ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 6/2557
เรื่ อง การให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(ประมวล)

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 109 วรรคหนึ่ง มาตรา 114 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา
45 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 28 มีนาคม
พ.ศ. 2551
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 92/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และการค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
15 ตุลาคม พ.ศ. 2552
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 93/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการเป็ น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการเป็ น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
(5) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 28/2553 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ประเภทหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553
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(6) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ประเภทหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554
(7) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ประเภทหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์
หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กาหนดให้มีการชาระเงินเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
“ผูป้ ระกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรื อผูป้ ระกอบธุรกิจ
สัญญา
“ผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
“ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญา” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
“วงเงินจัดสรร” หมายความว่า วงเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนซึ่งธนาคาร
แห่งประเทศไทยมอบหมายให้สานักงานเป็ นผูจ้ ดั สรรวงเงิน
“ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า กิจการที่ให้บริ การเป็ นศูนย์กลางใน
การซื้อขายหลักทรัพย์เป็ นทางค้าปกติซ่ ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแล
ของทางการหรื อหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลด้านหลักทรัพย์
“หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตให้เสนอขายในประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุน้ กู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย หรื อตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
“ผูล้ งทุนสถาบัน” หมายความว่า ผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายความว่า ผูล้ งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
“ศูนย์ซ้ือขายสัญญา” หมายความว่า
(1) ศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546
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(2) ศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่อยูภ่ ายใต้
การกากับดูแลของทางการหรื อหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับผูป้ ระกอบธุรกิจที่ให้บริ การในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งต้องใช้วงเงินจัดสรร
ข้อ 4 ผูป้ ระกอบธุ รกิจจะให้บริ การแก่ลูกค้าเพื่อการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการให้บริ การเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 5 หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามข้อ 6 ทั้งนี้ ตามประเภทที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจได้รับใบอนุญาต
(2) ได้รับการจัดสรรเงินลงทุนจากวงเงินจัดสรรให้กบั ลูกค้าแต่ละรายแล้ว ทั้งนี้
การขอรับการจัดสรรเงินลงทุนดังกล่าวให้เป็ นไปตามรู ปแบบและวิธีการที่สานักงานกาหนด
(3) จัดให้ลูกค้าทาการซื้ อขายผ่านบัญชีเงินสดเท่านั้น
(4)1 ยกเลิกทั้งวงเล็บ 4
เมื่อผูป้ ระกอบธุรกิจได้รับคาสัง่ จากลูกค้าที่ประสงค์จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้ดาเนินการตรวจสอบวงเงินที่ลูกค้ารายนั้นยังคงใช้ได้ทุกครั้งเพื่อให้
มัน่ ใจว่าการลงทุนของลูกค้ายังคงอยูภ่ ายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามวรรคหนึ่ง (2)
ข้อ 5 ในการให้บริ การเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 4(1) ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ให้บริ การได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) หลักทรัพย์ที่ให้บริ การกับลูกค้าได้ทุกประเภท ได้แก่
(ก) หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งสิ ทธิ
ในการซื้อหลักทรัพย์อนั เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว
(ข) พันธบัตรหรื อตราสารแห่ งหนี้ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรื อหน่วยงาน
ของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศเป็ นผูอ้ อกหรื อผูค้ ้ าประกัน
(ค) พันธบัตรหรื อตราสารแห่ งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ
เป็ นผูอ้ อกหรื อผูค้ ้ าประกัน
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ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 29/2557 เรื่ อง การให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24/09/2557
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(ง) ตราสารแห่งหนี้ที่ภาคเอกชนเป็ นผูอ้ อกและเสนอขายในต่างประเทศ
โดยที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารหรื อผูอ้ อกตราสารอยูใ่ นอันดับที่ผลู ้ งทุนสามารถลงทุนได้
(investment grade)
(จ) หุ ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปซึ่งผูอ้ อกมีแผนงานและกาหนด
ระยะเวลาที่ชดั เจนในการนาหุน้ ดังกล่าวไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(ฉ) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (foreign collective investment
scheme) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรื อ (จ) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละแปดสิ บ
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าว
(ช) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (foreign collective investment
scheme) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ตาม (ฉ) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละแปดสิ บของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าว
(ซ) หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผูอ้ อกหุน้ กู้
หรื อผูค้ ้ าประกันหุ ้นกู้ อยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ฌ)2 หน่วยของโครงการจัดการลงทุนที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศกลุ่มอาเซียน
(ASEAN Collective Investment Schemes) ซึ่งสามารถเสนอขายหน่วยดังกล่าวในประเทศไทยได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการไม่นาบทบัญญัติวา่ ด้วยการ
เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บงั คับกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศ
(2) หลักทรัพย์ที่ให้บริ การได้เฉพาะลูกค้าที่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
ได้แก่
(ก) ตราสารหนี้ที่ภาคเอกชนเป็ นผูอ้ อกและสามารถเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบัน
หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ในประเทศไทยได้ โดยการเสนอขายดังกล่าวได้กระทาขึ้นในต่างประเทศ
(ข) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (foreign collective investment
scheme) ที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในทานองเดียวกับกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง จัดการและ
ลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
(ค) ศุกูกต่างประเทศ
(ง) หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่ผอู ้ อกเสนอขายหุ ้นกูท้ ้ งั จานวนต่อผูล้ งทุน
สถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่
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(3) หลักทรัพย์อื่นใดตามที่สานักงานประกาศกาหนดเพิ่มเติม โดยอาจกาหนดประเภท
ของผูล้ งทุนหรื อประเภทของผูป้ ระกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับประเภทหลักทรัพย์ที่ประกาศเพิ่มเติมนั้น
ด้วยก็ได้
ข้อ 6 ในการให้บริ การเพื่อการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 4(1)
ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจสัญญาให้บริ การได้เฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซ้ือขายอยูใ่ นศูนย์ซ้ือขายสัญญา
(2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซ้ือขายอยูน่ อกศูนย์ซ้ือขายสัญญาตามที่สานักงานประกาศ
กาหนด
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

หมายเหตุ:
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2557 เรื่ อง การให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 30/04/2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 23/05/2557 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 81 ง
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 29/2557 เรื่ อง การให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24/09/2557 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ

