
 
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

ที่ ทธ. 6/2557 
   เร่ือง  การใหบริการแกลูกคาในการลงทุนในผลิตภณัฑ 

ในตลาดทุนที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ 
(ประมวล) 

 
 
           

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แหงพระราชบญัญัติหลักทรัพย
และตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 109 วรรคหนึ่ง มาตรา 114 และมาตรา 116 แหงพระราชบัญญตัิ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา 
พ.ศ. 2546 อันเปนพระราชบญัญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 
45 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการกาํกับตลาดทนุออกขอกําหนดไวดังตอไปนี้ 
 
  ขอ 1 ใหยกเลิก 
  (1) ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2551  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และการคาหลักทรัพยตางประเทศ  ลงวันที่ 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 
  (2) ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทธ. 92/2552  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และการคาหลักทรัพยตางประเทศ (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 
15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
  (3) ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทธ. 93/2552  เร่ือง หลักเกณฑในการเปน
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในตางประเทศ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
  (4) ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2555  เร่ือง หลักเกณฑในการเปน
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาในตางประเทศ (ฉบับที่ 2)  ลงวนัที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
  (5) ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทธ. 28/2553  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรพัย
ประเภทหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ ในประเทศไทย  ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
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  (6) ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2554  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรพัย
ประเภทหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 
  (7) ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556  เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรพัย
ประเภทหุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3)  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 
 
  ขอ 2 ในประกาศนี้ 
  “ผลิตภัณฑในตลาดทุนที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ”  หมายความวา   หลักทรัพย
หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา ที่กําหนดใหมกีารชําระเงินเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 
  “ผูประกอบธุรกิจ”  หมายความวา   ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพยหรือผูประกอบธุรกิจ
สัญญา 
  “ผูประกอบธุรกิจหลักทรัพย”  หมายความวา   ผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย หรือการจดัจําหนายหลักทรัพย 
  “ผูประกอบธุรกิจสัญญา”  หมายความวา   ผูไดรับใบอนญุาตประกอบธุรกิจสัญญา 
ซ้ือขายลวงหนาประเภทตัวแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายลวงหนา หรือผูคาสัญญาซื้อขายลวงหนา 
  “วงเงินจดัสรร”  หมายความวา   วงเงนิลงทุนในผลิตภณัฑในตลาดทุนซึ่งธนาคาร 
แหงประเทศไทยมอบหมายใหสํานักงานเปนผูจัดสรรวงเงิน 
  “ตลาดหลักทรัพยตางประเทศ”  หมายความวา   กิจการทีใ่หบริการเปนศูนยกลางใน
การซื้อขายหลักทรัพยเปนทางคาปกติซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ และอยูภายใตการกํากับดูแล
ของทางการหรือหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลดานหลักทรัพย 
  “หุนกูสกุลเงินตราตางประเทศ”  หมายความวา   หุนกูสกลุเงินตราตางประเทศที่ไดรับ
อนุญาตใหเสนอขายในประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการเสนอขายหุนกู
สกุลเงินตราตางประเทศในประเทศไทย หรือตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนกูที่ออกใหมเพือ่การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
  “ผูลงทุนสถาบัน”  หมายความวา   ผูลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดบทนยิามผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ 
  “ผูลงทุนรายใหญ”  หมายความวา   ผูลงทนุรายใหญตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดบทนยิามผูลงทุนสถาบันและผูลงทุนรายใหญ 
  “ศูนยซ้ือขายสัญญา”  หมายความวา 
  (1) ศูนยซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา พ.ศ. 2546 
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  (2) ศูนยซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่อยูภายใต
การกํากับดแูลของทางการหรือหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลดานสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 
  ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคับกับผูประกอบธุรกิจที่ใหบริการในผลิตภณัฑในตลาดทนุ 
ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศซึ่งตองใชวงเงินจัดสรร 
 
  ขอ 4 ผูประกอบธุรกิจจะใหบริการแกลูกคาเพื่อการลงทุนในผลิตภณัฑในตลาดทุน 
ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศไดตอเมื่อเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (1) เปนการใหบริการเพื่อการลงทุนในหลกัทรัพยตามขอ 5 หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา
ตามขอ 6  ทั้งนี้ ตามประเภทที่ผูประกอบธุรกิจไดรับใบอนุญาต 
  (2) ไดรับการจัดสรรเงินลงทุนจากวงเงินจัดสรรใหกับลูกคาแตละรายแลว  ทั้งนี้  
การขอรับการจัดสรรเงินลงทุนดังกลาวใหเปนไปตามรูปแบบและวิธีการที่สํานักงานกาํหนด 
  (3) จัดใหลูกคาทําการซื้อขายผานบญัชีเงินสดเทานั้น 
  (4)1 ยกเลิกทั้งวงเล็บ 4 
  เมื่อผูประกอบธุรกิจไดรับคําสั่งจากลูกคาที่ประสงคจะลงทุนในผลิตภณัฑในตลาดทุน
ที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ใหดําเนินการตรวจสอบวงเงินที่ลูกคารายนั้นยังคงใชไดทุกครั้งเพื่อให
มั่นใจวาการลงทุนของลูกคายังคงอยูภายในวงเงนิที่ไดรับจัดสรรตามวรรคหนึ่ง (2) 
 
