่กระทรวงพำณิชย์รับรองไว้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นคำร้องขอ (กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหำชน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
สำเนำงบกำรเงินล่ำสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
โครงกำรและแผนงำนในกำรประกอบธุรกิจ
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ประกอบด้วย
1. แผนการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
2. ผังโครงสร้างองค์กร
3. ระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
4. นโยบายและกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
เอกสำรหลักฐำนอันแสดงว่ำระบบงำนในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ
เหมำะสม น่ำเชื่อถือ และสำมำรถรองรับกำรประกอบธุรกิจได้อย่ำง
ต่อเนื่อง และมีกระบวนกำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยงในกำร
ประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภำพจำกผู้ตรวจสอบภำยนอกซึ่งมีควำม
เชี่ยวชำญและมีควำมเป็นอิสระ
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ฉบับจริง 2 ฉบับ หรือ ฉบับจริง 1 ฉบับ หรือ ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. หัวข้อการตรวจสอบระบบงาน ประกอบด้วย
(1) โครงสร้างพื้นฐานและระบบ IT ที่ใช้รองรับการให้บริการ พร้อมแสดง
- System Diagram ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ให้บริการ พร้อมคาอธิบาย
- Network Diagram ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงไปยัง
ระบบงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท พร้อมทั้งระบุ
รายละเอียดมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายที่จัดเตรียม
ไว้
- ระบบสารองข้อมูล
- ระบบมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
(2) การรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการ
- การรักษาความลับของข้อมูล
- การกาหนดสิทธิในการเรียกดูข้อมูล ให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้เฉพาะผู้
ที่มีสิทธิ
- ระบบ/เครื่องมือในการป้องกันและติดตามภัยทาง Cyber
(3) ความพร้อมใช้งานของระบบให้บริการ
- ความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business
Continuity Plan, BCP) และการกู้ระบบงาน (Disaster Recovery
Plan, DRP)
(4) ระบบการบันทึกข้อมูลเสียง (Recording), Chat หรือ Email ที่
สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้โดยสะดวก และการ back-up ข้อมูล
(5) ระบบการควบคุมภายใน
- มีระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน แบ่งแยกหน้าที่
Front, Middle, Back และกาหนดสิทธิในการทางานอย่างชัดเจน
- ระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- คู่มือระบบงาน
- การตรวจสอบภายในของบริษัท
(6) ระบบการบริหารความเสี่ยง
- ระบุความเสี่ยงของระบบงานที่อาจเกิดขึ้น เช่น การบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ การบริหารจัดการทางการเงิน กลยุทธ์ และกรณีเหตุ
เกิดฉุกเฉิน รวมทั้งระบุแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และการแก้ไข
เมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
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10.

11.

12.

(7) ระบบงานสาหรับสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- หากมีสถานที่ปฏิบัติงานสารอง ต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้ระบบงาน
ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารองได้
2. หากยื่นสาเนาผลการตรวจสอบระบบงานที่จัดทาขึ้นใน
ต่างประเทศต้องมีคารับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้น
กาหนดให้เป็นผู้มีอานาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูต
ไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจาอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6
เดือนนับถึงวันที่ยื่นคาร้อง โดยให้รับรองว่าสาเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ
3. ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
แผนที่ตั้ง รูปถ่ำยแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ำยภำยในของสถำนประกอบกำร
หรือสถำนที่ติดต่อในประเทศไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
แผนที่ตั้ง รูปถ่ำยแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ำยภำยในของสถำนที่ปฏิบัติงำน
สำรองและสถำนประกอบกำรในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
หนังสือมอบอำนำจในกำรยื่นคำร้องขอ และลงนำมในบันทึกสองฝ่ำยใน
กรณีคำร้องขอและเอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบอำนำจ และ
ผู้รับมอบอำนำจ (กรณีผู้มีอำนำจลงนำมไม่มำยื่นคำร้องขอด้วยตนเอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. หนังสือมอบอานาจลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอานาจ และพยาน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนาม
รับรองสาเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)

-

-

-

11
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบของผู้ประสงค์ประกอบธุรกิจเป็นนำยหน้ำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
คุณสมบัตินิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

1.

