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แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้ า
เกีย่ วกับการซื้ อขายผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่ างประเทศ
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การพิจารณารับลูกค้าและเปิ ดบัญชี รวมถึงการจัดทา KYC/CDD
การจัดทา Risk Disclosure Statement เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยง และข้อจากัดจากการลงทุนให้ลูกค้ารับทราบ
การอนุมตั ิการเปิ ดบัญชีและพิจารณาวงเงินของลูกค้า
การนาเงินไปลงทุน
4.1 กรณี หลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์ต่างประเทศ
4.1.1 การเตรี ยมการของผูป้ ระกอบธุรกิจก่อนการซื้ อขายหลักทรัพย์
4.1.2 การโอนเงินของลูกค้าเพื่อเตรี ยมไว้ก่อนการส่ งคาสัง่ ซื้ อขาย
4.1.3 การส่ งคาสัง่ ซื้ อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
4.1.4 การส่ งคาสัง่ ซื้ อขายตราสารอนุพนั ธ์ในต่างประเทศ
4.1.4.1 การส่ งคาสัง่ ซื้ อขาย
4.1.4.2 การวางหลักประกัน
4.1.5 การนาเงินไปชาระและการโอนเงินกลับ กรณี เงินบาท
4.1.6 การนาเงินไปชาระและการโอนเงินกลับ กรณี เงินตราต่างประเทศ
4.2 กรณี หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond)
4.2.1 การทาหน้าที่รับจัดจาหน่ายหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ (ตลาดแรก)
4.2.1.1 การจองซื้ อ
4.2.1.2 การนาเงินไปชาระค่าจองซื้ อ
4.2.1.3 การคืนค่าจองซื้ อ
4.2.2 การรับเงินจากหุ น้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ
4.2.2.1 การรับดอกเบี้ยและผลประโยชน์จากหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ
4.2.2.2 การรับเงินต้น ดอกเบี้ย และผลประโยชน์จากหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ
การทา Currency Hedge ของลูกค้าที่ลงทุน
การดูแลทรัพย์สิน และการรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้า
6.1 กรณี หลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์ต่างประเทศ
6.2 กรณี หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย
การลงทุนหลักทรัพย์เพื่อค้าของผูป้ ระกอบธุรกิจ
7.1 กรณี หลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์ต่างประเทศ
7.2 กรณี หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย
การย้ายพอร์ตลงทุน
8.1 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนส่ วนบุคคล (Private Fund: PF) กับบัญชีซ้ื อขายที่อยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจ
8.2 การย้ายพอร์ตลงทุนจากบัญชีของลูกค้าที่ต่างประเทศมายังบัญชีซ้ื อขายของลูกค้าที่อยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย
8.3 การย้ายพอร์ตการลงทุนจากบัญชีซ้ื อขายของลูกค้าที่อยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยมายังบัญชีของลูกค้าที่ต่างประเทศ
8.4 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจไทย เฉพาะกรณี หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond)
ที่เสนอขายในไทย
8.5 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจไทย กรณี ลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ
การจัดทารายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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1. การพิจารณารับลูกค้ าและเปิ ดบัญชี รวมถึงการจัดทา KYC/CDD
ลูกค้ าใหม่

ลูกค้ าทีม่ บี ัญชีซื้อขายอยู่ก่อนแล้ ว

ลูกค้ายืน่ คาขอเปิ ดบัญชี
พร้อมจัดทา Suitability Test และ
หลักฐานประกอบการเปิ ดบัญชี
ตามที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกาหนด

ลูกค้ามีบญั ชีกบั ผูป้ ระกอบธุรกิจอยูแ่ ล้ว
และแสดงความประสงค์ที่จะลงทุนใน
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
- ยืน่ คาขอเปิ ดบัญชีเพิ่มเติม
พร้อมหลักฐานการเปิ ดบัญชีประกอบ
ตามที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกาหนด
- ได้รับการทา KYC/CDD
เรี ยบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสาร
และจัดทาเอกสาร KYC/CDD
โดยอิงตามเกณฑ์ของ
สานักงาน ปปง. และของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจ*
ผูป้ ระกอบธุรกิจได้ขอ้ มูล
ครบถ้วนตามที่กาหนด

ผูป้ ระกอบธุรกิจดาเนินการจัดทา
Risk Disclosure Statement (ดูขอ้ 2.)
* ในการทา KYC/CDD ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องขอความร่ วมมือให้ลูกค้ารายงานการทาธุรกรรมป้ องกันความเสี่ ยง (currency hedge) ที่เกี่ยวข้องแก่
ผูป้ ระกอบธุรกิจดัวย และต้องมีกระบวนการให้ลูกค้าลงนามรับรองว่าจะไม่ hedge ซ้ าซ้อน นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจจะต้องทบทวนเอกสารหลักฐาน
การเปิ ดบัญชีและทา KYC/CDD ในช่วงเวลาตามเกณฑ์ที่กาหนดหลังจากที่มีการดาเนิ นการเปิ ดบัญชี เรี ยบร้ อยแล้ว
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2. การจัดทา Risk Disclosure Statement เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ ยง และข้ อจากัดจากการลงทุนให้ ลูกค้ ารับทราบ
ลูกค้าแสดงความประสงค์จะไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ผู้ประกอบธุรกิจจัดทาเอกสารเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ยงเกีย่ วกับการลงทุน (Risk Disclosure Statement) ตามแนวทางกาหนด* ดังนี้
1. ความเสี่ ยงทัว่ ไปในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (อาทิ หุน้ หน่วยลงทุน FX bond และ
ตราสารอนุพนั ธ์ (Overall Investment Risk))
2. ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดและความผันผวนของราคา (Market Risk /Volatility Risk)
3. ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับระบบการชาระราคาและส่งมอบ (Settlement Risk)
4. ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรื อระเบียบที่ใช้บงั คับ (Regulatory Risk)
5. ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในต่างประเทศ (Risk associated with client assets received or held abroad)
6. ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
7. ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
8. ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญา (Credit Risk)
9. ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของผูล้ งทุน (Risk related to the investor’s own investment)

ผูป้ ระกอบธุรกิจจัดทาเอกสารระบุขอ้ จากัดในการลงทุนดังนี้
การลงทุนต้องอยูภ่ ายใต้การอนุญาตของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรื อจาก
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
เจ้าหน้าที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจอธิบายถึงรายละเอียด ดังนี้ (รวมถึงให้ลกู ค้าลงนามรับทราบด้วย)
1) ความเสี่ ยงจากการลงทุนทัว่ ไป และความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศตามที่ลูกค้าสนใจลงทุน
2) รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน Risk Disclosure Statement
3) ข้อจากัดในการลงทุน (ถ้ามี) และ
4) กฎเกณฑ์และขั้นตอนการดาเนินงาน เกี่ยวกับการเรี ยก/วางหลักประกัน และการบังคับขาย กรณี ลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ต่างประเทศ
ผูป้ ระกอบธุรกิจดาเนินการอนุมตั ิการเปิ ดบัญชีและพิจารณาวงเงินซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศของลูกค้า

*สานักงานได้เห็นชอบ Risk Disclosure Statement ที่สมาคม บล. กาหนดและถือเป็ นหลักเกณฑ์ข้ นั ต่าของสานักงานด้วย
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3. การอนุมัติการเปิ ดบัญชี และพิจารณาวงเงินของลูกค้ า
ผูป้ ระกอบธุ รกิจตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสาร และสถานะการเงินของลูกค้าเพื่อ
พิจารณากาหนดวงเงินซื้ อขายหรื อสถานะสู งสุ ดที่
ลูกค้าสามารถมีได้ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
วงเงินให้แก่ลูกค้า
ผูป้ ระกอบธุรกิจดาเนินการอนุมตั ิวงเงิน
ซื้อขายของลูกค้าโดยผูม้ ีอานาจ
ตามวงเงินที่กาหนดในผูป้ ระกอบธุรกิจ

ผูป้ ระกอบธุรกิจจัดเก็บเอกสาร
การเปิ ดบัญชี และเอกสารการอนุมตั ิวงเงิน
ทั้งหมด รวมถึง Risk Disclosure Statement
เพื่อเป็ นหลักฐานอ้างอิง
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4.

