งำนที่ให้บริกำร

คู่มือสำหรับประชำชน
กำรพิจำรณำแบบคำขออนุญำตของศูนย์บริหำรเงินตำมกฎหมำยควบคุม
กำรแลกเปลี่ยนเงิน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทีมพิจารณาคาขอ ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
1. ศูนย์บริหารเงินยื่นคาขอต่อสถาบันการเงินทั่วประเทศไทย
วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทาการตามที่ ธปท.
ทีศ่ ูนย์บริหารเงินใช้บริการอยู่ โดยสถาบันการเงินจะส่งคาขอ ประกาศกาหนดสาหรับสถาบันการเงิน)
อนุญาตของศูนย์บริหารเงินตามกฎหมายควบคุมการ
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.
แลกเปลี่ยนเงิน มาให้ ธปท. ผ่านระบบ ECARS (Exchange
Control Approval and Reporting System) หรือผ่าน
ไปรษณีย์/หรือผ่านผู้รับมอบอานาจจากสถาบันการเงิน
(Messenger: By Hand)
ที่อยู่ อาคาร 1 ชั้น 3 โซน 3 ธนาคารแห่งประเทศไทย
(สานักงานใหญ่) เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2356 7799, 0 2283 5133, 0 2283 5164,
0 2283 6132-34 และ 0 2356 7636-37
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอควำมเห็นชอบ
คานิยาม
1) เจ้าพนักงาน หมายความว่า เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน ทีมพิจารณาคาขอ ฝ่ายนโยบายและกากับ
การแลกเปลี่ยนเงิน ธปท.
2) สถาบันการเงิน หมายความว่า นิติบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์
ทุกธนาคาร, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3) ศูนย์บริหารเงิน หมายความว่า นิติบุคคลทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ทาธุรกิจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้กับกลุ่มบริษัท
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคาขอความเห็นชอบ
1) การขออนุญาตของศูนย์บริหารเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน จะต้องเป็นธุรกรรมที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของ
การประกอบศูนย์บริหารเงิน ภายใต้ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
ศูนย์บริหารเงิน ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1.1 ศูนย์บริหารเงินใช้แบบคาขออนุญาตของศูนย์บริหารเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และยื่นคาขอ
ต่อเจ้าพนักงานได้ตามแบบคาขอที่กาหนด
1.2 การขออนุญาตดังกล่าว ศูนย์บริหารเงินต้องได้แจ้งขอบเขตในการยื่นคาร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
เป็นศูนย์บริหารเงินกับเจ้าพนักงานแล้ว
1.3 การขออนุญาตในกรณีที่ไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
เป็นรายกรณี
2) ให้ศูนย์บริหารเงิน download แบบคาขออนุญาตของศูนย์บริหารเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (คาขอ)
จากเว็บไซต์ “www.bot.or.th/ ตลาดการเงิน/หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน/แบบรายงาน/แบบคาขออนุญาตของศูนย์
บริหารเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน” โดยให้กรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานตามลาดับข้อที่กาหนดไว้
3) ให้ศูนย์บริหารเงิน ยื่นคาขอผ่านสถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานในเบื้องต้น
พร้อมให้คาแนะนาเกีย่ วกับการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตจนกว่าจะสมบูรณ์
(ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คาสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมและหนังสือเวียนธปท. ที่ ฝกง.(21)ว. 47/2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560) จากนั้นสถาบันการเงินส่งคาขอ มาให้
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หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอควำมเห็นชอบ
ธปท. ตามรูปแบบที่เจ้าพนักงานกาหนด ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลีย่ นเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทาธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กาหนด ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
4) โดยจะเริ่มต้นนับวันทีไ่ ด้รับคาขอวันแรก เมื่อสถาบันการเงินได้ส่งคาขอมาให้แก่ ธปท. ตามรูปแบบที่เจ้าพนักงานกาหนด
5) ช่วงเวลาที่เจ้าพนักงานรับคาขอ คือ วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของสถาบันการเงิน) ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น.
กรณีทคี่ าขอ ส่งมานอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าเจ้าพนักงานได้รับคาขอในวันทาการถัดไป
6) ศูนย์บริหารเงินต้องกรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานตามที่ ธปท. กาหนด อย่างถูกต้องครบถ้วนและเนื้อหา
สอดคล้องกัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยหากศูนย์บริหารเงิน มีการอ้างอิงข้อมูลใดๆ ขอให้มีเอกสาร
หลักฐานสนับสนุนแนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อความหนักแน่นของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต มิเช่นนั้น ข้อมูล
ดังกล่าว
อาจไม่มีความหนักแน่น เพียงพอที่จะนามาใช้ประกอบการพิจารณาได้
7) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ หากเป็นภาษาอื่นทีไ่ ม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคาแปลเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ ที่รับรองโดยผู้มีอานาจลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ พร้อมประทับตราของบริษัท (ถ้ามี)
8) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานทุกหน้าทุกฉบับ ต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
พร้อมประทับตราของบริษัท (ถ้ามี)
9) ศูนย์บริหารเงิน ต้องระบุชื่อ-นามสกุลผู้ประสานงาน (contact person) เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และ email
address ในแบบคาขอ เพื่อยืนยันว่าผู้ประสานงานดังกล่าวจะเป็นบุคคลที่ศูนย์บริหารเงิน มอบหมายให้ทาหน้าที่
ประสานงานกับศูนย์บริหารเงิน เช่น เพื่อให้ ธปท. ทาการติดต่อเพือ่ แจ้งความครบถ้วน หรือเพื่อการชี้แจงเพิ่มเติม กรณีที่
ธปท. มีประเด็นที่สงสัยใดๆ เพิ่มเติม ธปท. อาจเรียกให้ศูนย์บริหารเงิน มาชี้แจงหรือทาความเข้าใจเพื่อประกอบการพิจารณาได้
10) เมื่อได้รับคาขอ เจ้าพนักงานจะตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานในเบื้องต้นว่าครบถ้วนหรือไม่ หากเห็นว่ายังไม่ครบถ้วน
เจ้าพนักงานจะจัดทาบันทึกความบกพร่องของข้อมูลหรือแบบแจ้งแก้ไขคาขอความเห็นชอบและรายการเอกสารหลักฐาน
ที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (แบบแจ้งแก้ไขฯ) และดาเนินการดังนี้
10.1) กรณีสถาบันการเงิน ยื่นคาขอผ่านระบบ ECARS เจ้าพนักงานจะส่งแบบแจ้งแก้ไขฯ ให้แก่สถาบันการเงินผู้ยื่นคาขอ
โดยส่งผ่านระบบ ECARS และสถาบันการเงินมีหน้าที่แจ้งให้ศูนย์บริหารเงิน ดาเนินการแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติม ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดในแบบแจ้งแก้ไขฯ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธปท. จะถือว่า
คาขอนั้น เป็นอันตกไป
10.2) กรณีสถาบันการเงิน ยื่นคาขอให้แก่เจ้าพนักงานผ่านไปรษณีย์/หรือผ่านผูร้ ับมอบอานาจจากสถาบันการเงิน
(Messenger: By Hand) เจ้าพนักงานจะส่งแบบแจ้งแก้ไขฯ ให้แก่สถาบันการเงินผู้ยื่นคาขอ ผ่านไปรษณีย์/หรือโทรสาร/หรือ
email address ตามที่ระบุไว้ในคาขอ และให้ศูนย์บริหารเงินดาเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้
ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดในแบบแจ้งแก้ไขฯ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ธปท. จะถือว่าคาขอนั้น
เป็นอันตกไป
11) เจ้าพนักงานจะเริ่มพิจารณาคาขอ ตามลาดับการได้รับคาขอ ทีถ่ ูกต้องครบถ้วนแล้ว (first come-first serve)
เจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าศูนย์บริหารเงิน จะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามแบบแจ้งแก้ไขฯ นั้นเรียบร้อยแล้ว
12) หลังจากที่ศูนย์บริหารเงิน ยื่นเอกสารหลักฐานมาให้ ธปท. อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจ
พบว่าข้อมูล และเอกสารหลักฐานมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกันหรือข้อมูลดังกล่าวไม่มีความหนักแน่นเพียงพอ เจ้าพนักงาน
อาจขอให้ศูนย์บริหารเงิน มาชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวได้
13) ในกรณีทศี่ ูนย์บริหารเงิน ไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ เจ้าพนักงานอาจพิจารณาไม่อนุญาตในการขออนุญาตนั้น และ
หากศูนย์บริหารเงิน ยังคงต้องการขออนุญาต ให้ยื่นคาขอใหม่อีกครัง้ เมื่อสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงหรือยื่นเอกสารหลักฐาน
ได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่เจ้าพนักงานกาหนด
14) เมื่อพิจารณาคาขอแล้วเสร็จ เจ้าพนักงานจะแจ้งให้ศูนย์บริหารเงิน ทราบภายใน 7 วันทาการ กรณีศูนย์บริหารเงิน
ยื่นคาขอความเห็นชอบผ่านสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินส่งเจ้าหน้าที่มารับหนังสือตอบ
15) กรณีที่คาขอมีความซับซ้อน ศูนย์บริหารเงิน ควรนัดหารือธปท. ก่อนยื่นคาขอเพื่อให้ธปท. พิจารณารูปแบบการขอ
อนุญาตดังกล่าวและเอกสารประกอบการยื่นคาขอที่ควรจัดทา
16) เพื่อความสะดวกในการยื่นคาขอ ศูนย์บริหารเงินสามารถส่งเอกสารการยื่นคาขอให้เจ้าพนักงาน ธปท. ตรวจสอบเบื้องต้น
ได้ที่ e-mail address : FPDapprovalTeam@bot.or.th และสามารถติดต่อสอบถามเบื้องต้นได้ที่ เบอร์โทร 0 2283 5171
หรือ 0 2283 5122

