งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

คู่มือสำหรับประชำชน
กำรพิจำรณำคำขออนุญำตตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน
ส่วนกำกับและวิเครำะห์กำรแลกเปลี่ยนเงิน1 ฝ่ำยนโยบำยและกำกับกำรแลกเปลี่ยนเงิน
ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
ผู้ขอฯ ยื่นคำขอต่อสถำบันกำรเงินทั่วประเทศไทยทีผ่ ู้ขอฯ
วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของ ธปท.)
ใช้บริกำรอยู่ โดยสถำบันกำรเงินส่งคำขออนุญำตมำให้ ธปท. ตั้งแต่เวลำ 8.30 – 12.00 น.
โดยส่งผ่ำนระบบ ECARS (Exchange Control Approval
and Reporting System)
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอ
คำนิยำม
1) เจ้ำพนักงำน หมำยควำมว่ำ เจ้ำพนักงำนควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน ส่วนกำกับและวิเครำะห์กำรแลกเปลี่ยนเงิน1
ฝ่ำยนโยบำยและกำกับกำรแลกเปลี่ยนเงิน ธปท.
2) สถำบันกำรเงิน หมำยควำมว่ำ นิติบุคคลรับอนุญำตตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน ได้แก่ ธนำคำรพำณิชย์
ทุกธนำคำร, ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย, ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย, ธนำคำรออมสิน,
ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
3) ผู้ขอฯ หมำยควำมว่ำ ผู้ขออนุญำตตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปลีย่ นเงิน
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอ
1) ให้ผู้ขอฯ download แบบคำขออนุญำตตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน (คำขอ) จำกเว็บไซต์ “www.bot.or.th/
ตลำดกำรเงิน/หลักเกณฑ์กำรแลกเปลี่ยนเงิน/แบบรำยงำน/1. แบบคำขออนุญำตผ่อนผันระเบียบควบคุมกำรแลกเปลีย่ นเงิน”
ตำมหัวเรื่องที่ต้องกำรขออนุญำต โดยให้กรอกข้อมูลและแนบเอกสำรหลักฐำนตำมลำดับข้อที่กำหนดไว้
2) ให้ผู้ขอฯ ยื่นคำขอผ่ำนสถำบันกำรเงิน เพื่อให้สถำบันกำรเงินตรวจสอบข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนในเบื้องต้น พร้อมให้
คำแนะนำเกี่ยวกับกำรกรอกข้อมูลและแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตจนกว่ำจะสมบูรณ์ (ตำมประกำศ
กระทรวงกำรคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญำต ลงวันที่ 31 มีนำคม 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม) จำกนั้น
สถำบันกำรเงินส่งคำขอมำให้เจ้ำพนักงำน โดยส่งผ่ำนระบบ ECARS (Exchange Control Approval and Reporting
System)
3) เจ้ำพนักงำนจะเริ่มต้นนับวันทีไ่ ด้รบั คำขอวันแรก เมื่อสถำบันกำรเงินได้ส่งคำขอเข้ำมำในระบบ ECARS ตำมรูปแบบ
ที่เจ้ำพนักงำนกำหนด
4) ช่วงเวลำที่เจ้ำพนักงำนรับคำขอ คือ วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของ ธปท.) ตั้งแต่เวลำ 8.30 - 12.00 น. กรณีที่
คำขอส่งมำนอกเหนือจำกช่วงเวลำดังกล่ำว ให้ถือว่ำเจ้ำพนักงำนได้รับคำขอในวันทำกำรถัดไป
5) ผู้ขอฯ ต้องกรอกข้อมูลและแนบเอกสำรหลักฐำนตำมที่เจ้ำพนักงำนกำหนด ตำมคูม่ ือสำหรับประชำชน อย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนและเนื้อหำสอดคล้องกัน เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต โดยหำกผู้ขอฯ มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลใดๆ ขอให้มี
เอกสำรหลักฐำนสนับสนุนแนบมำด้วย ทั้งนี้ เพื่อควำมหนักแน่นของข้อมูลที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต มิเช่นนั้น
ข้อมูลดังกล่ำวอำจไม่มีควำมหนักแน่นเพียงพอที่จะนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำได้
6) ข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ หำกเป็นภำษำอื่นที่ไม่ใช่ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภำษำไทยหรือ
ภำษำอังกฤษ ที่รับรองโดยผู้มีอำนำจลงนำมที่แท้จริงของผู้ขอฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้ขอฯ ด้วย
7) ข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนทุกหน้ำทุกฉบับ ต้องลงนำมรับรองควำมถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมที่แท้จริงของผู้ขอฯ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้ขอฯ เช่น หำกผู้ขอฯ เป็นนิติบคุ คลในประเทศไทย ผูม้ ีอำนำจลงนำมต้องเป็นบุคคลเดียวกับ
ที่ระบุอยู่ในข้อ 3 ของหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนล่ำสุดที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ พร้อมประทับตรำของบริษัท
(กรณีเป็นนิติบุคคล) (ถ้ำมี)