การนาเงินไปลงทุน
4.1 กรณีหลักทรัพย์ และตราสารอนุพนั ธ์ ต่างประเทศ
4.1.1 การเตรียมการของผู้ประกอบธุรกิจก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์
ลูกค้าได้รับการอนุมตั ิวงเงินซื้อขายแล้ว

การเปิ ดบัญชีซ้ือขายในรู ปแบบ Omnibus Account

ก. กรณี เปิ ดบัญชี แบบไม่เปิ ดเผยชื่อ

การเปิ ดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทน
ซื้อขายในต่างประเทศ และ/หรื อ custodian bank
ในต่างประเทศ*

ข. กรณี เปิ ดบัญชีแบบเปิ ดเผยชื่อ

ลูกค้าแต่ละรายเปิ ดบัญชีซ้ื อขาย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศกับผูป้ ระกอบ
ธุรกิจในนามของลูกค้า และ
ผูป้ ระกอบธุรกิจเปิ ดบัญชีซ้ือขาย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศเพื่อลูกค้า
ในรู ปแบบ Omnibus Account
กับตัวแทนซื้อขายในต่างประเทศ
(Overseas Brokers & Dealers)

ลูกค้าแต่ละรายเปิ ดบัญชีซ้ื อขายผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
กับผูป้ ระกอบธุรกิจในนามลูกค้า
และผูป้ ระกอบธุรกิจเปิ ดบัญชีซ้ื อขาย
ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อลูกค้ากับตัวแทนซื้ อขาย
ในต่างประเทศ (Oversea Brokers &
Dealers) โดยระบุชื่อของลูกค้าแต่ละราย
(เป็ น sub account)

ลูกค้าแต่ละรายเปิ ดบัญชี ซ้ื อขายผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ในนามของลูกค้าเองกับผูป้ ระกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย 1 บัญชี และกับตัวแทนซื้ อขาย
ในต่างประเทศ และ/หรื อ Custodian Bank
ในต่างประเทศอีก 1 บัญชี (ชื่อเจ้าของบัญชี
เป็ นชื่อลูกค้า) ซึ่งในกรณี น้ ี ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
จะต้องเป็ นผูค้ วบคุมการสัง่ ซื้ อขายเพื่อควบคุม
การซื้อขายให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ตามที่ ธปท. และสานักงานกาหนด

ผูป้ ระกอบธุรกิจเปิ ดบัญชี Custodian
และ FCD กับ Custodian Bank
และ/หรื อกับตัวแทนซื้ อขายใน
ต่างประเทศ (Overseas Brokers &
Dealers) กรณี ที่ตวั แทนซื้ อขาย
ในต่างประเทศมีบริ การ Custodian
รวมถึงเปิ ดบัญชี กบั Custodian Bank
ในประเทศไทยเพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์
ต่างประเทศ

ผูป้ ระกอบธุรกิจเปิ ดบัญชี Custodian
และ FCD เพื่อลูกค้า sub-account กับ
Custodian Bank และ/หรื อตัวแทนซื้ อขาย
ในต่างประเทศ (Overseas Brokers &
Dealers) โดยสามารถใช้เป็ นบัญชี
เพื่อการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า
ได้ดว้ ย ทั้งนี้ ได้แจ้งความเสี่ ยงในกรณี
ดังกล่าวให้กบั ลูกค้ารับทราบด้วยแล้ว

ลูกค้าเปิ ดบัญชี Custodian และ FCD กับ
Custodian Bank ในต่างประเทศ และ/หรื อ
กับตัวแทนซื้ อขายในต่างประเทศ (Overseas
Brokers & Dealers) กรณี ที่ตวั แทนซื้ อขาย
ในต่างประเทศมีบริ การ Custodian

- กรณี ลูกค้าที่เป็ น Non-Resident (NR) สามารถลงทุนได้โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตจาก ธปท.
* โดยผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีมาตรการในการดาเนิ นการป้ องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรื อทรัพย์สินในบัญชี ที่เปิ ดไว้กบั ตัวแทนฯ ในต่างประเทศได้
โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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4.1.2 กรณีทตี่ ้ องการโอนเงินของลูกค้ าเพื่อเตรียมไว้ ก่อนการส่ งคาสั่ งซื้อขาย

ผูป้ ระกอบธุรกิจสอบถามความประสงค์ของลูกค้า
ในการโอนเงินไปต่างประเทศ เพือ่ เตรี ยมไว้
สาหรับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ

เมื่อลูกค้ายินยอม ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดเตรี ยม
เอกสารที่จาเป็ นต่อการแลกเงินหรื อการโอน
เงินตราต่างประเทศ เช่น หนังสื อรับรอง
การซื้อเงินแทนลูกค้า
(กรณี การแลกเงิน ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องระบุ
อัตราแลกเปลี่ยนที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจได้ตรวจสอบ
กับ ธพ. แล้ว)*

ผูป้ ระกอบธุรกิจติดต่อแลกเงินบาทเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ หรื อเตรี ยมเงินตราต่างประเทศ
ของลูกค้าเพื่อโอนให้กบั ตัวแทนต่างประเทศ
หรื อ custodian bank ต่างประเทศ

* กรณี ผปู้ ระกอบธุรกิจที่ได้ FX license สามารถ quote อัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ลูกค้าได้
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4.1.3 การส่ งคาสั่ งซื้อขายหลักทรัพย์ ในต่ างประเทศ

ในวันที่ T ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย (รวมกรณี ที่ลูกค้าสามารถส่งคาสั่งตรง)*
รับคาสัง่ ซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า โดยระบุประเภทของตราสาร จานวน
ราคาเป็ นเงินตรา ตปท. หรื อราคาเป็ นเงินบาท พร้อมอัตราแลกเปลี่ยนที่
ผูป้ ระกอบธุรกิจได้ตรวจสอบกับ ธพ. แล้ว**

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยส่งคาสัง่ ซื้อขายหลักทรัพย์
ไปยังตัวแทนฯ ใน ตปท. (Oversea Brokers &
Dealers) เพื่อทาการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตัวแทนฯ ใน ตปท. แจ้งยืนยันการซื้อขายมายัง
ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยแจ้งยืนยันการซื้อขายในวันที่ T หรื อวันที่ได้รับการยืนยันจาก
ตัวแทนฯ ในตปท. หรื ออาจให้ตวั แทนฯ ในต่างประเทศดาเนินการแจ้งลูกค้าอีก
ทางหนึ่งด้วยก็ได้*