คำร้องขอ ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรในประเทศ
ไทย ไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
(download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์การ
แลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)
สำเนำเอกสำรแสดงตนของผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรในประเทศไทย
ได้แก่ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชำติไทย
หรือสำเนำหนังสือเดินทำงกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชำติไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยเจ้าของ
บัตร หรือผู้มีอานาจลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี)
สำเนำทะเบียนบ้ำน ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือหลักฐำนกำร
ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำในประเทศไทยเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยคนเข้ำเมืองของผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรในประเทศไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
หนังสือรับรองควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้รับผิดชอบในกำร
ดำเนินกำรในประเทศไทย ตำมแบบที่กำหนด
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

2.

3.

4.

5.

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน

กรมการปกครอง

-

ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน
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6.

7.

8.

หมำยเหตุ ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม ผู้ยื่นคารับรอง และประทับตรา
(ถ้ามี) (download ได้ที่ www.bot.or.th / ตลาดการเงิน / หลักเกณฑ์
การแลกเปลี่ยนเงิน / ธุรกิจปัจจัยชาระเงินต่างประเทศ / นายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ / คาร้องและหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้บริหาร)
เอกสำรหลักฐำนจำกทำงกำรหรือหน่วยงำนในต่ำงประเทศอันแสดงว่ำ
เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มี
อานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
2. ต้องมีคารับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้น
กาหนดให้เป็นผู้มีอานาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจาอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับ
ถึงวันที่ยื่นคาร้อง โดยให้รับรองว่าสาเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ
เอกสำรหลักฐำนจำกทำงกำรหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแลในต่ำงประเทศ
อันแสดงว่ำนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศได้ประกอบธุรกิจ
เป็นนำยหน้ำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศที่ให้บริกำรจับคู่ธุรกรรมซื้อขำย
หรือแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศระหว่ำงลูกค้ำด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศที่ทำงกำรหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแลนั้นตั้งอยู่
และอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่กำกับดูแล
ดังกล่ำวต่อเนื่องกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มี
อานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
2. ต้องมีคารับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้น
กาหนดให้เป็นผู้มีอานาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจาอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับ
ถึงวันที่ยื่นคาร้อง โดยให้รับรองว่าสาเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ
หนังสือมอบอำนำจหรือแต่งตั้งผู้แทนให้มีหน้ำที่รับผิดชอบดำเนินกิจกำร
ในประเทศไทยแทนนิติบุคคล โดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลเป็น
ผู้มอบอำนำจหรือแต่งตั้ง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. หนังสือมอบอานาจลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอานาจ และพยาน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนาม
รับรองสาเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)

หน่วยงานใน
ต่างประเทศ

หน่วยงานใน
ต่างประเทศ

-
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9.

10.

11.

3. ต้องมีคารับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้น
กาหนดให้เป็นผู้มีอานาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจาอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับ
ถึงวันที่ยื่นคาร้อง
สำเนำงบกำรเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันยื่นคำ
ร้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มี
อานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
2. ต้องมีคารับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้น
กาหนดให้เป็นผู้มีอานาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจาอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับ
ถึงวันที่ยื่นคาร้อง โดยให้รับรองว่าสาเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ
โครงกำรและแผนงำนในกำรประกอบธุรกิจ
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ประกอบด้วย
1. แผนการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
2. ผังโครงสร้างองค์กร
3. ระบบงานในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
4. นโยบายและกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
เอกสำรหลักฐำนอันแสดงว่ำระบบงำนในกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ
เหมำะสม น่ำเชื่อถือ และสำมำรถรองรับกำรประกอบธุรกิจได้อย่ำง
ต่อเนื่อง และมีกระบวนกำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยงในกำร
ประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภำพจำกผู้ตรวจสอบภำยนอกซึ่งมีควำม
เชี่ยวชำญและมีควำมเป็นอิสระ
ฉบับจริง 2 ฉบับ หรือ ฉบับจริง 1 ฉบับ หรือ ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. หัวข้อการตรวจสอบระบบงาน ประกอบด้วย
(1) โครงสร้างพื้นฐานและระบบ IT ที่ใช้รองรับการให้บริการ พร้อมแสดง
- System Diagram ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ให้บริการ พร้อมคาอธิบาย