1

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอ
8) ผู้ขอฯ ต้องระบุชื่อ-นำมสกุลผู้ประสำนงำน (contact person) เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสำร และ email address ใน
แบบคำขออนุญำตตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปลีย่ นเงิน เพื่อยืนยันว่ำผู้ประสำนงำนดังกล่ำวจะเป็นบุคคลที่ผู้ขอฯ
มอบหมำยให้ทำหน้ำที่ประสำนงำนกับเจ้ำพนักงำน เช่น เพื่อให้เจ้ำพนักงำนทำกำรติดต่อเพื่อกำรชี้แจงเพิ่มเติม กรณีที่
เจ้ำพนักงำนมีประเด็นสงสัยใดๆ เพิ่มเติม เจ้ำพนักงำนอำจเรียกให้ผขู้ อฯ มำชี้แจงหรือทำควำมเข้ำใจเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำได้
9) เมื่อได้รับคำขอ ผ่ำนระบบ ECARS เจ้ำพนักงำนจะตรวจสอบข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนในเบื้องต้นว่ำครบถ้วนหรือไม่
หำกเห็นว่ำยังไม่ครบถ้วน เจ้ำพนักงำนจะแจ้งให้ผู้ขอฯ จัดส่งข้อมูลหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติมผ่ำนสถำบัน
กำรเงิน โดยผู้ขอฯ ต้องดำเนินกำรแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสำรเพิ่มเติม ผ่ำนสถำบันกำรเงินให้ถูกต้องครบถ้วนภำยใน
กำหนดระยะเวลำ หำกพ้นระยะเวลำดังกล่ำว เจ้ำพนักงำนจะถือว่ำผูข้ อฯ ละทิ้งคำขอ และเจ้ำพนักงำนจะแจ้งยุติกำร
พิจำรณำ ซึ่งจะมีผลเป็นกำรคืนคำขอดังกล่ำวผ่ำนสถำบันกำรเงิน
10) เจ้ำพนักงำนจะเริ่มพิจำรณำคำขอตำมลำดับกำรได้รับคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว (first come-first serve) เจ้ำพนักงำน
จะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่นบั ระยะเวลำดำเนินงำน จนกว่ำผู้ขอฯ จะดำเนินกำรแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสำรเพิ่มเติม
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
11) หลังจำกที่ผู้ขอฯ ยื่นเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ 9 มำให้เจ้ำพนักงำนอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว หำกภำยหลังเจ้ำพนักงำน
ตรวจพบว่ำ ข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนมีเนื้อหำที่ไม่สมบูรณ์หรือข้อมูลดังกล่ำวไม่มีควำมหนักแน่นเพียงพอ เจ้ำพนักงำน
อำจขอให้ผู้ขอฯ ทำกำรชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยเจ้ำพนักงำนจะยังไม่พิจำรณำคำขอและยังไม่นับระยะเวลำกำรดำเนินกำร
จนกว่ำผู้ขอฯ จะดำเนินกำรแก้ไข/ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
12) ในกรณีที่ผู้ขอฯ ไม่สำมำรถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ เจ้ำพนักงำนอำจพิจำรณำไม่อนุญำตในกำรขออนุญำตนัน้
13) เมื่อพิจำรณำคำขอแล้วเสร็จ เจ้ำพนักงำนจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ ตำม
มำตรำ 10 แห่ง พ.ร.บ. กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 ผ่ำนระบบ ECARS
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ประเภทขั้นตอน
1. กำรตรวจสอบ
เอกสำร

2. กำรพิจำรณำ
อนุญำต

รำยละเอียดของขั้นตอน

เจ้ำพนักงำนจะตรวจสอบข้อมูลและเอกสำรหลักฐำน
ต่ำงๆ ว่ำครบถ้วนหรือไม่ ตำมหลักเกณฑ์ตำ่ งๆ
หำกพบว่ำเอกสำรยังไม่ครบถ้วน เจ้ำพนักงำนจะแจ้ง
ให้ผู้ขอฯ จัดส่งข้อมูลหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม
(หมำยเหตุ: เมื่อผู้ขอฯ ได้รับแจ้งแล้ว ผู้ขอฯ ต้อง
ดำเนินกำรแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่เจ้ำพนักงำนกำหนด หำก
พ้นระยะเวลำดังกล่ำว เจ้ำพนักงำนจะถือว่ำคำขอนั้น
เป็นอันตกไป)
หลังจำกที่ผู้ขอฯ ดำเนินกำรแก้ไข ชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือยื่นเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วน
เจ้ำพนักงำนจะพิจำรณำคำขอตำมลำดับกำรได้รับคำขอ
ที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว (first come-first serve) โดย
จะนำเสนอต่อผู้มีอำนำจตำมลำดับขั้น เพื่อลงนำมใน
หนังสืออนุญำต
(หมำยเหตุ: ขั้นตอนกำรพิจำรณำจะเริม่ นับระยะเวลำ
เมื่อได้มีกำรดำเนินกำรตำมข้อ 11 ทีก่ ำหนดในหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอ)

ระยะเวลำ หน่วย
ให้บริกำร เวลำ
1
วัน

29

วัน

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ำยนโยบำยและ
กำกับกำร
แลกเปลีย่ นเงิน

ฝ่ำยนโยบำยและ
กำกับกำร
แลกเปลีย่ นเงิน

2

ระยะเวลำ
เจ้ำพนักงำนพิจำรณำแล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รับข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วนและเนื้อหำ
สอดคล้องกัน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
ผู้ขอฯ ต้องกรอกข้อมูลและแนบเอกสำรหลักฐำนตำมที่เจ้ำพนักงำนกำหนด (ตำมเอกสำรแนบ) ดังนี้
1) ข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ต้องถูกต้องครบถ้วนและเนื้อหำสอดคล้องกัน เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต โดย
หำกผู้ขอฯ มีกำรอ้ำงอิงข้อมูลใดๆ ขอให้มีเอกสำรหลักฐำนสนับสนุนแนบมำด้วย ทั้งนี้ เพื่อควำมหนักแน่นของข้อมูลที่ใช้
ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต มิเช่นนั้น ข้อมูลดังกล่ำวอำจไม่มีควำมหนักแน่นเพียงพอที่จะนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำได้
2) ข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ หำกเป็นภำษำอื่นที่ไม่ใช่ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภำษำไทยหรือ
ภำษำอังกฤษ ที่รับรองโดยผู้ขอฯ ด้วย
3) ข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนทุกหน้ำทุกฉบับ ต้องลงนำมรับรองควำมถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำมที่แท้จริงของผู้ขอฯ หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบอำนำจจำกผู้ขอฯ เช่น หำกผู้ขอฯ เป็นนิติบคุ คลในประเทศไทย ผูม้ ีอำนำจลงนำมต้องเป็นบุคคลเดียวกับ
ที่ระบุอยู่ในข้อ 3 ของหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนล่ำสุดที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ พร้อมประทับตรำของบริษัท (กรณี
เป็นนิติบุคคล) (ถ้ำมี)
ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
1) ผู้ช่วยผู้อำนวยกำร ส่วนกำกับและวิเครำะห์กำรแลกเปลีย่ นเงิน1 เบอร์โทรศัพท์ 0-2283-5122 หรือ
2) รองผู้อำนวยกำร ส่วนกำกับและวิเครำะห์กำรแลกเปลี่ยนเงิน1 เบอร์โทรศัพท์ 0-2283-5171
3) ฝ่ำยนโยบำยและกำกับกำรแลกเปลี่ยนเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย สำนักงำนใหญ่ – 273 ถนนสำมเสน
แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200 โทรศัพท์ 0-2356-7799
4) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กรุงเทพมหำนคร 10300 )
ฝ่ำยนโยบำยและกำกับกำรแลกเปลี่ยนเงิน
30 เมษำยน 2562
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เอกสำรแนบ

ประเภทคำขอ และรำยกำรที่ขออนุญำต
ประเภทคำขอ
1. บัญชีเงินฝำกเงินตรำ
ต่ำงประเทศ (FCD) ในประเทศ
2. บัญชีเงินฝำกเงินตรำ
ต่ำงประเทศ (FCD) ใน
ต่ำงประเทศ
3. กำรทำสัญญำคุ้มครองควำม
เสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยน (FX
Hedging)

4.
5.
6.
7.
8.

9.

3.1 -

รำยกำรที่ขออนุญำต
ขอโอนเงินตรำต่ำงประเทศ (FX) ระหว่ำงบุคคลในประเทศ
ขอเกี่ยวข้องกับบัญชี FCD ในประเทศ กรณีอื่นๆ
ขอไม่นำรำยรับเข้ำประเทศ แต่ขอฝำกไว้ในต่ำงประเทศ
(เช่น เพื่อรอชำระภำระอื่น เพื่อรอรวบรวมเงินก่อนนำเข้ำประเทศ)
ขอส่งเงินออกไปฝำกเพื่อรอชำระภำระต่ำงๆ
ขอเกี่ยวข้องกับบัญชี FCD ในต่ำงประเทศ กรณีอื่นๆ
ขอทำ FX Hedging กับสถำบันกำรเงินในไทย
กรณีที่ไม่มี underlying ตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน /
บนประมำณกำรเกิน 1 ปี / บนภำระ FX-Linked (บุคคลไทยซื้อ/ขำยสินค้ำ/
บริกำรระหว่ำงกันโดยกำหนดรำคำเป็น FX แต่ชำระเป็นเงินบำทเทียบเท่ำ) /
ขอแทนบริษัทในเครือ

- ขอทำ FX Hedging กับคู่สัญญำในต่ำงประเทศ
- ขอทำ FX Hedging กรณีอื่นๆ
3.2 ขอทำ Cross Currency Swap (CCS) กับสถำบันกำรเงินในไทย เพื่อ
แปลงภำระหนี้สกุลบำทให้เป็น FX
กำรทำสัญญำคุ้มครองควำมเสี่ยง
- ขอส่งเงินส่วนต่ำงจำกกำรเข้ำทำสัญญำ Commodity Hedging กับ
รำคำสินค้ำ (Commodity
คู่สัญญำในต่ำงประเทศ
Hedging)
ธุรกรรมอนุพันธ์อื่น
- ขอส่งเงินกรณีที่เกี่ยวข้องกับกำรทำธุรกรรมอนุพันธ์ หรือกำรวำงเงิน
(นอกเหนือจำก FX Hedging
เป็นประกันที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทำงกำรเงิน กับคู่สัญญำในต่ำงประเทศ
และ Commodity Hedging)
กำรลงทุน
- ขอส่งเงินลงทุนโดยตรงในกิจกำรที่ต่ำงประเทศ โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น
หรือ มีส่วนเป็นเจ้ำของ ต่ำกว่ำ 10%
- ขอส่งเงินลงทุนโดยตรงในกิจกำรที่ต่ำงประเทศ กรณีอื่นๆ
กำรให้กู้ยืม
- ขอส่งเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่ต่ำงประเทศที่ไม่ใช่กิจกำรในเครือ เกินวงเงิน
ที่กฎหมำยกำหนด
- ขอส่งเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่ต่ำงประเทศ กรณีอื่นๆ
กำรชำระคืนเงินกู้จำก
- ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่นำเข้ำประเทศ แต่ไม่มีเอกสำรหลักฐำน
ต่ำงประเทศ
แสดงเงินกู้เข้ำประเทศ ตำมที่กฎหมำยกำหนด
- ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่ไม่นำเข้ำประเทศ โดยนำไปชำระค่ำสินค้ำ/
บริกำร/ภำระอื่น หรือโดยกำรแปลงหนี้ค่ำสินค้ำ/บริกำร/ภำระอื่น ที่มีกับ
ผู้ให้กู้ เป็นเงินกู้
- ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้จำกต่ำงประเทศ กรณีอื่นๆ
ค่ำสินค้ำ ค่ำบริกำร และภำระ 9.1 - ขอชำระค่ำสินค้ำ ค่ำบริกำร และภำระอื่น ด้วยวิธีหักกลบลบหนี้
อื่น
(Multilateral Netting)
- ขอชำระค่ำสินค้ำ ค่ำบริกำร และภำระอื่น แบบเต็มจำนวน (gross)
ผ่ำนศูนย์กลำงชำระเงิน
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ประเภทคำขอ
10. อื่นๆ กรณีบุคคลในประเทศ

