
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทธ. 6/2557 
   เร่ือง  การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการลงทุนในผลิตภณัฑ ์

ในตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
(ประมวล) 

 
 
           

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 109 วรรคหน่ึง มาตรา 114 และมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
พ.ศ. 2546 อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 
45 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1 ใหย้กเลิก 
  (1) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 1/2551  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และการคา้หลกัทรัพยต่์างประเทศ  ลงวนัท่ี 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 
  (2) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 92/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และการคา้หลกัทรัพยต่์างประเทศ (ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี 
15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
  (3) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 93/2552  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการเป็น
ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
  (4) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 25/2555  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการเป็น
ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
  (5) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 28/2553  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
ประเภทหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย  ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
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  (6) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 7/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
ประเภทหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2)  ลงวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 
  (7) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 7/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการในการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
ประเภทหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3)  ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
 
  ขอ้ 2 ในประกาศน้ี 
  “ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ”  หมายความวา่   หลกัทรัพย์
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ท่ีก าหนดใหมี้การช าระเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความวา่   ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยห์รือผูป้ระกอบธุรกิจ
สัญญา 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
  “ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญา”  หมายความวา่   ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  “วงเงินจดัสรร”  หมายความวา่   วงเงินลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนซ่ึงธนาคาร 
แห่งประเทศไทยมอบหมายใหส้ านกังานเป็นผูจ้ดัสรรวงเงิน 
  “ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ”  หมายความวา่   กิจการท่ีใหบ้ริการเป็นศูนยก์ลางใน
การซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นทางคา้ปกติซ่ึงจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
ของทางการหรือหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพย  ์
  “หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ”  หมายความวา่   หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีไดรั้บ
อนุญาตใหเ้สนอขายในประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหุน้กู้
สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย หรือตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์
  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “ศูนยซ้ื์อขายสัญญา”  หมายความวา่ 
  (1) ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 
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  (2) ศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศท่ีอยูภ่ายใต้
การก ากบัดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลดา้นสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 
  ขอ้ 3 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีใหบ้ริการในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงตอ้งใชว้งเงินจดัสรร 
 
  ขอ้ 4 ผูป้ระกอบธุรกิจจะใหบ้ริการแก่ลูกคา้เพื่อการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศไดต่้อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1) เป็นการใหบ้ริการเพื่อการลงทุนในหลกัทรัพยต์ามขอ้ 5 หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ตามขอ้ 6  ทั้งน้ี ตามประเภทท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บใบอนุญาต 
  (2) ไดรั้บการจดัสรรเงินลงทุนจากวงเงินจดัสรรใหก้บัลูกคา้แต่ละรายแลว้  ทั้งน้ี  
การขอรับการจดัสรรเงินลงทุนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและวิธีการท่ีส านกังานก าหนด 
  (3) จดัใหลู้กคา้ท าการซ้ือขายผา่นบญัชีเงินสดเท่านั้น 
  (4)1 ยกเลิกทั้งวงเลบ็ 4 
  เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บค าสั่งจากลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน
ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ใหด้ าเนินการตรวจสอบวงเงินท่ีลูกคา้รายนั้นยงัคงใชไ้ดทุ้กคร้ังเพื่อให้
มัน่ใจวา่การลงทุนของลูกคา้ยงัคงอยูภ่ายในวงเงินท่ีไดรั้บจดัสรรตามวรรคหน่ึง (2) 
 
  ขอ้ 5 ในการใหบ้ริการเพื่อการลงทุนในหลกัทรัพยต์ามขอ้ 4(1) ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยใ์หบ้ริการไดเ้ฉพาะหลกัทรัพยท่ี์มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1) หลกัทรัพยท่ี์ใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดทุ้กประเภท ไดแ้ก่ 
 (ก) หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ รวมทั้งสิทธิ
ในการซ้ือหลกัทรัพยอ์นัเกิดจากการลงทุนในหลกัทรัพยด์งักล่าว 
 (ข) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารหรือหน่วยงาน
ของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศเป็นผูอ้อกหรือผูค้  ้าประกนั 
 (ค) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหน้ีท่ีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ 
เป็นผูอ้อกหรือผูค้  ้าประกนั 

 
1ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 29/2557 เร่ือง การให้บริการแก่ลูกคา้ในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24/09/2557 
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 (ง) ตราสารแห่งหน้ีท่ีภาคเอกชนเป็นผูอ้อกและเสนอขายในต่างประเทศ  
โดยท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตวัตราสารหรือผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีผูล้งทุนสามารถลงทุนได ้
(investment grade) 
 (จ) หุ้นท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปซ่ึงผูอ้อกมีแผนงานและก าหนด
ระยะเวลาท่ีชดัเจนในการน าหุน้ดงักล่าวไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
 (ฉ) หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ (foreign collective investment 
scheme) ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยต์าม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละแปดสิบ
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศดงักล่าว 
 (ช) หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ (foreign collective investment 
scheme) ท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยต์าม (ฉ) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศดงักล่าว 
 (ซ) หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของหุ้นกู ้ผูอ้อกหุน้กู ้
หรือผูค้  ้าประกนัหุ้นกู ้อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) 
 (ฌ)2 หน่วยของโครงการจดัการลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศกลุ่มอาเซียน 
(ASEAN Collective Investment Schemes) ซ่ึงสามารถเสนอขายหน่วยดงักล่าวในประเทศไทยไดต้าม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการไม่น าบทบญัญติัวา่ดว้ยการ
เสนอขายหลกัทรัพยต์่อประชาชนมาใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหน่วยของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศ 
  (2) หลกัทรัพยท่ี์ใหบ้ริการไดเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีเป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
ไดแ้ก่ 
 (ก) ตราสารหน้ีท่ีภาคเอกชนเป็นผูอ้อกและสามารถเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั
หรือผูล้งทุนรายใหญ่ในประเทศไทยได ้โดยการเสนอขายดงักล่าวไดก้ระท าขึ้นในต่างประเทศ 
 (ข) หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ (foreign collective investment 
scheme) ท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย ซ่ึงมีนโยบายการลงทุนในท านองเดียวกบักองทุนรวม 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ง จดัการและ
ลงทุนของกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย 
 (ค) ศุกูกต่างประเทศ 
 (ง) หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศท่ีผูอ้อกเสนอขายหุ้นกูท้ ั้งจ านวนต่อผูล้งทุน
สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 

 
2ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 29/2557 เร่ือง การให้บริการแก่ลูกคา้ในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุล
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  (3) หลกัทรัพยอ่ื์นใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนดเพิ่มเติม โดยอาจก าหนดประเภท
ของผูล้งทุนหรือประเภทของผูป้ระกอบธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัประเภทหลกัทรัพยท่ี์ประกาศเพิ่มเติมนั้น
ดว้ยก็ได ้
 
  ขอ้ 6 ในการใหบ้ริการเพื่อการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามขอ้ 4(1)  
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสัญญาให้บริการไดเ้ฉพาะสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1) สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีซ้ือขายอยูใ่นศูนยซ้ื์อขายสัญญา 
  (2) สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีซ้ือขายอยูน่อกศูนยซ้ื์อขายสัญญาตามท่ีส านกังานประกาศ
ก าหนด 
 
  ขอ้ 7 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30 เมษายน พ.ศ. 2557 

      
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
เลขาธิการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 6/2557 เร่ือง การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการลงทุนใน
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวนัท่ี 30/04/2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวนัท่ี 23/05/2557 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 81 ง 
          ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 29/2557 เร่ือง การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการลงทุน
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24/09/2557 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เม่ือ 
 