2

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ประเภทขั้นตอน
1. การตรวจสอบ
เอกสาร

2. การพิจารณา
อนุญาต

3. การพิจารณา
อนุญาต

รำยละเอียดของขั้นตอน

เมื่อเจ้าพนักงานได้รับคาขอ เจ้าพนักงานจะตรวจสอบ
ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ว่าครบถ้วนหรือไม่
หากเห็นว่ายังไม่ครบถ้วน จะจัดทาแบบแจ้งแก้ไขฯ และ
รายการเอกสารหลักฐานทีต่ ้องยื่นเพิ่มเติม เพื่อให้
ศูนย์บริหารเงิน ดาเนินการแก้ไข และ/หรือยื่นเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่กาหนดในแบบแจ้งแก้ไขฯ หากพ้นกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ธปท. จะถือว่าคาขอนั้นเป็นอันตกไป
หลังจากที่ ดาเนินการแก้ไข ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือยื่น
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ดี
หากภายหลังเจ้าพนักงานตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสาร
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกันหรือ
ข้อมูลดังกล่าวไม่มคี วามหนักแน่นเพียงพอ เจ้าพนักงาน
อาจขอให้ศูนย์บริหารเงิน มาชี้แจงทาความเข้าใจเพิ่มเติม
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ไม่สอดคล้องเพื่อประกอบการ
พิจารณาดังกล่าวได้ โดยเจ้าพนักงานจะยังไม่พิจารณา
คาขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่า
ศูนย์บริหารเงินจะดาเนินการแก้ไขชี้แจงข้อเท็จจริง หรือ
ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบ
แจ้งแก้ไขฯ นั้นเรียบร้อยแล้ว
เจ้าพนักงานจะพิจารณาคาขอ ตามลาดับการได้รับคาขอ
ทีถ่ ูกต้องครบถ้วนแล้ว (first come-first serve) โดย
นาเสนอต่อผู้มีอานาจลงนามตามลาดับขั้น เพื่อลงนาม
ในหนังสืออนุญาต พร้อมทั้งแจ้งผลการอนุญาตให้แก่ผู้ขอ
ความเห็นชอบ

ระยะเวลำ หน่วย
หน่วยงำน
ให้บริกำร เวลำ
ผู้รับผิดชอบ
1
วันทา ฝ่ายนโยบายและ
การ
กากับการ
แลกเปลีย่ นเงิน