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยจัดทา Official Confirmation note และส่งให้ลูกค้าในวัน T+1 หรื อวันทาการถัดจากวันที่
ได้รับการยืนยันจากตัวแทนฯ ในตปท.หรื ออาจให้ตวั แทนฯ ในต่างประเทศดาเนินการอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้*

* เฉพาะการเปิ ดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรื อ Custodian Bankในต่างประเทศ โดยผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมี
มาตรการในการดาเนิ นการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรื อทรัพย์สินในบัญชี ที่เปิ ดไว้กบั ตัวแทนฯ ในตปท. ได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูล
รายงานการซื้ อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
** กรณี ผปู ้ ระกอบธุรกิจที่ได้ FX license สามารถ quote อัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ลูกค้าได้
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4.1.4 การส่ งคาสั่ งซื้อขายตราสารอนุพนั ธ์ ในต่ างประเทศ
4.1.4.1 การส่ งคาสั่ งซื้อขาย
ในวันที่ T ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย (รวมกรณี ที่ลูกค้าสามารถส่งคาสั่งตรง)* รับคาสัง่
ซื้อขายตราสารอนุพนั ธ์จากลูกค้า โดยระบุลกั ษณะของอนุพนั ธ์ จานวน ราคาเป็ น
เงินตราสกุลต่างประเทศ หรื อราคาเป็ นเงินบาท พร้อมอัตราแลกเปลี่ยนที่
ผูป้ ระกอบธุรกิจได้ตรวจสอบกับ ธพ. แล้ว
กับ ธพ. แล้ว
ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยต้องตรวจสอบว่า ลูกค้ามีเงินสดฝากไว้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย
หรื อตัวแทนฯ ในต่างประเทศ หรื อ Custodian Bank ในต่างประเทศ เพียงพอสาหรับทารายการ
ดังกล่าว โดยลูกค้าต้องวางเงินประกันไม่ต่ากว่าระดับหลักประกันเบื้องต้น (Initial Margin)

กรณี มีเพียงพอ

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยส่งคาสัง่ ซื้อขายอนุพนั ธ์
ไปยังตัวแทนฯ ในต่างประเทศ (Oversea
Brokers & Dealers) เพื่อทาการซื้อขายอนุพนั ธ์
ตปท.*

กรณี มีไม่เพียงพอ

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยต้องแจ้งให้ลกู ค้านาเงินสด
มาวางก่อนส่งคาสัง่ ไปยังตัวแทนฯ ใน
ต่างประเทศ

ตัวแทนฯ ในต่างประเทศ แจ้งยืนยัน
การซื้อขายอนุพนั ธ์ มายังผูป้ ระกอบธุรกิจไทย
ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยแจ้งยืนยันการซื้อขายอนุพนั ธ์ในวันที่ T หรื อวันที่ได้รับการยืนยันจากตัวแทนฯ ใน ตปท.
หรื ออาจให้ตวั แทนฯ ในต่างประเทศดาเนินการแจ้งลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้**

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยจัดทา Official Confirmation note และส่งให้ลกู ค้าในวัน T+1 หรื อวันทาการถัดจากวันที่
ได้รับการยืนยันจากตัวแทนฯ ใน ตปท. หรื ออาจให้ตวั แทนฯ ใน ตปท. ดาเนินการอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้**

*ในการเปิ ดฐานะอนุพนั ธ์ให้ลูกค้า ผูป้ ระกอบธุรกิจจะต้องระมัดระวังความเพียงพอของเงินที่อาจจะต้องนาไปวางเพิ่ม กรณี ที่อาจจะต้อง
นาหลักประกันไปวางเพิ่ม (margin) ด้วย
** เฉพาะการเปิ ดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรื อ Custodian Bankในต่างประเทศ โดยผูป้ ระกอบ
ธุรกิจต้องมีมาตรการในการดาเนิ นการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรื อทรัพย์สินในบัญชี ที่เปิ ดไว้กบั ตัวแทนฯ ในตปท. ได้โดยตรง
และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้ อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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4.1.4.2 การวางหลักประกัน
สิ้นวันที่ T ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยหรื อตัวแทนฯ ในต่างประเทศ** หรื อ Custodian Bank ใน ต่างประเทศ**
ทาการปรับฐานะเงินประกันโดยใช้ราคายุติประจาวัน (Daily Settlement Price) ในการคานวณ

ผุป้ ระกอบธุรกิจไทยหรื อตัวแทนฯในต่างประเทศ** หรื อ Custodian Bank ในต่างประเทศ** ตรวจสอบฐานะ
เงินประกันของลูกค้าที่มีฐานะสัญญาคงค้าง ณ ทุกสิ้นวันทาการ เพื่อให้ไม่ต่ากว่าระดับหลักประกันรักษา
สภาพ (Maintenance Margin)
กรณี เงินประกันของลูกค้า < Maintenance Margin

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย หรื อตัวแทนฯ ในต่างประเทศ** หรื อ Custodian
Bank ในต่างประเทศ** แจ้งผูป้ ระกอบธุรกิจไทยดาเนินการเรี ยกให้
ลูกค้าที่มีฐานะสัญญาคงค้างนาเงินประกันส่วนเพิ่ม (Additional
Margin) มาวางจนถึงระดับหลักประกันเริ่ มต้น
มาวางจนถึงระดับหลักประกันเริ่ มต้น

กรณี เงินประกันของลูกค้า ≥ Maintenance Margin

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย หรื อตัวแทนฯ ในต่างประเทศ** หรื อ
Custodian Bank ในต่างประเทศ ** แจ้งให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจไทย
แจ้งยืนยันการซื้อขายอนุพนั ธ์กบั ลูกค้า และจัดทา Official
Confirmation Note ส่งให้ลูกค้าในวันที่ T+1

ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องจัดเตรี ยมเอกสารที่จาเป็ นต่อการแลก
เงิน เช่น หนังสื อรับรองการซื้อเงินแทนลูกค้า

ผูป้ ระกอบธุรกิจติดต่อแลกเงินบาทเป็ นเงินตราต่างประเทศ
และโอนไปชาระค่าเงินประกันส่วนเพิ่มกับตัวแทนฯ
ต่างประเทศ * หรื อ Custodian Bank ต่างประเทศ*ภายใน
วันที่ T+X (X=settlement date ที่ตวั แทนฯ ตปท. กาหนด)

*ภายใต้บญั ชีซ้ือขายอนุพนั ธ์ต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)
**เฉพาะการเปิ ดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรื อ Custodian Bankในต่างประเทศ โดยผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมี
มาตรการในการดาเนินการป้ องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรื อทรัพย์สินในบัญชี ที่เปิ ดไว้กบั ตัวแทนฯ ในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูล
รายงานการซื้ อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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4.1.5 การนาเงินไปชาระและการโอนเงินกลับ กรณีเงินบาท
ก. การชาระค่ าซื้อหลักทรัพย์ / เปิ ดฐานะอนุพนั ธ์
เมื่อผูป้ ระกอบธุรกิจไทย (รวมกรณี ที่ลูกค้าสามารถส่งคาสัง่ ตรง)**
ได้ดาเนินการส่งคาสัง่ ซื้อหลักทรัพย์ / เปิ ดฐานะอนุพนั ธ์แล้วเสร็ จ