  ขอ 5 ในการใหบริการเพื่อการลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 4(1) ใหผูประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยใหบริการไดเฉพาะหลักทรัพยที่มีลักษณะดังตอไปนี ้
  (1) หลักทรัพยที่ใหบริการกบัลูกคาไดทุกประเภท ไดแก 
 (ก) หลักทรัพยที่ไดรับการจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ รวมทั้งสิทธิ
ในการซื้อหลักทรัพยอันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว 
 (ข) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือหนวยงาน
ของรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศเปนผูออกหรือผูค้ําประกัน 
 (ค) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ 
เปนผูออกหรือผูค้ําประกัน 

                                                        
1ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 29/2557 เรื่อง การใหบริการแกลูกคาในการลงทุนในผลิตภัณฑในตลาดทุนที่เปนสกุล

เงินตราตางประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24/09/2557 
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 (ง) ตราสารแหงหนี้ทีภ่าคเอกชนเปนผูออกและเสนอขายในตางประเทศ  
โดยที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตัวตราสารหรือผูออกตราสารอยูในอันดับที่ผูลงทุนสามารถลงทุนได 
(investment grade) 
 (จ) หุนที่เสนอขายตอประชาชนเปนการทัว่ไปซึ่งผูออกมีแผนงานและกาํหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจนในการนาํหุนดังกลาวไปจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ 
 (ฉ) หนวยของโครงการจัดการลงทุนตางประเทศ (foreign collective investment 
scheme) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) ไมนอยกวารอยละแปดสบิ
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของโครงการจัดการลงทุนตางประเทศดังกลาว 
 (ช) หนวยของโครงการจัดการลงทุนตางประเทศ (foreign collective investment 
scheme) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยตาม (ฉ) ไมนอยกวารอยละแปดสิบของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของโครงการจัดการลงทุนตางประเทศดังกลาว 
 (ซ) หุนกูสกุลเงินตราตางประเทศที่มีอันดบัความนาเชื่อถือของหุนกู ผูออกหุนกู 
หรือผูค้ําประกนัหุนกู อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
 (ฌ)2 หนวยของโครงการจัดการลงทุนที่จดัตั้งขึ้นในประเทศกลุมอาเซียน 
(ASEAN Collective Investment Schemes) ซ่ึงสามารถเสนอขายหนวยดังกลาวในประเทศไทยไดตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการไมนําบทบัญญัติวาดวยการ
เสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนมาใชบังคับกับการเสนอขายหนวยของโครงการจัดการลงทุน
ตางประเทศ 
  (2) หลักทรัพยที่ใหบริการไดเฉพาะลูกคาที่เปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 
ไดแก 
 (ก) ตราสารหนี้ที่ภาคเอกชนเปนผูออกและสามารถเสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน
หรือผูลงทุนรายใหญในประเทศไทยได โดยการเสนอขายดังกลาวไดกระทําขึ้นในตางประเทศ 
 (ข) หนวยของโครงการจัดการลงทุนตางประเทศ (foreign collective investment 
scheme) ที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย ซ่ึงมีนโยบายการลงทุนในทํานองเดยีวกับกองทุนรวม 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง จัดการและ
ลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย 
 (ค) ศุกูกตางประเทศ 
 (ง) หุนกูสกุลเงินตราตางประเทศที่ผูออกเสนอขายหุนกูทั้งจํานวนตอผูลงทุน
สถาบันหรือผูลงทุนรายใหญ 

                                                        
2ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ. 29/2557 เรื่อง การใหบริการแกลูกคาในการลงทุนในผลิตภัณฑในตลาดทุนที่เปนสกุล
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  (3) หลักทรัพยอ่ืนใดตามที่สํานักงานประกาศกําหนดเพิ่มเติม โดยอาจกาํหนดประเภท
ของผูลงทุนหรือประเภทของผูประกอบธุรกิจใหสอดคลองกับประเภทหลักทรัพยที่ประกาศเพิ่มเติมนั้น
ดวยก็ได 
 
  ขอ 6 ในการใหบริการเพื่อการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาตามขอ 4(1)  
ใหผูประกอบธุรกิจสัญญาใหบริการไดเฉพาะสัญญาซื้อขายลวงหนาทีม่ีลักษณะดังตอไปนี ้
  (1) สัญญาซื้อขายลวงหนาทีซ้ื่อขายอยูในศนูยซ้ือขายสัญญา 
  (2) สัญญาซื้อขายลวงหนาทีซ้ื่อขายอยูนอกศูนยซ้ือขายสัญญาตามที่สํานักงานประกาศ
กําหนด 
 
  ขอ 7 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป 
  ประกาศ  ณ  วนัที่  30 เมษายน พ.ศ. 2557 

      
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ) 
เลขาธิการ 

คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
 
 

หมายเหต:ุ 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2557 เร่ือง การใหบริการแกลูกคาในการลงทุนใน
ผลิตภัณฑในตลาดทุนที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ลงวันที่ 30/04/2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 23/05/2557 เลม 131 ตอนพิเศษ 81 ง 
          ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 29/2557 เร่ือง การใหบริการแกลูกคาในการลงทุน
ในผลิตภัณฑในตลาดทุนที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวนัที่ 24/09/2557 ประกาศในราช
กิจจานเุบกษา เมื่อ 
 