29

วันทา
การ

ฝ่ายนโยบายและ
กากับการ
แลกเปลีย่ นเงิน

30

วันทา
การ

ฝ่ายนโยบายและ
กากับการ
แลกเปลีย่ นเงิน

ระยะเวลำ
เจ้าพนักงานพิจารณาเรื่องที่ได้รับจากนิติบุคคลรับอนุญาต เฉพาะที่เจ้าพนักงานได้รับภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้
มีผลใช้บังคับเท่านั้น และเจ้าพนักงานจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทาการ นับจากวันที่ได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วนและเนื้อหาสอดคล้องกัน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
ศูนย์บริหารเงินสามารถทาความเข้าใจกับข้อมูลและเอกสารหลักฐาน ที่เจ้าพนักงานต้องการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
อนุญาต ได้ตามคู่มือสาหรับประชาชน โดยเลือกแบบคาขออนุญาตในเรื่องที่จะขอ และกรอกรายละเอียดข้อมูล และแนบ
เอกสารหลักฐานตามลาดับข้อที่กาหนดไว้ในแบบคาขออนุญาตดังกล่าว ตามที่ ธปท. กาหนด (ตามเอกสารแนบ) ดังนี้
(1) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ต้องถูกต้องครบถ้วนและเนื้อหาสอดคล้องกัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต
โดยหากศูนย์บริหารเงิน มีการอ้างอิงข้อมูลใดๆ ขอให้มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนแนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อความหนักแน่น
ของข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต มิเช่นนั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่มีความหนักแน่นเพียงพอที่จะนามาใช้
ประกอบการพิจารณาได้
(2) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ หากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคาแปลเป็นภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ ที่รับรองโดยผู้มีอานาจลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ พร้อมประทับตราของบริษัท (ถ้ามี)
(3) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานทุกหน้าทุกฉบับ ต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจ พร้อมประทับตราของบริษัท (ถ้ามี)
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ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
(1) ผู้ช่วยผู้อานวยการ ทีมพิจารณาคาขอความเห็นชอบ เบอร์โทร 0 2283 5122 หรือ
(2) รองผู้อานวยการ ส่วนวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนเงิน เบอร์โทร 0 2283 5171
(3) ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ – 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสาม
พระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2283 5325
(4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 /
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 )
ฝ่ายนโยบายและกากับการแลกเปลี่ยนเงิน
15 พฤศจิกายน 2560
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เอกสำรแนบ

ข้อมูลและเอกสำรหลักฐำน* ที่ต้องกำรเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุญำต
ตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน
*หมายเหตุ
(1) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ต้องถูกต้องครบถ้วนและเนื้อหาสอดคล้องกัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยหาก
ศูนย์บริหารเงิน มีการอ้างอิงข้อมูลใดๆ ขอให้มีเอกสารหลักฐานสนับสนุนแนบมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อความหนักแน่นของข้อมูลที่ใช้
ประกอบการพิจารณาอนุญาต มิเช่นนั้น ข้อมูลดังกล่าวอาจไม่มีความหนักแน่นเพียงพอที่จะนามาใช้ประกอบการพิจารณาได้
(2) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ หากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องมีคาแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ที่รับรองโดยผู้มีอานาจลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ พร้อมประทับตราของบริษัท (ถ้ามี)
(3) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานทุกหน้าทุกฉบับ ต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ
พร้อมประทับตราของบริษัท (ถ้ามี)

เอกสำรหลักฐำนตำมแต่ละประเภทคำขอ ได้แก่
เอกสารหลักฐาน
14. แบบคำขออนุญำตของศูนย์บริหำรเงินตำมกฎหมำยควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน
1. แบบคาขออนุญาตของศูนย์บริหารเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (download ในเว็บไซต์
www.bot.or.th ตามหัวเรื่องที่ต้องการขออนุญาตที่กรอกข้อมูลครบถ้วนตามที่ระบุ) โดยระบุวตั ถุประสงค์หรือ
ธุรกรรมที่ขออนุญาตตามที่แบบคาขอกาหนด
2. เหตุผลความจาเป็นในการยืน่ ขออนุญาต
3. หลักฐานแสดงการรับรองการจัดตั้งบริษัท รายชื่อกรรมการและกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท และ
วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์รับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยนื่ ขอ
4. หลักฐานแสดงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวที่เกี่ยวกับ
ธุรกรรมปัจจัยชาระเงินต่างประเทศและการบริหารความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและการตรวจสอบ
และสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
5. หลักฐานแสดงนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
6. หลักฐานแสดงกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และสอบทานการปฏิบัตติ ามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
7. สาเนาหลักฐานแสดงภาระหรือสาเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อสนับสนุนความหนักแน่น (กรณีที่ไม่เคยได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานในการทาธุรกรรมอนุพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินตราต่างประเทศ)
8. รายงานการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
9. รายงานประจาปี (ถ้ามี)
10. รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและการตรวจสอบ
ภายใน (ถ้ามี)
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