กรณี มีการโอนเงินออกไปต่างประเทศเตรี ยมไว้ก่อนแล้ว

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยโอนเงินจาก
custodian bank ต่างประเทศ* หรื อตัวแทน
ในต่างประเทศ* ไปชาระกับตัวแทน
ต่างประเทศ หรื อ Custodian Bank
ต่างประเทศ ภายใน วันที่ T+X
(X = settlement date ที่ตวั แทน ตปท.
กาหนด)
(กรณี เปิ ดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรง
ลูกค้ามอบอานาจให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจไทย
ทาธุรกรรมแทนลูกค้าได้)

กรณี ไม่มีการโอนเงินเตรี ยมไว้ก่อน
หรื อเงินที่โอนไปแล้วไม่เพียงพอ

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยต้องจัดเตรี ยมเอกสารที่จาเป็ น
ในการแลกเงิน เช่น หนังสื อรับรองการซื้อเงินแทน
ลูกค้า

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยติดต่อแลกเงินบาทเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ และโอนไปชาระค่าซื้อหลักทรัพย์กบั
ตัวแทนต่างประเทศ* หรื อ Custodian Bank
ต่างประเทศ* ภายในวันที่ T+X (X=settlement date
ที่ตวั แทนฯ ต่างประเทศกาหนด)

*ภายใต้บญั ชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)
** เฉพาะการเปิ ดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรื อ Custodian Bankในต่างประเทศ โดยผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีมาตรการ
ในการดาเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรื อทรัพย์สินในบัญชีที่เปิ ดไว้กบั ตัวแทนฯ ในตปท. ได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้ อขาย
ในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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4.1.5 การนาเงินไปชาระและการโอนเงินค่ าขายกลับ กรณีเงินบาท (ต่ อ)
ข. การขายหลักทรัพย์ / ปิ ดฐานะอนุพนั ธ์ และนาเงินกลับ
การเปิ ดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ในรู ปแบบ Omnibus Account
เมื่อผูป้ ระกอบธุรกิจไทย (รวมกรณี ที่ลูกค้าสามารถส่งคาสัง่ ตรง)***
ได้ดาเนินการขายหลักทรัพย์ / ปิ ดฐานะอนุพนั ธ์แล้วเสร็ จ
ตัวแทนฯ ต่างประเทศ โอนค่าขายมาไว้ในบัญชี Custodian
Bank ต่างประเทศ* หรื อบัญชีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจเปิ ดเพื่อลูกค้า
sub-accountในกรณี เปิ ดเผยชื่อลูกค้า วันที่ T+X (X=settlement
date ที่ตวั แทนฯ ต่างประเทศกาหนด)
กรณี ไม่ลงทุนต่อ
กรณี มี Currency Hedge ( กรณี 5. )
ผูป้ ระกอบธุรกิจ Hedge
กับ ธพ. ให้ลูกค้า

กรณี ลงทุนต่อ

กรณี ไม่มี Currency Hedge
ลูกค้า Hedge เอง

Custodian Bank ต่างประเทศ*
หรื อตัวแทนฯ ต่างประเทศ
โอนเงินค่าขายหลักทรัพย์/ปิ ด
ฐานะอนุพนั ธ์มายัง ธพ. ไทย*

Custodian Bank ต่างประเทศ*
หรื อตัวแทนฯ ต่างประเทศโอน
เงินค่าขายหลักทรัพย์/ปิ ดฐานะ
อนุพนั ธ์มายัง ธพ. ไทย*

Custodian Bank ต่างประเทศ*
หรื อตัวแทนฯ ต่างประเทศ
โอนเงินค่าขายหลักทรัพย์/ปิ ด
ฐานะอนุพนั ธ์มายัง ธพ. ไทย*

ธพ. ไทย* settle hedge
position ให้ลูกค้าก่อน
โอนเงินส่วนที่เหลือ
คืนให้ลูกค้าเป็ นเงินบาท

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยแจ้งให้
ธพ. ไทย*โอนเงินตราสกุล
ต่างประเทศเข้าบัญชี FCD
ลูกค้าในไทยเพื่อนาไป settle
hedge position เอง

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยแจ้ง
ให้ ธพ.ไทย* แลกเงินบาท
แล้วโอนให้ลูกค้า

เก็บเงินค่าขายไว้ในบัญชี
Custodian Bank ต่างประเทศ*
ของผูป้ ระกอบธุรกิจไทย หรื อ
บัญชีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจเปิ ดเพื่อ
ลูกค้า sub-account ในกรณี
เปิ ดเผยชื่อลูกค้า เพื่อรอลงทุน
ต่อ**

* ภายใต้บญั ชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจเพือ่ ลูกค้า (Omnibus Account)
** หากลูกค้าต้องการให้เก็บไว้สาหรับรายการซื้ อครั้งต่อไปจะเก็บไว้ในบัญชี Omnibus Account โดยผูป้ ระกอบธุรกิ จจะจัดทาบัญชี Sub-Account
ตามรายลูกค้า ซึ่งลูกค้าไม่สามารถโอนเงินไปยังสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศได้
*** เฉพาะการเปิ ดบัญชี ในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรื อ Custodian Bankในต่างประเทศ โดยผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมี
มาตรการในการดาเนิ นการป้ องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรื อทรัพย์สินในบัญชี ที่เปิ ดไว้กบั ตัวแทนฯ ในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูล
รายงานการซื้ อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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การเปิ ดบัญชีในนามของลูกค้ าโดยตรงกับตัวแทน ใน ตปท. และ/หรื อ Custodian Bank ใน ตปท.*

เมื่อผูป้ ระกอบธุรกิจไทยได้ดาเนินการส่งคาสัง่ ขายหลักทรัพย์ /
ปิ ดฐานะอนุพนั ธ์แล้วเสร็ จ (รวมกรณี ที่ลูกค้าสามารถส่งคาสัง่ ตรง)*
ตัวแทนต่างประเทศโอนค่าขายมาไว้ในบัญชีของ
ลูกค้าที่เปิ ดกับ Custodian Bank ต่างประเทศ* หรื อ
ตัวแทนฯ ต่างประเทศ* วันที่ T+X (X=settlement
date ที่ตวั แทนฯ ต่างประเทศกาหนด)
กรณี ไม่ลงทุนต่อ

กรณี ลูกค้าทา Currency Hedge
Custodian Bank ต่างประเทศ*
หรื อตัวแทนฯ ต่างประเทศ*
โอนเงินค่าขายหลักทรัพย์/ปิ ด
ฐานะอนุพนั ธ์มายังบัญชีของ
ลูกค้าที่ ธพ. ไทย โดยโอน
เงินตราสกุลต่างประเทศเข้าบัญชี
FCD ของลูกค้าเพื่อนาไป settle
hedge position เอง
(ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยต้องได้รับ
แจ้งจาก Custodian Bank
ต่างประเทศ หรื อตัวแทนฯ
ต่างประเทศหากมีการโอนเงิน
ออกจากบัญชีของลูกค้าทุกครั้ง)

