ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 28/2553
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพย
ประเภทหุนกูส กุลเงินตราตางประเทศ ในประเทศไทย
(ฉบับประมวล)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 114 และมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ในประกาศนี้
(1)1 “บริษัทหลักทรัพย” หมายความวา บริษัทที่ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการจัดจําหนายหลักทรัพย
ซึ่งมิไดจํากัดเฉพาะหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน ใบทรัสตของทรัสตที่มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุน
รวม หรือหลักทรัพยอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหเปนหลักทรัพยที่มลี ักษณะการลงทุนทํานอง
เดียวกับหนวยลงทุน
(2)2 “หุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ” หมายความวา หุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ
ที่ไดรับอนุญาตใหเสนอขายในประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการเสนอ
ขายหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศในประเทศไทย หรือตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหมเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
1

ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยประเภทหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556

2

ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2554 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยประเภทหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/03/2554

2

(3) “วงเงินจัดสรร” หมายความวา วงเงินลงทุนในหุน กูส กุลเงินตราตางประเทศ
ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยมอบหมายใหสํานักงานเปนผูจัดสรรวงเงิน
(4) “ผูลงทุนทั่วไป” หมายความวา ผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยอนุญาตใหลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศไดอยูแลว
(5)3 “ผูลงทุนสถาบัน” หมายความวา ผูลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ
(6)4 “ผูลงทุนรายใหญ” หมายความวา ผูลงทุนรายใหญตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ
ขอ 2 ในการใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพยและการจัด
จําหนายหลักทรัพย ประเภทหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ ใหกับผูลงทุนทั่วไปซึ่งตองใชวงเงินจัดสรร
ใหบริษัทหลักทรัพยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศนี้
หมวด 1
หลักเกณฑ์ ในการประกอบธุรกิจ
ขอ 35 ในการจําหนายหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ ใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการได
เฉพาะหุน กูทมี่ ีอันดับความนาเชื่อถือของหุนกู ผูออกหุน กู หรือผูค้ําประกันหุนกู อยูใ นอันดับที่สามารถ
ลงทุนได (investment grade) เวนแตเปนการเสนอขายหุน กูสกุลเงินตราตางประเทศทั้งจํานวนตอลูกคา
ที่เปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ
ขอ 4 ในการพิจารณาคําขอเปดบัญชีและการทําสัญญากับลูกคา หรือการทําธุรกรรม
กับลูกคาเปนครั้งแรกในกรณีที่ไมมีการเปดบัญชี สําหรับหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ ใหบริษัท
หลักทรัพยดําเนินการดังนี้
(1) จัดใหมกี ระบวนการที่เพียงพอที่จะทําใหมั่นใจไดวาลูกคาเปนบุคคลเดียวกับที่
ปรากฏตามเอกสารหลักฐานที่ใชประกอบการขอเปดบัญชีหรือทําธุรกรรม รวมทั้งตรวจสอบตัวตน
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ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยประเภทหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556

4

ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยประเภทหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556

5

ถูกยกเลิกเพื่อแกไข โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยประเภทหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556
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ที่แทจริงของลูกคา ผูรับประโยชนที่แทจริงและผูมีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมดานหลักทรัพย
ของลูกคา
(2) จัดใหมีขอมูลหรือเอกสารหลักฐานอยางเพียงพอทีจ่ ะทราบถึงวัตถุประสงค
ในการลงทุน ระดับความรูความเขาใจและประสบการณเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
ฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา เพื่อใชประกอบการพิจารณาคําขอเปดบัญชี
การทําธุรกรรมและการใหคาํ แนะนํากับลูกคา
ในกรณีที่ลูกคาตามวรรคหนึง่ เปนลูกคาที่มกี ารลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ
ผานบริษัทหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงือ่ นไข และ
วิธีการในการเปนนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยตางประเทศอยูกอ นแลว
ใหบริษัทหลักทรัพยดังกลาวไดรับยกเวนไมตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งสําหรับลูกคารายนั้น
ขอ 5 บริษัทหลักทรัพยจะใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย
หรือการจัดจําหนายหลักทรัพย ประเภทหุน กูสกุลเงินตราตางประเทศ โดยใชวงเงินจัดสรรกับลูกคา
แตละรายไดตอ เมื่อไดรับการจัดสรรวงเงินจากสํานักงานตามรูปแบบและวิธีการที่สํานักงานกําหนด
ในการใหบริการตามวรรคหนึ่งทุกครั้ง ใหบริษัทหลักทรัพยตรวจสอบวงเงิน
ที่ลูกคารายนั้นยังคงใชได เพือ่ ใหมั่นใจวาการลงทุนของลูกคายังคงอยูภ ายในวงเงินทีไ่ ดรับจัดสรร
ขอ 6 ในการใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือ
การจัดจําหนายหลักทรัพย ประเภทหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ ใหบริษัทหลักทรัพยดําเนินการดังนี้
(1) ควบคุมดูแลใหผูติดตอกับผูลงทุนใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับการลงทุนในหุนกูสกุล
เงินตราตางประเทศใหเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการลงทุน ระดับความรูความเขาใจและ
ประสบการณเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ฐานะการเงินและความสามารถในการชําระ
หนี้ของลูกคา ในกรณีที่มีการใหคําแนะนํากับลูกคา
(2) จัดใหมกี ระบวนการที่จะทําใหมั่นใจไดวาลูกคาทราบถึงขอจํากัดและความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูลงทุน
โดยอยางนอยตองจัดทําเอกสารเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาวตามแนวทางของเอกสารการเปดเผยขอมูล
ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพยกาํ หนดและไดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(3) จัดใหลูกคาทําการซื้อขายหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศผานบัญชีเงินสด
ในกรณีที่ใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยกับลูกคา
(4) รายงานขอมูลการใชวงเงินจัดสรรของลูกคาแตละราย ตามแบบและวิธีการ
ที่สํานักงานจัดไวในเว็บไซตของสํานักงาน
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(5) ปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ และวิธีปฏิบัติอื่นตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย
กําหนดและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
หมวด 2
วันมีผลใช้ บังคับของประกาศ
ขอ 7 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

หมายเหตุ:
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทธ. 28/2553 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธกี ารในการ
เปนนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพย ประเภทหุนกูสกุล
เงินตราตางประเทศ ในประเทศไทย ลงวันที่04/06/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เลม 127 ตอนพิเศษ 75ง
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ทธ. 7/2554 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เปนนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยประเภทหุนกูสกุล
เงินตราตางประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที1่ 8/03/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 เลม 128 ตอนพิเศษ 38ง
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการ
เปนนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยประเภทหุนกูสกุล
เงินตราตางประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

