ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 28/2553
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็ นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ประเภทหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย
(ฉบับประมวล)

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 114 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและ
เสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
(1)1 “บริ ษทั หลักทรัพย์” หมายความว่า บริ ษทั ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ซึ่งมิได้จากัดเฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุน
รวม หรื อหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะการลงทุนทานอง
เดียวกับหน่วยลงทุน
(2)2 “หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ
ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอ
ขายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย หรื อตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
1

ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็ นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556

2

ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็ นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/03/2554
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(3) “วงเงินจัดสรร” หมายความว่า วงเงินลงทุนในหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้สานักงานเป็ นผูจ้ ดั สรรวงเงิน
(4) “ผูล้ งทุนทัว่ ไป” หมายความว่า ผูล้ งทุนที่มิใช่ผลู ้ งทุนประเภทสถาบันตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้อยู่แล้ว
(5)3 “ผูล้ งทุนสถาบัน” หมายความว่า ผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
(6)4 “ผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายความว่า ผูล้ งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
ข้อ 2 ในการให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์และการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ ให้กบั ผูล้ งทุนทัว่ ไปซึ่งต้องใช้วงเงินจัดสรร
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้
หมวด 1
หลักเกณฑ์ ในการประกอบธุรกิจ
ข้อ 35 ในการจาหน่ายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดาเนินการได้
เฉพาะหุน้ กูท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของหุน้ กู้ ผูอ้ อกหุ ้นกู้ หรื อผูค้ ้ าประกันหุ้นกู้ อยูใ่ นอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่เป็ นการเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศทั้งจานวนต่อลูกค้า
ที่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
ข้อ 4 ในการพิจารณาคาขอเปิ ดบัญชีและการทาสัญญากับลูกค้า หรื อการทาธุรกรรม
กับลูกค้าเป็ นครั้งแรกในกรณี ที่ไม่มีการเปิ ดบัญชี สาหรับหุ ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ ให้บริ ษทั
หลักทรัพย์ดาเนินการดังนี้
(1) จัดให้มีกระบวนการที่เพียงพอที่จะทาให้มนั่ ใจได้วา่ ลูกค้าเป็ นบุคคลเดียวกับที่
ปรากฏตามเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเปิ ดบัญชีหรื อทาธุ รกรรม รวมทั้งตรวจสอบตัวตน
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ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556

4

ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556

5

ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็ นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556
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ที่แท้จริ งของลูกค้า ผูร้ ับประโยชน์ที่แท้จริ งและผูม้ ีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมด้านหลักทรัพย์
ของลูกค้า
(2) จัดให้มีขอ้ มูลหรื อเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะทราบถึงวัตถุประสงค์
ในการลงทุน ระดับความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ฐานะการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้า เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคาขอเปิ ดบัญชี
การทาธุรกรรมและการให้คาแนะนากับลูกค้า
ในกรณีที่ลูกค้าตามวรรคหนึ่งเป็ นลูกค้าที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศอยูก่ ่อนแล้ว
ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งดาเนิ นการตามวรรคหนึ่งสาหรับลูกค้ารายนั้น
ข้อ 5 บริ ษทั หลักทรัพย์จะให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์
หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ โดยใช้วงเงินจัดสรรกับลูกค้า
แต่ละรายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรวงเงินจากสานักงานตามรู ปแบบและวิธีการที่สานักงานกาหนด
ในการให้บริ การตามวรรคหนึ่งทุกครั้ง ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ตรวจสอบวงเงิน
ที่ลูกค้ารายนั้นยังคงใช้ได้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการลงทุนของลูกค้ายังคงอยูภ่ ายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
ข้อ 6 ในการให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรื อ
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ ให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดาเนินการดังนี้
(1) ควบคุมดูแลให้ผตู ้ ิดต่อกับผูล้ งทุนให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในหุน้ กูส้ กุล
เงินตราต่างประเทศให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ระดับความรู ้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ฐานะการเงินและความสามารถในการชาระ
หนี้ของลูกค้า ในกรณี ที่มีการให้คาแนะนากับลูกค้า
(2) จัดให้มีกระบวนการที่จะทาให้มนั่ ใจได้วา่ ลูกค้าทราบถึงข้อจากัดและความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
โดยอย่างน้อยต้องจัดทาเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่ องดังกล่าวตามแนวทางของเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์กาหนดและได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(3) จัดให้ลูกค้าทาการซื้ อขายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศผ่านบัญชีเงินสด
ในกรณีที่ให้บริ การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กบั ลูกค้า
(4) รายงานข้อมูลการใช้วงเงินจัดสรรของลูกค้าแต่ละราย ตามแบบและวิธีการ
ที่สานักงานจัดไว้ในเว็บไซต์ของสานักงาน
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(5) ปฏิบตั ิตามขั้นตอน ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิอื่นตามที่สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์
กาหนดและได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
หมวด 2
วันมีผลใช้ บังคับของประกาศ
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

หมายเหตุ:
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ทธ. 28/2553 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุน้ กูส้ กุล
เงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย ลงวันที่04/06/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เล่ม 127 ตอนพิเศษ 75ง
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ทธ. 7/2554 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุน้ กูส้ กุล
เงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่18/03/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 เล่ม 128 ตอนพิเศษ 38ง
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุน้ กูส้ กุล
เงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