-

-

-
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- Network Diagram ที่แสดงถึงอุปกรณ์และการเชื่อมโยงไปยังระบบงาน
อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท พร้อมทั้งระบุรายละเอียดมาตรการ
รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายที่จัดเตรียมไว้
- ระบบสารองข้อมูล
- ระบบมีความถูกต้องและเชื่อถือได้
(2) การรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการ
- การรักษาความลับของข้อมูล
- การกาหนดสิทธิในการเรียกดูข้อมูล ให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่
มีสิทธิ
- ระบบ/เครื่องมือในการป้องกันและติดตามภัยทาง Cyber
(3) ความพร้อมใช้งานของระบบให้บริการ
- ความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business
Continuity Plan, BCP) และการกู้ระบบงาน (Disaster Recovery
Plan, DRP)
(4) ระบบการบันทึกข้อมูลเสียง (Recording), Chat หรือ Email ที่
สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้โดยสะดวก และการ back-up ข้อมูล
(5) ระบบการควบคุมภายใน
- มีระบบในการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน แบ่งแยกหน้าที่
Front, Middle, Back และกาหนดสิทธิในการทางานอย่างชัดเจน
- ระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- คู่มือระบบงาน
- การตรวจสอบภายในของบริษัท
(6) ระบบการบริหารความเสี่ยง
- ระบุความเสี่ยงของระบบงานที่อาจเกิดขึ้น เช่น การบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ การบริหารจัดการทางการเงิน กลยุทธ์ และกรณีเหตุเกิด
ฉุกเฉิน รวมทั้งระบุแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และการแก้ไขเมื่อ
ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
(7) ระบบงานสาหรับสถานที่ปฏิบัติงานสารอง
- หากมีสถานที่ปฏิบัติงานสารอง ต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้ระบบงาน
ณ สถานที่ปฏิบัติงานสารองได้
2. หากยื่นสาเนาผลการตรวจสอบระบบงานที่จัดทาขึ้นใน
ต่างประเทศต้องมีคารับรองของเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายในประเทศนั้น
กาหนดให้เป็นผู้มีอานาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจาอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับ
ถึงวันที่ยื่นคาร้อง โดยให้รับรองว่าสาเนาเอกสารตรงกับต้นฉบับ
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12.

13.

14.

15.

16.

3. ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
แผนที่ตั้ง รูปถ่ำยแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ำยภำยในของสถำนประกอบกำร
หรือสถำนที่ติดต่อในประเทศไทย และสถำนประกอบกำรในต่ำงประเทศ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
แผนที่ตั้ง รูปถ่ำยแสดงที่ตั้ง และรูปถ่ำยภำยในของสถำนที่ปฏิบัติงำน
สำรอง (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มีอานาจ
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
หนังสือมอบอำนำจในกำรยื่นคำร้องขอ และลงนำมในบันทึกสองฝ่ำยใน
กรณีคำร้องขอและเอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน พร้อมสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบอำนำจ และผู้รับมอบ
อำนำจ (กรณีผู้มีอำนำจลงนำมไม่มำยื่นคำร้องขอด้วยตนเอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. หนังสือมอบอานาจลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ผู้รับมอบอานาจ และพยาน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ลงนาม
รับรองสาเนาโดยเจ้าของบัตรหรือผู้มีอานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
สำเนำใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 1. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มี
อานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
2. ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ
สำเนำหนังสือรับรองข้อควำมที่นำยทะเบียนเก็บรักษำไว้ของกระทรวง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พำณิชย์ โดยให้รับรอง 1. เลขที่ใบอนุญำตประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
2. ชื่อผู้ได้รับอนุญำต 3. ธุรกิจที่ได้รับอนุญำต 4. ผู้รับผิดชอบในกำร
ดำเนินกำรในประเทศไทย 5. ที่ตั้งสถำนที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
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หมำยเหตุ 1. เอกสารหลักฐานทุกแผ่นต้องลงนามรับรองสาเนาโดยผู้มี
อานาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)
2. ยื่นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศ
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1.

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มี

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
1.
2.
3.

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2356-7346
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3356
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1. แบบฟอร์มคาร้องขอประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
2. หนังสือรับรองกรรมการผู้มีอานาจควบคุม กรรมการผู้มีอานาจในการบริหาร ผู้จัดการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย
ของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
3. หนังสือรับรองความรู้และประสบการณ์ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท หุ้นส่วน
ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการในประเทศไทย ของนายหน้าซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศ
4. แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือมอบอานาจของนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