รำยกำรที่ขออนุญำต
9.2 ขอรับเงินค่ำสินค้ำส่งออกเกิน 360 วัน
10.1 ขอโอนเงินออกไปต่ำงประเทศ เกินวงเงินที่กฎหมำยกำหนด
(เช่น กำรส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทยที่ย้ำยถิ่นฐำนไปพำนักอยู่ต่ำงประเทศ
เป็นกำรถำวร / กำรส่งเงินมรดกให้แก่ผู้รับมรดกซึ่งมีถิ่นพำนักถำวรในต่ำงประเทศ /
กำรส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญำติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักถำวรในต่ำงประเทศ /
กำรส่งเงินซื้ออสังหำริมทรัพย์ในต่ำงประเทศ / กำรส่งเงินบริจำคให้แก่
สำธำรณประโยชน์ เกินวงเงินที่กฎหมำยกำหนด)

11. อื่นๆ กรณีบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่
นอกประเทศ

10.2 กรณีอื่นๆ
11.1 ขอโอนมรดก ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
11.2 ขอนำธนบัตรเงินบำทออกนอกประเทศ ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยูน่ อก
ประเทศ เกินวงเงินที่กฎหมำยกำหนด
11.3 กรณีอื่นๆ

ควำมหมำยอักษรย่อ : FX = Foreign Exchange หรือเงินตรำต่ำงประเทศ,
FCD = Foreign Currency Deposit Account หรือบัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ
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เอกสำรแนบ

ข้อมูลและเอกสำรหลักฐำน* ที่ต้องกำรเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต
ตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน
*หมำยเหตุ
(1) ข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ต้องถูกต้องครบถ้วนและเนื้อหำสอดคล้องกัน เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต โดยหำกผู้ขอฯ มีกำร
อ้ำงอิงข้อมูลใดๆ ขอให้มีเอกสำรหลักฐำนสนับสนุนแนบมำด้วย ทั้งนี้ เพื่อควำมหนักแน่นของข้อมูลที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต
มิเช่นนั้น ข้อมูลดังกล่ำวอำจไม่มีควำมหนักแน่นเพียงพอที่จะนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำได้
(2) ข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ หำกเป็นภำษำอื่นที่ไม่ใช่ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ต้องมีคำแปลเป็นภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ
ที่รับรองโดยผู้ขอฯ ด้วย
(3) ข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนทุกหน้ำทุกฉบับ ต้องลงนำมรับรองควำมถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมที่แท้จริงของผู้ขอฯ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบอำนำจจำกผู้ขอฯ เช่น หำกผู้ขอฯ เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ผู้มีอำนำจลงนำมต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ระบุอยู่ในข้อ 3
ของหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนล่ำสุดที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ พร้อมประทับตรำของบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) (ถ้ำมี)

สิ่งที่เหมือนกันในทุกประเภทคำขอ ได้แก่
ข้อมูล

เอกสำรหลักฐำน
 เรื่องที่ขอ
 แบบคำขออนุญำตตำมกฎหมำยควบคุมกำร
 วงเงินที่ขอ ต่อปี
แลกเปลี่ยนเงิน (download ในเว็บไซต์
 ระยะเวลำที่จะทำธุรกรรม
www.bot.or.th ตำมหัวเรื่องที่ต้องกำรขออนุญำต)
 เหตุผลควำมจำเป็น
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนตำมที่ระบุ)
 รำยได้และรำยจ่ำยหลักๆ ของธุรกิจหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง  สำเนำเอกสำรแสดงตน เช่น หนังสือรับรองกำร
คืออะไร
จัดตั้งบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์/
 เลขที่และวันที่ของหนังสืออนุญำตฉบับเดิม (กรณีขอต่ออำยุ บัตรประชำชน/หรือหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี)
กำรอนุญำตทุกกรณี)
 วงเงินที่ใช้ไป ตำมหนังสืออนุญำตฉบับเดิม (กรณีขอต่ออำยุ
กำรอนุญำตทุกกรณี ยกเว้นกรณีค่ำสินค้ำ ค่ำบริกำร และ
ภำระอื่น ตำมประเภทคำขอข้อ 9)
 เลขที่และวันที่ของหนังสืออนุญำตที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)

ส่วนที่ต้องยื่นเพิ่ม ซึ่งต่ำงกันตำมแต่ละประเภทคำขอ ได้แก่
ข้อมูล
เอกสำรหลักฐำน
1. บัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ (FCD) ในประเทศ
- ขอโอนเงินตรำต่ำงประเทศ (FX) ระหว่ำงบุคคลในประเทศ
- ขอเกี่ยวข้องกับบัญชี FCD ในประเทศ กรณีอื่นๆ
 แหล่งที่มำของเงินที่จะนำมำชำระ (หำกแหล่งเงินเป็น FX  สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
ที่ฝำกอยู่ในบัญชี FCD โปรดระบุด้วยว่ำเป็นบัญชี FCD
ของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มำ
ที่เปิดไว้กับธนำคำรในประเทศหรือไม่, บัญชีประเภทอะไร)
 อธิบำยว่ำบุคคลในประเทศผู้รับ FX จะนำ FX ไปใช้ทำอะไร
เช่น จะนำไปชำระภำระที่มีกับต่ำงประเทศหรือไม่
 (หำกเป็นกรณีให้กู้ระหว่ำงกัน) โปรดอธิบำยว่ำผู้กู้จะชำระคืน
เป็น FX หรือไม่ และผู้กู้จะนำ FX จำกแหล่งใดมำชำระคืน