กรณี ลงทุนต่อ

กรณี ไม่มี Currency Hedge
Custodian Bank ต่างประเทศ*
หรื อตัวแทนฯ ต่างประเทศ*
โอนเงินค่าขายหลักทรัพย์/ปิ ด
ฐานะอนุพนั ธ์ มายังบัญชีของ
ลูกค้าที่ ธพ. ไทย โดยที่ธพ. ไทย
จะแลกเงินให้เป็ นบาทก่อน

เก็บเงินค่าขายไว้ในบัญชีของลูกค้า
ที่เปิ ดกับ Custodian Bank
ต่างประเทศ* หรื อตัวแทนฯ
ต่างประเทศ* เพื่อรอลงทุนต่อ

(ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยต้องได้รับ
แจ้งจาก Custodian Bank
ต่างประเทศ หรื อตัวแทนฯ
ต่างประเทศ หากมีการโอนเงิน
ออกจากบัญชีของลูกค้าทุกครั้ง)

* ภายใต้บญั ชีซ้ือขายอนุพนั ธ์ต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)
** เฉพาะการเปิ ดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรื อ Custodian Bankในต่างประเทศ โดยผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมี
มาตรการในการดาเนินการป้ องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรื อทรัพย์สินในบัญชี ที่เปิ ดไว้กบั ตัวแทนฯ ในต่างประเทศ ได้โดยตรง และต้องได้รับ
ข้อมูลรายงานการซื้ อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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4.1.6 การนาเงินไปชาระและการโอนเงินค่ าขายกลับ กรณีเงินตราต่ างประเทศ
ก. การชาระค่ าซื้อ / เปิ ดฐานะอนุพนั ธ์
เมื่อผูป้ ระกอบธุรกิจไทย ได้ดาเนินการส่งคาสัง่ ซื้อหลักทรัพย์ / เปิ ด
ฐานะอนุพนั ธ์แล้วเสร็ จ (รวมกรณี ที่ลูกค้าสามารถส่งคาสัง่ ตรง)***

กรณี มีการโอนเงินออกไปต่างประเทศเตรี ยมไว้ก่อนแล้ว

ผูป้ ระกอบธุรกิจโอนเงินจาก custodian
bank ต่างประเทศ* หรื อตัวแทนฯ ใน
ต่างประเทศ* ไปชาระกับตัวแทน
ต่างประเทศ หรื อภายในวันที่ T+X (X =
settlement date ที่ตวั แทนฯ ต่างประเทศ
กาหนด)
(กรณี เปิ ดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรง
ลูกค้ามอบอานาจให้ผปุ ้ ระกอบธุรกิจไทย
ทาธุรกรรมแทนลูกค้าได้)

กรณี ไม่มีการโอนเงินเตรี ยมไว้ก่อน
หรื อเงินที่โอนไปแล้วไม่เพียงพอ

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยต้องจัดเตรี ยมเอกสารที่จาเป็ น
ในการโอนเงิน เช่น หนังสื อรับรองการซื้อเงินแทน
ลูกค้า

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยติดต่อโอนเงินตราสกุล
ต่างประเทศออกไปชาระกับตัวแทนฯ ต่างประเทศ*
หรื อ Custodian Bank ต่างประเทศ* ภายในวันที่ T+X
(X=settlement date ที่ตวั แทนฯ ตปท. กาหนด)

*ภายใต้บญั ชีซ้ือขายอนุพนั ธ์ต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)
**เฉพาะการเปิ ดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรื อ Custodian Bankในต่างประเทศ โดยผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีมาตรการ
ในการดาเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรื อทรัพย์สินในบัญชี ที่เปิ ดไว้กบั ตัวแทนฯ ในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงาน
การซื้ อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ 1. ผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถรับชาระค่านายหน้าการซื้ อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าไทยเป็ นเงินตราต่างประเทศได้ โดยต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด
2. กรณี เปิ ดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรง ตัวแทนฯ ใน ต่างประเทศสามารถตัดเงินในบัญชี ลูกค้าที่เปิ ดกับตัวแทนในต่างประเทศ หรื อ
Custodian Bank ในต่างประเทศ ไปชาระค่าซื้อได้เลย หากยอดเงินในบัญชี ที่ลูกค้าเปิ ดกับตัวแทนฯ ใน ตปท. หรื อ Custodian Bank
ในต่างประเทศ เพียงพอ
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4.1.6 การนาเงินไปชาระและการโอนเงินกลับ กรณีเงินตราต่ างประเทศ (ต่ อ)
ข. การขายหลักทรัพย์ / ปิ ดฐานะอนุพนั ธ์ และนาเงินกลับ
การเปิ ดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ในรูปแบบ Omnibus Account
เมื่อผูป้ ระกอบธุรกิจไทยได้ดาเนินการขายหลักทรัพย์ / ปิ ดฐานะ
อนุพนั ธ์แล้วเสร็ จ (รวมกรณี ที่ลูกค้าสามารถส่งคาสัง่ ตรง)***
ตัวแทนฯ ตปท. โอนค่าขายมาไว้ในบัญชี Custodian Bank ต่างประเทศ*
หรื อบัญชีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจเปิ ดเพื่อลูกค้า sub-account ในกรณี เปิ ดเผยชื่อ
ลูกค้า วันที่ T+X (X=settlement date ที่ตวั แทนฯ ต่างประเทศกาหนด)
กรณี ไม่ลงทุนต่อ

กรณี ลงทุนต่อ

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย กรณี มี Currency Hedge ( กรณี 5. )
กรณี ไม่มี Currency Hedge
Hedge กับ ธพ.
ลูกค้า Hedge เอง
ให้ลูกค้า
Custodian Bank ต่างประเทศ* หรื อ
ตัวแทนฯ ต่างประเทศโอนเงิน
ค่าขาย/ปิ ดฐานะอนุพนั ธ์มายังบัญชี
FCD ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยที่ ธพ. ไทย*

Custodian Bank ต่างประเทศ* หรื อ
ตัวแทนฯ ต่างประเทศโอนเงินค่าขาย/
ปิ ดฐานะอนุพนั ธ์มายังบัญชี FCD
ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย ที่ ธพ. ไทย*

Custodian Bank ต่างประเทศ* หรื อ
ตัวแทนฯ ต่างประเทศโอนเงินค่าขาย/
ปิ ดฐานะอนุพนั ธ์มายังบัญชี FCD
ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย.
ที่ ธพ. ไทย*

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยแจ้ง ธพ. ไทย*
ให้ settle hedge position กับ ธ.พ.
ให้ลูกค้า

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย แจ้ง ธพ.ไทย*
โอนเงินตรา ตปท. เข้าบัญชี FCD ของ
ลูกค้าในไทยเพื่อนาไป settle hedge
position เอง

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยแจ้งให้ ธพ. ไทย*
โอนเงินตรา ตปท. เข้าบัญชี FCD
ลูกค้าในไทย

เก็บเงินค่าขายไว้ในบัญชี
Custodian ต่างประเทศ*
ของผูป้ ระกอบธุรกิจไทย
หรื อบัญชีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
เปิ ดเพื่อลูกค้า sub-account
ในกรณี เปิ ดเผยชื่อลูกค้า
เพื่อรอลงทุนต่อ**

