
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทธ. 1/2551 
   เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

และการคา้หลกัทรัพยต์่างประเทศ 
(ประมวล) 

 
           

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 109 มาตรา 113 และมาตรา 114  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับาง
ประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 
มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท า
ไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ 11 ในประกาศน้ี 
 “บริษทัหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือการคา้หลกัทรัพย ์ซ่ึงมิไดจ้ ากดัเฉพาะหลกัทรัพยอ์นัเป็น
ตราสารแห่งหน้ีหรือหน่วยลงทุน 
 “หลกัทรัพยต์่างประเทศ”  หมายความวา่   หลกัทรัพยท่ี์ออกเป็นเงินตราต่างประเทศและ
จ าหน่ายในต่างประเทศ 
 “ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ”  หมายความวา่   นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ซ่ึงสามารถใหบ้ริการเป็นตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพยไ์ดต้ามกฎหมายของประเทศนั้น
และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพย ์(regulated 
exchange) 
 “วงเงินจดัสรร”  หมายความวา่   วงเงินลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศหรือสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ต่างประเทศซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายใหส้ านกังานเป็นผูจ้ดัสรรวงเงิน 

 
1ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทธ. 92/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย

หลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยต์่างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี15/10/2552 



 
 ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศและการท า
ธุรกรรมการคา้หลกัทรัพยต์่างประเทศของบริษทัหลกัทรัพยโ์ดยใชว้งเงินจดัสรร 
 
 ขอ้ 32 ในการใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพย 
์์ใหบ้ริการไดเ้ฉพาะเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 (1) หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ รวมทั้งสิทธิในการ 
ซ้ือหลกัทรัพยอ์นัเกิดจากการลงทุนในหลกัทรัพยด์งักล่าว 
 (2) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐบาล 
ต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศเป็นผูอ้อกหรือผูค้  ้าประกนั 
 (3) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผูอ้อกหรือ 
ผูค้  ้าประกนั 
 (4) ตราสารแห่งหน้ีภาคเอกชนท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตวัตราสารหรือผูอ้อกตราสาร  
อยูใ่นอนัดบัท่ีผูล้งทุนสามารถลงทุนได ้(investment grade) 
 (5) หุน้ท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปซ่ึงผูอ้อกมีแผนงานและก าหนดระยะเวลาท่ี
ชดัเจนในการน าหุน้ดงักล่าวไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
 (6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยต์าม (1) (2) (3) (4) (5) 
หรือ (7) เป็นหลกั ซ่ึงหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ หรือ 
 (7) หลกัทรัพยอ่ื์นตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
 
 ขอ้ 4 ในการพิจารณาค าขอเปิดบญัชีและการท าสัญญากบัลูกคา้ท่ีแต่งตั้งใหบ้ริษทัหลกัทรัพย์
เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการดงัน้ี 
 (1) ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาค าขอเปิดบญัชีและการท าสัญญากบัลูกคา้ไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรโดยตอ้งมีกระบวนการท่ีเพียงพอท่ีจะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้เป็นบุคคลเดียวกบัท่ี
ปรากฏตามเอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอเปิดบญัชี รวมทั้งตรวจสอบตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ 
ผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงจากการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ และผูมี้อ  านาจควบคุมการซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องลูกคา้ 
 (2) จดัใหมี้ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานอยา่งเพียงพอท่ีจะทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
ระดบัความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศ ฐานะการเงิน
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และความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาค าขอเปิดบญัชีและการให้
ค  าแนะน าแก่ลูกคา้ 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตามวรรคหน่ึงเป็นลูกคา้เดิมซ่ึงมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพยอ์ยู่
แลว้ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการตาม (2) และตรวจสอบตวัตนท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ผูรั้บประโยชน์ท่ี
แทจ้ริงจากการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ และผูมี้อ  านาจควบคุมการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องลูกคา้ โดย
ตอ้งมีกระบวนการท่ีเพียงพอท่ีจะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่บุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลเดียวกบัท่ีปรากฏตาม
เอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอเปิดบญัชี 
 
 ขอ้ 5 ในการใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพย์
ด าเนินการดงัน้ี 
 (1) จดัใหมี้กระบวนการท่ีจะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้ทราบถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน
ในหลกัทรัพยต์่างประเทศ  โดยอยา่งนอ้ยตอ้งจดัท าเอกสารเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงจากการลงทุนใน
หลกัทรัพยต์่างประเทศซ่ึงมีรายการและสาระส าคญัอยา่งนอ้ยตามแนวทางของเอกสารการเปิดเผยขอ้มูล
ความเส่ียงท่ีสมาคมบริษทัหลกัทรัพยก์ าหนดและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
 (2) แจง้ใหลู้กคา้ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการส่งค าสั่งซ้ือขาย การช าระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพย ์และรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนดงักล่าว รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศนั้น 
 (3) จดัใหลู้กคา้ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศผา่นบญัชีเงินสด 
 (4) รายงานขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศตามแบบและวิธีการท่ีส านกังานจดัไวใ้น
ระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน 
 (5) ปฏิบติัตามขั้นตอน ระเบียบ และวิธีปฏิบติัอ่ืนเก่ียวกบัการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศท่ีสมาคมบริษทัหลกัทรัพยก์ าหนดและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
 
 ขอ้ 6 บริษทัหลกัทรัพยจ์ะให้บริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศโดยใชว้งเงิน
จดัสรรใหก้บัลูกคา้แต่ละรายไดต้่อเม่ือไดผ้า่นการพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินท่ีลูกคา้รายดงักล่าว
จะน าไปลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศตามรูปแบบและวิธีการท่ีส านกังานก าหนด 
 ในการรับค าสั่งซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศจากลูกคา้ทุกคร้ังใหบ้ริษทัหลกัทรัพย ์ ตรวจสอบ
วงเงินท่ีลูกคา้รายนั้นยงัคงใชไ้ดเ้พื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การลงทุนของลูกคา้ยงัคงอยูภ่ายในวงเงินท่ีไดรั้บ
จดัสรรดงักล่าว 
 
 ขอ้ 7 ใหน้ าความในขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 และขอ้ 6 มาใชบ้งัคบักบัการท าธุรกรรมการคา้หลกัทรัพย์
ต่างประเทศของบริษทัหลกัทรัพยโ์ดยอนุโลม 



 
 ขอ้ 83 ในการใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บ
ยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 65/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการกระท าการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลง
วนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 
 ขอ้ 94 ในการท าธุรกรรมการคา้หลกัทรัพยต์่างประเทศ ให้บริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ 8 ขอ้ 15 และขอ้ 16 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 67/2552 เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 
2552 
 ในกรณีท่ีการท าธุรกรรมการคา้หลกัทรัพยต์่างประเทศตามวรรคหน่ึงเป็นการท าธุรกรรมใน
ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 10 ขอ้ 11 ขอ้ 12 ขอ้ 
13 และขอ้ 14 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทด. 67/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการในการคา้หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
 
 ขอ้ 10 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นตน้ไป 
 ประกาศ   ณ   วนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 

      
 
 
 

(นายสุรพงษ ์ สืบวงศลี์) 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 
 

หมายเหตุ: 
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หลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยต์่างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี15/10/2552 



           
 