6

ข้อมูล
เอกสำรหลักฐำน
2. บัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ (FCD) ในต่ำงประเทศ
- ขอไม่นำรำยรับเข้ำประเทศ แต่ขอฝำกไว้ในต่ำงประเทศ (เช่น เพื่อรอชำระภำระอื่น เพื่อรอรวบรวมเงิน
ก่อนนำเข้ำประเทศ)
- ขอส่งเงินออกไปฝำกเพื่อรอชำระภำระต่ำงๆ
- ขอเกี่ยวข้องกับบัญชี FCD ในต่ำงประเทศ กรณีอื่นๆ
 วงเงินรำยรับในต่ำงประเทศที่จะฝำกเข้ำบัญชี ต่อปี และ/  สำเนำเอกสำรแสดงภำระที่รอชำระ เช่น สัญญำ
หรือ วงเงินที่จะโอนจำกในประเทศออกไปฝำก ต่อปี
เงินกู้ (โปรด highlight คำสั่งเจ้ำหนี้ หรือเนื้อควำม
 ชื่อเจ้ำของบัญชีเงินฝำกในต่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวข้องให้ด้วย)
 ยอดคงค้ำงในบัญชี ณ สิ้นวันจะไม่เกินเท่ำใด
 สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
 แหล่งที่มำของ FX ที่จะโอนเข้ำไปฝำก (เช่น มำจำก
ของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มำ
รำยรับในต่ำงประเทศค่ำอะไรบ้ำง มำจำกกำรซื้อ FX
หรือถอนบัญชี FCD)
 แหล่งใช้ไปของ FX ที่ฝำกในบัญชี (จะถอน FX กรณีใดบ้ำง
และเพื่อชำระภำระอะไรบ้ำง)
 มูลค่ำของภำระที่มีกำรชำระจริงในรอบปีที่แล้ว (ยอด
actual ของปีที่แล้ว) (ถ้ำมี)
 หำกวงเงินที่ขออนุญำตครั้งนี้มำกกว่ำยอด actual ของ
ปีที่แล้ว โปรดอธิบำยด้วยว่ำมีควำมเป็นไปได้เพรำะเหตุใด
3. กำรทำสัญญำคุ้มครองควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยน (FX Hedging)
3.1 - ขอทำ FX Hedging กับสถำบันกำรเงินในไทย
กรณีที่ไม่มี underlying ตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน /
บนประมำณกำรเกิน 1 ปี /
บนภำระ FX-Linked (บุคคลไทยซือ้ /ขำยสินค้ำ/บริกำรระหว่ำงกันโดยกำหนดรำคำเป็น FX แต่ชำระเป็นเงินบำทเทียบเท่ำ) /
แทนบริษัทในเครือ