ธพ. ไทย* โอนเงินตรา ตปท.
คงเหลือจากการ hedge ให้ลูกค้า
เข้าบัญชี FCD ของลูกค้าในไทย
* ภายใต้บญั ชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจไทยเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)
** หากลูกค้าต้องการให้เก็บไว้สาหรับรายการซื้ อครั้งต่อไปจะเก็บไว้ในบัญชี Omnibus Account ที่ Custodian Bank ต่างประเทศโดยผูป้ ระกอบธุรกิจ
จัดทาบัญชี Sub-Account ตามรายลูกค้า ซึ่ งลูกค้าไม่สามารถโอนเงินไปยังสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศได้
*** เฉพาะการเปิ ดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรื อ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีมาตรการ
ในการดาเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรื อทรัพย์สินในบัญชี ที่เปิ ดไว้กบั ตัวแทนในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการ
เคลื่อนไหวของทรัพย์สินดังกล่าวของลูกค้าเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายของหน่ วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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การเปิ ดบัญชีในนามของลูกค้ าโดยตรงกับตัวแทนฯ ตปท. และ/หรื อ Custodian Bank ตปท.*
เมื่อผูป้ ระกอบธุรกิจไทยได้ดาเนินการส่งคาสัง่ ขายหลักทรัพย์/
ปิ ดฐานะอนุพนั ธ์แล้วเสร็ จ (รวมกรณี ที่ลูกค้าสามารถส่งคาสัง่ ตรง)
ตัวแทนต่างประเทศโอนค่าขายมาไว้ในบัญชีของลูกค้าที่เปิ ดกับ
Custodian Bank ต่างประเทศ* หรื อตัวแทนฯ ต่างประเทศ วันที่ T+X
(X=settlement date ที่ตวั แทนต่างประเทศกาหนด)
กรณี ไม่ลงทุนต่อ
กรณี ลูกค้าทา Currency Hedge

Custodian Bank ต่างประเทศ* หรื อ
ตัวแทนฯ ต่างประเทศ* โอนเงิน
ค่าขายหลักทรัพย์มายังบัญชี FCD
ของลูกค้าที่เปิ ดกับ ธพ. ไทย
เป็ นเงินตราสกุลต่างประเทศเพื่อ
นาไป settle hedge position เอง
(ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยต้องได้รับแจ้ง
จาก Custodian Bank ต่างประเทศ
หรื อตัวแทนฯ ต่างประเทศ หากมี
การโอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้า
ทุกครั้ง)

กรณี ลงทุนต่อ
กรณี ไม่มี Currency Hedge

Custodian Bank ต่างประเทศ*
หรื อตัวแทนฯ ต่างประเทศ* โอน
เงินค่าขายมายังบัญชี FCD ของ
ลูกค้าที่เปิ ดกับ ธพ. ไทยเป็ น
เงินตราสกุลต่างประเทศ

เก็บเงินค่าขายไว้ในบัญชีของลูกค้า
ที่เปิ ดกับ Custodian Bank ต่างประเทศ*
หรื อตัวแทนฯ ต่างประเทศ* เพื่อรอ
ลงทุนต่อ

(ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยต้องได้รับ
แจ้งจาก Custodian Bank
ต่างประเทศ หรื อตัวแทนฯ
ต่างประเทศหากมีการโอนเงิน
ออกจากบัญชีของลูกค้าทุกครั้ง)

* ภายใต้บญั ชีซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าที่เปิ ดโดยตรงกับตัวแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรื อ Custodian Bank ในต่างประเทศ
โดยผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีมาตรการในการดาเนิ นการป้ องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรื อทรัพย์สินในบัญชี ที่เปิ ดไว้กบั ตัวแทนฯ ในต่างประเทศ
ได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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4. การนาเงินไปลงทุน
4.2 กรณีห้ ุนกู้สกุลเงินตราต่ างประเทศ (FX bond) ทีเ่ สนอขายใน ไทย
4.2.1 การทาหน้ าที่รับจัดจาหน่ ายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่ างประเทศ (ตลาดแรก)
4.2.1.1 การจองซื้อ
ผูป้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบว่าลูกค้ามีเงินคงเหลือในบัญชี
เพียงพอ และจานวนเงินที่ลูกค้าจะจองซื้อต้องไม่เกิน
วงเงินลงทุนคงเหลือที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจได้อนุมตั ิให้แก่
ลูกค้า และเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวน

ณ วันจองซื้อ
ลูกค้าที่ประสงค์จะจองซื้อ FX bond กรอกรายละเอียด
ในใบจองซื้อ โดยยอดการจองซื้อขั้นต่าต้องเป็ นไป
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด* และแนบ
หลักฐานตามที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจและหนังสื อชี้ชวนกาหนด

ผูป้ ระกอบธุรกิจจัดส่งหลักฐานการจองซื้อให้กบั ลูกค้า

* กรณี ลูกค้าจองซื้อ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องตรวจสอบว่า เป็ นไปตามเงื่อนไขของการซื้ อ FX bond ตามที่กาหนดในหนังสื อชี้ชวนตอนเสนอขาย เช่น
ประเภทผูล้ งทุนที่ซ้ือได้ มูลค่าขั้นต่า (เช่น หนังสื อชี้ ชวนอาจมีการกาหนดให้ลูกค้าทัว่ ไปซื้ อแต่ละครั้งไม่ต่ากว่า 100,000 เหรี ยญสหรัฐ)
- กรณี ลูกค้าที่เป็ น Non-Resident (NR) สามารถลงทุนใน FX Bond เป็ นเงินตราต่างประเทศได้โดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาตจาก ธปท.
หมายเหตุ : กรณี กองทุนส่วนบุคคลประสงค์จะจองซื้อหุ ้นกูส้ กุลเงินต่างประเทศ จะต้องจองซื้ อผ่านผูป้ ระกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับลูกค้าทัว่ ไป
โดยผูป้ ระกอบธุรกิจต้องตรวจสอบให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของการซื้อขาย FX bond
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4.2.1.2 การนาเงินไปชาระค่ าจองซื้อ
ก. กรณีเงินบาท
ณ วันจองซื้อ
ผูป้ ระกอบธุรกิจจัดเตรี ยมเอกสาร
ที่จาเป็ นในการแลกเงิน เช่น หนังสื อ
รับรองการซื้อเงินแทนลูกค้า

ผูป้ ระกอบธุรกิจติดต่อแลกเงินบาท
เป็ นเงินตราต่างประเทศและโอนเข้า
บัญชีเพื่อการจองซื้อ FX bond ตาม
วิธีการที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน*

ผูป้ ระกอบธุรกิจแจ้งยืนยันและจัดส่งเอกสาร
ให้กบั ลูกค้าว่าได้รับการจัดสรร FX Bond
เพื่อเข้าบัญชีลูกค้าที่เปิ ดไว้กบั ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจตามที่ระบุไว้ในเอกสารการจองซื้อ

