
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทธ. 28/2553 
   เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย 

หลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 
ประเภทหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย 

(ฉบบัประมวล) 
 
 
           

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 114 และมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1 ในประกาศน้ี 
  (1)1 “บริษทัหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
ซ่ึงมิไดจ้ ากดัเฉพาะหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสตข์องทรัสตท่ี์มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุน
รวม หรือหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะการลงทุนท านอง
เดียวกบัหน่วยลงทุน 
  (2)2 “หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ”  หมายความวา่   หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายในประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอ
ขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย หรือตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์ 

 
1ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 7/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 15/02/2556 
2ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 7/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี  2) ลงวนัท่ี 18/03/2554 
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  (3) “วงเงินจดัสรร”  หมายความวา่   วงเงินลงทุนในหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 
ซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายใหส้ านกังานเป็นผูจ้ดัสรรวงเงิน 
  (4) “ผูล้งทุนทัว่ไป”  หมายความวา่   ผูล้งทุนท่ีมิใช่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัตามท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตใหล้งทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศไดอ้ยู่แลว้ 
  (5)3 “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
  (6)4 “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
 
  ขอ้ 2 ในการใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย ์ประเภทหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ ใหก้บัผูล้งทุนทัว่ไปซ่ึงตอ้งใชว้งเงินจดัสรร 
ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี 
 

หมวด 1 
หลกัเกณฑ์ในการประกอบธุรกจิ 

 
  ขอ้ 35 ในการจ าหน่ายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ  ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการได้
เฉพาะหุน้กูท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ผูอ้อกหุ้นกู ้หรือผูค้  ้าประกนัหุ้นกู ้อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทุนได ้(investment grade)  เวน้แต่เป็นการเสนอขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศทั้งจ านวนต่อลูกคา้
ท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
 
  ขอ้ 4 ในการพิจารณาค าขอเปิดบญัชีและการท าสัญญากบัลูกคา้ หรือการท าธุรกรรม 
กบัลูกคา้เป็นคร้ังแรกในกรณีท่ีไม่มีการเปิดบญัชี ส าหรับหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ ใหบ้ริษทั
หลกัทรัพยด์ าเนินการดงัน้ี 
  (1) จดัใหมี้กระบวนการท่ีเพียงพอท่ีจะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้เป็นบุคคลเดียวกบัท่ี
ปรากฏตามเอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการขอเปิดบญัชีหรือท าธุรกรรม รวมทั้งตรวจสอบตวัตน 

 
3ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 7/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 15/02/2556 
4ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 7/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 15/02/2556 
5ถูกยกเลิกเพื่อแกไ้ข โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 7/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 15/02/2556 
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ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ ผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงและผูมี้อ านาจควบคุมการท าธุรกรรมดา้นหลกัทรัพย์ 
ของลูกคา้ 
  (2) จดัใหมี้ขอ้มูลหรือเอกสารหลกัฐานอยา่งเพียงพอท่ีจะทราบถึงวตัถุประสงค์ 
ในการลงทุน ระดบัความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์เก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
ฐานะการเงินและความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาค าขอเปิดบญัชี 
การท าธุรกรรมและการใหค้  าแนะน ากบัลูกคา้ 
  ในกรณีท่ีลูกคา้ตามวรรคหน่ึงเป็นลูกคา้ท่ีมีการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
ผา่นบริษทัหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ 
วิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยต่์างประเทศอยูก่่อนแลว้  
ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งด าเนินการตามวรรคหน่ึงส าหรับลูกคา้รายนั้น 
 
  ขอ้ 5 บริษทัหลกัทรัพยจ์ะให้บริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์
หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ประเภทหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ โดยใชว้งเงินจดัสรรกบัลูกคา้ 
แต่ละรายไดต้่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรวงเงินจากส านกังานตามรูปแบบและวิธีการท่ีส านกังานก าหนด 
  ในการใหบ้ริการตามวรรคหน่ึงทุกคร้ัง ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยต์รวจสอบวงเงิน 
ท่ีลูกคา้รายนั้นยงัคงใชไ้ด ้เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การลงทุนของลูกคา้ยงัคงอยูภ่ายในวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรร 
 
  ขอ้ 6 ในการใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือ 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ประเภทหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการดงัน้ี 
  (1) ควบคุมดูแลใหผู้ติ้ดต่อกบัผูล้งทุนใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนในหุน้กูส้กุล
เงินตราต่างประเทศให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน ระดบัความรู้ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์เก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศ ฐานะการเงินและความสามารถในการช าระ
หน้ีของลูกคา้ ในกรณีท่ีมีการใหค้  าแนะน ากบัลูกคา้ 
  (2) จดัใหมี้กระบวนการท่ีจะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้ทราบถึงขอ้จ ากดัและความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศเพื่อประกอบการตดัสินใจของผูล้งทุน  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งจดัท าเอกสารเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวตามแนวทางของเอกสารการเปิดเผยขอ้มูล
ท่ีสมาคมบริษทัหลกัทรัพยก์ าหนดและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
  (3) จดัใหลู้กคา้ท าการซ้ือขายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศผา่นบญัชีเงินสด  
ในกรณีท่ีใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยก์บัลูกคา้ 
  (4) รายงานขอ้มูลการใชว้งเงินจดัสรรของลูกคา้แต่ละราย ตามแบบและวิธีการ 
ท่ีส านกังานจดัไวใ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 



4 
 

  (5) ปฏิบติัตามขั้นตอน ระเบียบ และวิธีปฏิบติัอ่ืนตามท่ีสมาคมบริษทัหลกัทรัพย์
ก าหนดและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
 

หมวด 2 
วันมีผลใช้บังคับของประกาศ 

 
  ขอ้ 7 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  16  มิถุนายน พ.ศ. 2553  เป็นตน้ไป 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

      
 
 
 

(นายธีระชยั  ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทธ. 28/2553 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ
เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ประเภทหุน้กูส้กุล
เงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย ลงวนัท่ี04/06/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เม่ือ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เล่ม 127 ตอนพิเศษ 75ง 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ีทธ. 7/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ
เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้กูส้กุล
เงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบบัท่ี  2) ลงวนัท่ี18/03/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เม่ือ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 เล่ม 128 ตอนพิเศษ 38ง 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 7/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ
เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยป์ระเภทหุน้กูส้กุล
เงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 15/02/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
 