- ขอทำ FX Hedging กับคู่สัญญำในต่ำงประเทศ
- ขอทำ FX Hedging กรณีอื่นๆ
 อธิบำย Hedging policy ว่ำกำหนดไว้อย่ำงไรบ้ำง
 สำเนำสัญญำซื้อ/ขำย สินค้ำ/บริกำร ที่กำหนดรำคำ
 อธิบำยรูปแบบธุรกรรม hedging ว่ำจะเข้ำทำธุรกรรม
เป็น FX แต่ชำระเป็นเงินบำทเทียบเท่ำ (โปรด
ฝั่งซื้อหรือขำย FX, เป็นธุรกรรมอะไร (Forward, Swap,
highlight เนื้อควำมที่เกี่ยวข้องให้ด้วย)
etc), สกุลเงิน, จำนวนเงิน, วันที่จะเข้ำทำสัญญำ,
(กรณีทำ hedging บนภำระ FX-Linked)
ระยะเวลำของสัญญำ, ชื่อคู่สัญญำ, วิธีกำร settle เงิน  สำเนำเอกสำร Hedging policy ที่ระบุให้ hedge
เป็นแบบ gross หรือ net
กับต่ำงประเทศ (กรณีทำ FX-Hedging กับคู่สัญญำ
 underlying คืออะไร/หรือที่มำของควำมเสี่ยง คืออะไร
ในต่ำงประเทศ)
 มูลค่ำ underlying ที่เกิดขึ้นจริงในปีที่แล้ว (ยอด actual  สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
ของปีที่แล้ว)
ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนและ
 หำกวงเงินที่ขออนุญำตครั้งนี้มำกกว่ำยอด actual ของ
ข้อมูลที่ให้มำ
ปีที่แล้ว โปรดอธิบำยด้วยว่ำมีควำมเป็นไปได้เพรำะเหตุใด
 อธิบำยรำยละเอียดกำร unwind (ถ้ำมี)
 คู่สัญญำในต่ำงประเทศ จะสำมำรถ back-to-back กับ
สถำบันกำรเงินในไทย แบบ fully hedge ได้หรือไม่
(กรณีทำ FX-Hedging กับคู่สัญญำในต่ำงประเทศ)
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ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีขอทำ FX Hedging แทนบริษัทในเครือ เอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมกรณีขอทำ FX Hedging
 รำยชื่อบริษัทในเครือ
แทนบริษัทในเครือ
 อธิบำยควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงผูข้ อ กับบริษัทในเครือ เช่น  หนังสือมอบอำนำจจำกบริษัทในเครือ
ถือหุ้นระหว่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร
 สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของผู้ขอ และ
 วงเงินที่จะเข้ำทำธุรกรรม ต่อปี เป็นวงเงินที่รวมวงเงิน
ของบริษัทในเครือ
ของบริษัทผู้ขอแล้ว หรือไม่ อย่ำงไร
 อธิบำยว่ำเมื่อถึงวัน settle เงิน บริษัทใดจะเป็นผู้ชำระ
อย่ำงไร
3.2 ขอทำ Cross Currency Swap (CCS) กับสถำบันกำรเงินในไทย เพื่อแปลงภำระหนี้สกุลบำทให้เป็น FX
 อธิบำยภำระหนี้สกุลบำท เช่น วงเงิน ระยะเวลำชำระคืน  สำเนำแสดงภำระหนี้สกุลบำท เช่น สัญญำเงินกู้
อัตรำดอกเบี้ย
สกุลบำท
 อธิบำยรูปแบบธุรกรรม CCS เช่น สกุลเงิน, จำนวนเงิน,  สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
วันที่จะเข้ำทำสัญญำ, ระยะเวลำของสัญญำ, ชื่อคู่สัญญำ, ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนและ
settle เงินแบบไหน เมื่อใด, มี initial exchange หรือไม่ ข้อมูลที่ให้มำ
 ถ้ำมี initial exchange โปรดอธิบำยด้วยว่ำจะนำ FX
ไปชำระอะไร และเมื่อใด
 อธิบำยว่ำจะนำ FX จำกแหล่งใดมำชำระขำหลังของ
ธุรกรรม CCS
 อธิบำยรำยละเอียดกำร unwind (ถ้ำมี)
4. กำรทำสัญญำคุ้มครองควำมเสี่ยงรำคำสินค้ำ (Commodity Hedging)
- ขอส่งเงินส่วนต่ำงจำกกำรเข้ำทำสัญญำ Commodity Hedging กับคู่สัญญำในต่ำงประเทศ
 อธิบำยรูปแบบธุรกรรม hedging ว่ำจะเข้ำทำธุรกรรม  สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
ฝั่งซื้อหรือขำย, สกุลเงิน, จำนวนเงิน, วันที่จะเข้ำทำ
ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงรำคำ Commodity และ
สัญญำ, ระยะเวลำของสัญญำ, ชื่อคู่สัญญำ, วิธีกำร
ข้อมูลที่ให้มำ
settle เงิน
 underlying คืออะไร/หรือที่มำของควำมเสี่ยง คืออะไร
 มูลค่ำ underlying ที่เกิดขึ้นจริงในปีที่แล้ว (ยอด actual
ของปีที่แล้ว)
 หำกวงเงินที่ขออนุญำตครั้งนี้มำกกว่ำยอด actual ของ
ปีที่แล้ว โปรดอธิบำยด้วยว่ำมีควำมเป็นไปได้เพรำะเหตุใด
5. ธุรกรรมอนุพันธ์อื่น (นอกเหนือจำก FX Hedging และ Commodity Hedging)
- ขอส่งเงินกรณีที่เกี่ยวข้องกับกำรทำธุรกรรมอนุพันธ์ หรือกำรวำงเงินเป็นประกันที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
ทำงกำรเงิน กับคู่สัญญำในต่ำงประเทศ
 อธิบำยรูปแบบธุรกรรม hedging ว่ำจะเข้ำทำธุรกรรม  สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
ฝั่งซื้อหรือขำย หรือแลกระหว่ำงอะไรกับอะไร, สกุลเงิน,
ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและข้อมูลที่ให้มำ
จำนวนเงิน, วันที่จะเข้ำทำสัญญำ, ระยะเวลำของสัญญำ,
ชื่อคู่สัญญำ, วิธีกำร settle เงิน
 ที่มำของควำมเสี่ยง คืออะไร
 หำกผู้ขอเป็นฝ่ำยต้องชำระส่วนต่ำง จะนำ FX จำกไหน
มำชำระ (เช่น เป็นกำรนำเงินบำทมำซื้อ FX, หรือเป็น FX
ที่ฝำกอยู่ในบัญชี FCD อยู่แล้ว และ FCD ดังกล่ำวเป็น
FCD แบบแหล่งเงินได้จำกต่ำงประเทศหรือไม่ อย่ำงไร)
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 หำกผู้ขอเป็นฝ่ำยรับเงินส่วนต่ำง จะนำ FX ฝำกเข้ำบัญชี
ที่เปิดไว้กับธนำคำรในประเทศ หรือไม่ อย่ำงไร
6. กำรลงทุน
- ขอส่งเงินลงทุนโดยตรงในกิจกำรที่ต่ำงประเทศ โดยมีสัดส่วนกำรถือหุ้น หรือ มีส่วนเป็นเจ้ำของ ต่ำกว่ำ 10%
- ขอส่งเงินลงทุนโดยตรงในกิจกำรที่ต่ำงประเทศ กรณีอื่นๆ
 ชื่อของกิจกำรผู้รับเงินลงทุน และประเทศที่ตั้ง
 สำเนำเอกสำรกำรจัดตั้งบริษัท ของกิจกำรผู้รับเงิน
 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จะซื้อ
ลงทุน
 อธิบำยลักษณะธุรกิจของกิจกำรผู้รับเงินลงทุน (หำกมิได้  สำเนำเอกสำรแสดงทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ประกอบธุรกิจซื้อขำยสินค้ำ/บริกำร โดยตรง โปรด
ของกิจกำรผู้รับเงินลงทุน
อธิบำยถึงปลำยทำงของเงินด้วย)
 สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ของกิจกำรผู้รับเงินลงทุน
 อธิบำยควำมเชื่อมโยงกับธุรกิจในประเทศไทย ว่ำมีหรือไม่ (ถ้ำมี)
อย่ำงไร
 สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ของกิจกำรผู้ส่งเงิน
 สัดส่วนกำรถือหุ้นในกิจกำรผู้รับเงินลงทุนทั้งก่อนและหลัง (กรณีเป็นนิติบุคคล)
กำรลงทุนครั้งนี้
 สำเนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ลงทุน
 จำนวนเงินที่เคยส่งออกไปลงทุนในกิจกำรผู้รับเงินลงทุน ของกิจกำรผู้ส่งเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
นับตั้งแต่ต้นปีแล้วทั้งหมด (ไม่รวมครั้ งนี้)
 สำเนำสัญญำร่วมทุน หรือสัญญำซื้อขำยหุ้น (ถ้ำมี)
 โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ซื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD  สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
หรือฝำกเงินบำทเข้ำบัญชี Non-resident Baht Account
ของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มำ
7. กำรให้กู้ยืม
- ขอส่งเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่ต่ำงประเทศที่ไม่ใช่กิจกำรในเครือ เกินวงเงินที่กฎหมำยกำหนด
- ขอส่งเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่ต่ำงประเทศ กรณีอื่นๆ
 ชื่อกิจกำรผู้กู้ และประเทศที่ตั้ง
 สำเนำใบอนุญำตให้จดทะเบียนของกิจกำรผู้กู้
 อธิบำยลักษณะธุรกิจของกิจกำรผู้กู้ (หำกมิได้ประกอบ  สำเนำเอกสำรแสดงทุนจดทะเบียนของกิจกำรผู้กู้
ธุรกิจซื้อขำยสินค้ำ/บริกำร โดยตรง โปรดอธิบำยถึง
 สำเนำเอกสำรแสดงสัดส่วนกำรถือหุ้นระหว่ำงผู้ขอฯ
แหล่งใช้ไปของเงินให้กู้ด้วย)
กับกิจกำรของผู้กู้ เช่น โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น
 สัดส่วนกำรถือหุ้นในกิจกำรผู้กู้
 สำเนำเอกสำรกำรให้กู้ยืมที่แสดงรำยละเอียดกำรให้กู้
 โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ซื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD
เช่น สัญญำเงินให้กู้
หรือฝำกเงินบำทเข้ำบัญชี Non-resident Baht
 สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
Account
ของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มำ
 อธิบำยลักษณะกำรโอนเงินออก ว่ำจะโอนในครั้งเดียว
หรือจะทยอยโอน และจะโอนเมื่อใด
 ตั้งแต่ต้นปีนี้ ได้โอนเงินออกไปให้กู้แก่กิจกำรนี้แล้ว
เป็นเงินเท่ำใด
8. กำรชำระคืนเงินกู้จำกต่ำงประเทศ
- ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่นำเข้ำประเทศ แต่ไม่มีเอกสำรหลักฐำนแสดงเงินกู้เข้ำประเทศ ตำมที่
กฎหมำยกำหนด
- ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ที่ไม่นำเข้ำประเทศ โดยนำไปชำระค่ำสินค้ำ/บริกำร/ภำระอื่น หรือโดย
กำรแปลงหนี้ค่ำสินค้ำ/บริกำร/ภำระอื่น ที่มีกับผู้ให้กู้ เป็นเงินกู้
- ขอส่งเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้จำกต่ำงประเทศ กรณีอื่นๆ
 อธิบำยสำเหตุที่ไม่มีหลักฐำนแสดงกำรนำเงินกู้เข้ำ
 สำเนำกำรกู้ยืมที่แสดงรำยละเอียดกำรกู้ เช่น
ประเทศ (กรณีเงินกู้ที่นำเข้ำ)
สัญญำเงินกู้
 อธิบำยว่ำนำเงินกู้นั้น ไปใช้เพื่อกำรใด อย่ำงไร
 สำเนำเอกสำรที่แสดงได้ว่ำ เคยมีกำรนำเงินกู้จำก
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(กรณีเงินกู้ที่ไม่นำเข้ำ)
ต่ำงประเทศเข้ำมำในประเทศ เช่น Bank Statement
 จำนวนเงินกู้ท่ีเบิกแล้ว จำนวนที่ชำระคืนแล้ว และยอด
หรือหลักฐำนของธนำคำรในต่ำงประเทศ แสดง
ต้นเงินกู้คงเหลือ ณ ปัจจุบัน
กำรโอนเงินจำกผู้ให้กู้ให้แก่ผู้กู้ เอกสำรกำรเบิกเงินกู้
 โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ซื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD
นำเข้ำประเทศ (กรณีเงินกู้ทนี่ ำเข้ำ)
หรือฝำกเงินบำทเข้ำบัญชี Non-resident Baht
 สำเนำเอกสำรแสดงภำระของผูก้ ู้ เช่น Invoice
Account
(กรณีเงินกู้ที่ไม่นำเข้ำ)
 สำเนำเอกสำรกำรโอนเงินจำกผูใ้ ห้กู้ไปชำระภำระ
หรือ หลักฐำนแสดงกำรรับชำระเงิน เช่น
ใบเสร็จรับเงิน (กรณีเงินกู้ที่ไม่นำเข้ำ)
 สำเนำงบกำรเงินในปีที่เกิดกำรกู้เงินดังกล่ำว
ที่ audited
 สำเนำงบกำรเงินปีล่ำสุด ที่ audited
 สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
ของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มำ
9. ค่ำสินค้ำ ค่ำบริกำร และภำระอื่น
9.1 - ขอชำระค่ำสินค้ำ ค่ำบริกำร และภำระอื่น ด้วยวิธีหักกลบลบหนี้ (Multilateral Netting)
- ขอชำระค่ำสินค้ำ ค่ำบริกำร และภำระอื่น แบบเต็มจำนวน (gross) ผ่ำนศูนย์กลำงชำระเงิน
 ประเภทของสินค้ำ ค่ำบริกำร และภำระอื่น ที่จะนำมำหัก  สำเนำเอกสำรที่แสดงข้อตกลงเกี่ยวกับกำรชำระเงิน
กลบหรือที่เกี่ยวข้อง
เช่น Netting agreement
 ชื่อศูนย์กลำงกำรชำระเงิน และประเทศที่ตั้งของศูนย์ฯ  สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
 วิธีกำรชำระเงินเป็นแบบใด (ด้วยวิธีหักกลบลบหนี้ หรือ
ของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มำ
แบบเต็มจำนวน)
 สกุลเงินที่จะชำระ/รับชำระ
 สกุลเงินในเอกสำรเรียกเก็บเงิน ที่จะชำระ/รับชำระ
9.2 ขอรับเงินค่ำสินค้ำส่งออกเกิน 360 วัน
 ประเภทสินค้ำที่เกี่ยวข้อง
 สำเนำข้อตกลงกำรซื้อขำยสินค้ำ ที่แสดงเงื่อนไข
 จำนวนเงินค่ำสินค้ำส่งออก
กำรชำระเงินเกิน 360 วัน
 ชื่อและประเทศผู้ซ้อื สินค้ำ
 สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
 ระยะเวลำที่จะรับเงิน
ของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มำ
10. อื่นๆ กรณีบุคคลในประเทศ
10.1 ขอโอนเงินออกไปต่ำงประเทศ เกินวงเงินที่กฎหมำยกำหนด (เช่น กำรส่งเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไทย
ที่ย้ำยถิ่นฐำนไปพำนักอยู่ต่ำงประเทศเป็นกำรถำวร / กำรส่งเงินมรดกให้แก่ผู้รับมรดกซึ่งมีถิ่นพำนักถำวรใน
ต่ำงประเทศ / กำรส่งเงินไปให้ครอบครัวหรือญำติพี่น้องซึ่งมีถิ่นพำนักถำวรในต่ำงประเทศ / กำรส่งเงินซื้อ
อสังหำริมทรัพย์ในต่ำงประเทศ / กำรส่งเงินบริจำคให้แก่สำธำรณประโยชน์ เกินวงเงินที่กฎหมำยกำหนด)