*กรณี ลูกค้าประสงค์จะฝากเงินที่เหลือจากการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็ นเงินตราต่างประเทศไว้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจปฏิบตั ิตามขั้นตอนกรณี ลูกค้าขอฝากเงินกับผูป้ ระกอบธุรกิจตามขั้นตอนปกติ
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4.2.1.2 การนาเงินไปชาระค่ าจองซื้อ
ข. กรณีเงินตราต่ างประเทศ
ลูกค้าโอนเงินจากบัญชี FCD ของลูกค้าไปยัง
บัญชีจองซื้อ FX bond (FCD) ตามวิธีการ
ที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน และจัดส่ง
หลักฐานให้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจ

ผูป้ ระกอบธุรกิจแจ้งยืนยันและจัดส่งเอกสาร
ให้กบั ลูกค้าว่าได้รับการจัดสรร FX Bond
เพื่อเข้าบัญชีลูกค้าที่เปิ ดไว้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการจองซื้อ
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4.2.1.3 การคืนค่ าจองซื้อ
ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องคืนค่าจองซื้อให้กบั ลูกค้าตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน ซึ่งอาจเกิดจาก
- การจัดสรร FX bond ให้กบั ลูกค้าได้นอ้ ยกว่าจานวน
ที่ลูกค้าจองซื้อ หรื อลูกค้าไม่ได้รับการจัดสรร FX bond
- เงินที่เหลือจากการแลกเปลี่ยนเป็ นเงินตราต่างประเทศ

ผูป้ ระกอบธุรกิจทาหนังสื อแจ้งรายละเอียด
การคืนค่าจองซื้อ FX bond และจัดส่งให้กบั ลูกค้า

ลูกค้าต้องการเงินค่าจองซื้อคืน

ลูกค้าต้องการนาเงินค่าจองซื้อที่เหลือ
เก็บไว้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจเพื่อรอลงทุนต่อ

กรณี ลูกค้าชาระเป็ นเงินบาท

กรณี ลูกค้าชาระเป็ น FCD

กรณี ลูกค้าชาระเป็ นเงินบาท

กรณี ลูกค้าชาระเป็ น FCD

คืนค่าจองซื้อให้กบั ลูกค้า
ตามที่ระบุอยูใ่ นใบจองซื้อ
และวิธีการที่กาหนดไว้ใน
หนังสื อชี้ชวน

โอนเงินไปยังบัญชี FCD
ของลูกค้าตามที่ระบุอยูใ่ น
ใบจองซื้อและวิธีการที่
กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน

ให้นาเงินคืนค่าจองซื้อฝาก
ไว้ในบัญชีของลูกค้าที่เปิ ด
ไว้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจ
และให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ดาเนินการเช่นเดียวกับการ
รับวางเงินเป็ นหลักประกัน
ในบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์

ผูป้ ระกอบธุรกิจจะไม่รับ
ฝากเป็ น FCD โดยจะ
โอนเงินไปยังบัญชี FCD
ของลูกค้าตามที่ระบุ
อยูใ่ นใบจองซื้อ และ
วิธีการที่กาหนดไว้ใน
หนังสื อชี้ชวน
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4.2.2 การรับเงินจากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่ างประเทศ
4.2.2.1 การรับดอกเบีย้ และผลประโยชน์ จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่ างประเทศ

ก่อนวันครบกาหนดการจ่ายดอกเบี้ย นายทะเบียนจะมีการปิ ดสมุด
ทะเบียน เมื่อถึงวันครบกาหนดจ่ายดอกเบี้ยผลประโยชน์ นายทะเบียน
ของผูอ้ อกหลักทรัพย์ดาเนินการโอนดอกเบี้ย/ผลประโยชน์ไปยังบัญชี
ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
บัญชีสกุลเงินบาท
นายทะเบียนนาดอกเบี้ย/ผลประโยชน์ที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศแลกเป็ นเงินบาท โดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กาหนดไว้ในหนังสื อ
ชี้ชวน และโอนให้ลูกค้าตามบัญชีที่กาหนดไว้
หรื อเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน

บัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศ (FCD)
นายทะเบียนโอนดอกเบี้ยไปยังบัญชี
FCD ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ และเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
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4.2.2.2 การรับเงินต้ น ดอกเบีย้ และผลประโยชน์ จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่ างประเทศ

ก่อน FX bond ครบกาหนดอายุ นายทะเบียน
จะมีการปิ ดสมุดทะเบียน เมื่อ FX bond ถึงวัน
ครบกาหนดอายุ นายทะเบียนของผูอ้ อก
หลักทรัพย์ดาเนินการโอนเงินต้นและดอกเบี้ย/
ผลประโยชน์ไปยังบัญชีที่ลูกค้าได้แจ้งไว้
บัญชีสกุลเงินบาท

ณ วันครบกาหนดอายุ นายทะเบียนนาเงินต้น
และดอกเบี้ย/ผลประโยชน์ที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศแลกเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ครบกาหนดอายุที่กาหนดไว้
ในหนังสื อชี้ชวน และโอนให้ลูกค้าตามบัญชี
ที่กาหนดไว้ หรื อดาเนินการตามที่กาหนดไว้
ในหนังสื อชี้ชวน

บัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศ ( FCD)

ณ วันครบกาหนดอายุ นายทะเบียน
โอนเงินต้นและดอกเบี้ย/ผลประโยชน์
ไปยังบัญชี FCD ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ และ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในหนังสื อชี้ชวน
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5. การทา Currency Hedge ของลูกค้ าทีล่ งทุน
ภายหลังลูกค้าทาการซื้อตราสารสกุลเงินตรา
ต่างประเทศผ่านผูป้ ระกอบธุรกิจ
และชาระราคาซื้อหลักทรัพย์เรี ยบร้อยแล้ว

ลูกค้าต้องการทา Currency Hedge
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงอัตราแลกเปลี่ยน
กรณี ที่ 1
ลูกค้าแจ้งให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจเป็ น
ตัวกลางในการทา Currency Hedge
กับ ธพ. ในนามลูกค้า

ผูป้ ระกอบธุรกิจติดต่อทา Currency
Hedge กับ ธพ. เพื่อลูกค้า โดยแสดง
เอกสาร เช่น หนังสื อรับรองว่า
ยอดคงค้าง currency hedge ไม่เกิน
เงินลงทุน

ผูป้ ระกอบธุรกิจแจ้งค่าใช้จ่ายการทา
Currency Hedge แก่ลูกค้า และให้
ลูกค้าชาระเงินมายังบัญชีผปู ้ ระกอบ
ธุรกิจ

กรณี ที่ 2
ลูกค้าจะดาเนินการทา Currency Hedge เอง
โดยไม่ผา่ นผูป้ ระกอบธุรกิจ (ต้องกาหนด
ให้ลูกค้าแจ้งผูป้ ระกอบธุรกิจเพื่อเป็ นข้อมูล
รายงานต่อ ธปท.)

ลูกค้าติดต่อทา Currency Hedge กับ ธพ.
โดยแสดงเอกสาร เช่น หนังสื อรับรองว่า
ยอดคงค้าง currency hedge ไม่เกินเงินลงทุน

ลูกค้าชาระค่าธรรมเนียมการ Hedge กับ ธพ.