 รำยละเอียดของภำระที่จะต้องโอนเงินออกไปชำระ
 สำเนำเอกสำรใดๆ ที่แสดงภำระผูกพัน หรือ
 โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ซื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD
ที่เกี่ยวข้องกัน
หรือฝำกเงินบำทเข้ำบัญชี Non-resident Baht
 สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
Account
ของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มำ
 ตั้งแต่ต้นปีนี้ ได้โอนเงินออกไปเพื่อกรณีนี้แล้วหรือไม่ และ
เป็นจำนวนเงินเท่ำใด
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10.2 กรณีอื่นๆ
 รำยละเอียดของภำระที่จะต้องโอนเงินออกไปชำระ
 สำเนำเอกสำรใดๆ ที่แสดงภำระผูกพัน หรือ
 โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ซื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD
ที่เกี่ยวข้องกัน
หรือฝำกเงินบำทเข้ำบัญชี Non-resident Baht
 สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
Account
ของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มำ
 ตั้งแต่ต้นปีนี้ ได้โอนเงินออกไปเพื่อกรณีนี้แล้วหรือไม่
และเป็นจำนวนเงินเท่ำใด
 ข้อมูลสนับสนุนเหตุผลควำมจำเป็น
11. อื่นๆ กรณีบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
11.1 ขอโอนมรดก ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
 แหล่งที่มำของเงินมรดก เช่น จำกบัญชีเงินฝำกธนำคำร  สำเนำคำสั่งศำลที่ระบุให้ผู้ขอฯ เป็นผู้จัดกำรมรดก
โดยระบุเลขที่บัญชี และยอดคงค้ำงในบัญชี
 สำเนำใบมรณะบัตร ของบุคคลทีม่ ีถิ่นที่อยูน่ อกประเทศ
 สำเนำเอกสำรใดๆ ที่แสดงว่ำเงินที่จะโอนออกไปนั้น
เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จะโอน/หรือรับโอนเงิน เช่น
บัญชีเงินฝำกธนำคำร
 สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
ของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มำ
11.2 ขอนำธนบัตรเงินบำทออกนอกประเทศ ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เกินวงเงินที่กฎหมำยกำหนด
 แหล่งที่มำของเงินที่จะนำออกนอกประเทศ เช่น
 สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
ซือ้ หรือถอนเงินบำท กับนิติบุคคลรับอนุญำต หรือบุคคล
ของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มำ
รับอนุญำต ซึ่งเป็นเงินที่ได้มำจำก FX ที่นำเข้ำ
 อธิบำยว่ำผู้ขอจะนำธนบัตรเงินบำทที่ออกนอกประเทศ
ไปใช้ทำอะไร
11.3 กรณีอื่นๆ
 รำยละเอียดของภำระที่จะต้องโอนเงินออกไปชำระ
 สำเนำเอกสำรใดๆ ที่แสดงภำระผูกพัน หรือ
 โอนเงินออกโดยวิธีใด เช่น ซื้อ FX หรือถอนบัญชี FCD
ที่เกี่ยวข้องกัน
หรือฝำกเงินบำทเข้ำบัญชี Non-resident Baht
 สำเนำเอกสำรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนควำมหนักแน่น
Account
ของเหตุผลและข้อมูลที่ให้มำ
 ตั้งแต่ต้นปีนี้ ได้โอนเงินออกไปเพื่อกรณีนี้แล้วหรือไม่
และเป็นจำนวนเงินเท่ำใด
 ข้อมูลสนับสนุนเหตุผลควำมจำเป็น
ควำมหมำยอักษรย่อ : FX = Foreign Exchange หรือเงินตรำต่ำงประเทศ
FCD = Foreign Currency Deposit Account หรือบัญชีเงินฝำกเงินตรำต่ำงประเทศ
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