ผูป้ ระกอบธุรกิจชาระค่าธรรมเนียม
การ Hedge กับ ธพ.
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6. การดูแลทรัพย์ สิน และการรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้ า
6.1 กรณีหลักทรัพย์ และตราสารอนุพนั ธ์ ต่างประเทศ

ผูป้ ระกอบธุรกิจเก็บทรัพย์สินลูกค้าที่ Custodian Bank* หรื อกับตัวแทนซื้อขายในต่างประเทศ (Overseas Brokers
& Dealers) กรณี ที่ตวั แทนต่างประเทศมีบริ การ Custodian โดยให้จดั ส่งรายงานสรุ ปยอดหลักทรัพย์
และเงินในบัญชีของผูป้ ระกอบธุรกิจให้แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ และกรณี เปิ ดบัญชีแบบเปิ ดเผยชื่อ หรื อกรณี เปิ ดบัญชี
ในนามของลูกค้าโดยตรง ให้ตวั แทนฯ ต่างประเทศจัดส่งรายงานสรุ ปยอดหลักทรัพย์และเงินในบัญชีของลูกค้า
ดังกล่าวให้แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจด้วย หรื อในกรณี ที่จดั ส่งให้กบั ลูกค้าโดยตรง ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องดาเนินการ
เพื่อให้แน่ใจได้วา่ สามารถได้รับข้อมูลดังกล่าวเพื่อสามารถรายงานการเคลื่อนไหวของสถานะลูกค้าให้กบั ธปท.
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด

ผูป้ ระกอบธุรกิจจัดเก็บข้อมูลโดยการ Segregate บัญชีและจัดทาบัญชี
หลักทรัพย์รายลูกค้า
(กรณี เปิ ดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรง ผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลสาหรับลูกค้าแต่ละรายและจัดทาบัญชีหลักทรัพย์รายลูกค้าได้)

ผูป้ ระกอบธุรกิจสรุ ปยอดหลักทรัพย์และเงินคงเหลือในบัญชีของลูกค้าและ
จัดส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็ นหลักฐาน

*ภายใต้บญั ชีซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจเพื่อลูกค้า หรื อบัญชี ซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าที่เปิ ดโดยตรงกับ
ตัวแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรื อ Custodian Bank ในต่างประเทศโดยผูป้ ระกอบธุรกิจต้องมีมาตรการในการดาเนิ นการป้ องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอน
เงินหรื อทรัพย์สินในบัญชีที่เปิ ดไว้กบั ตัวแทนฯ ในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้ อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็ น
ไปตามกฎหมายของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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6.2 กรณีห้ ุนกู้สกุลเงินตราต่ างประเทศทีเ่ สนอขายในประเทศไทย

ผุป้ ระกอบธุรกิจจัดเก็บ FX bond ที่ลูกค้าฝากไว้กบั
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ (TSD) ในบัญชี
เพื่อลูกค้า และจัดทาบัญชีเป็ นรายลูกค้า (เพื่อให้
มัน่ ใจว่าเป็ นการ Segregate FX bond ของลูกค้า
กับบริ ษทั แล้ว)

ผูป้ ระกอบธุรกิจจัดทาสรุ ปยอดหลักทรัพย์
FX bond และเงินคงเหลือในบัญชีของลูกค้า
และจัดส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็ นหลักฐาน

* กรณี ลูกค้าของผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นกองทุนส่วนบุคคล (PF) ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ (บลจ./ บล.) ที่ทาหน้าที่
ในฐานะบริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีผรู ้ ับฝากทรัพย์สินตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
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7. การลงทุนหลักทรัพย์ เพื่อค้ าของผู้ประกอบธุรกิจ
7.1 กรณีหลักทรัพย์ และตราสารอนุพนั ธ์ ต่างประเทศ
ผูป้ ระกอบธุรกิจซื้อหลักทรัพย์/มีฐานะอนุพนั ธ์ในบัญชีเพื่อค้าของผูป้ ระกอบธุรกิจผ่านตัวแทนซื้อขาย
ในต่างประเทศ (Overseas Brokers & Dealers) โดยกาหนดหลักทรัพย์/อนุพนั ธ์ จานวน ราคา และ
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อชาระค่าซื้อหลักทรัพย์/มีฐานะอนุพนั ธ์เป็ นเงินบาท หรื อเงินตราต่างประเทศ
ผูป้ ระกอบธุรกิจชาระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์/มีฐานะอนุพนั ธ์แก่ตวั แทนซื้อขายในต่างประเทศ
(Overseas Brokers & Dealers) ผ่าน Custodian Bank หรื อแก่ตวั แทนซื้อขายในต่างประเทศ
(Overseas Brokers & Dealers)

ผูป้ ระกอบธุรกิจที่จะทาการค้าหลักทรัพย์/อนุพนั ธ์ต่างประเทศกับลูกค้าชี้แจงให้ลูกค้าทราบว่า
ผูป้ ระกอบธุรกิจกาลังดาเนินการดังกล่าวในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์/อนุพนั ธ์ โดยต้องคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าก่อนประโยชน์ของตนเอง
กรณีขายหลักทรัพย์ /อนุพนั ธ์ ให้ แก่ลูกค้ า*

กรณีซื้อหลักทรัพย์ /อนุพนั ธ์ จากลูกค้ า*

ผูป้ ระกอบธุรกิจขายหลักทรัพย์/อนุพนั ธ์ให้แก่ลูกค้า
โดยยอดซื้อหลักทรัพย์/ฐานะอนุพนั ธ์ของลูกค้าต้อง
อยูภ่ ายในวงเงินที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจอนุมตั ิ

ผูป้ ระกอบธุรกิจซื้อหลักทรัพย์/อนุพนั ธ์จากลูกค้าโดย
หลักทรัพย์/อนุพนั ธ์ที่ลูกค้าขายต้องเป็ นหลักทรัพย์/
อนุพนั ธ์ที่เกิดจากการซื้อจากผูป้ ระกอบธุรกิจเท่านั้น

ผูป้ ระกอบธุรกิจรับชาระค่าซื้อหลักทรัพย์/อนุพนั ธ์
จากลูกค้าเป็ นเงินบาทหรื อเงินตราสกุลต่างประเทศ

ผูป้ ระกอบธุรกิจชาระค่าขายหลักทรัพย์/อนุพนั ธ์ให้แก่
ลูกค้าเป็ นเงินบาทหรื อเงินตราสกุลต่างประเทศ

* ตามกรณี ดงั กล่าวลูกค้าจะสามารถซื้อและขายหลักทรัพย์/อนุพนั ธ์กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจที่ตนมีบัญชีซื้อขายตราสารสกุลเงินตรา
ต่ างประเทศอยู่ด้วยเท่ านั้น
หมายเหตุ บริษัทต้ องนาวิธีปฏิบตั ติ ามแนวทางของการเป็ นนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ มาใช้ โดยอนุโลม เช่ น การเปิ ดบัญชี
การเปิ ดเผยความเสี่ยง เป็ นต้ น
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7.2 กรณีห้ ุนกู้สกุลเงินต่ างประเทศ (FX bond) ทีเ่ สนอขายในไทย

ผูป้ ระกอบธุรกิจซื้อขาย FX Bond ในบัญชีเพื่อค้าของผูป้ ระกอบธุรกิจ
โดยกาหนดระบุประเภท FX Bond จานวน ราคาและอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อชาระค่าซื้อ FX Bond เป็ นเงินบาทหรื อเงินตราสกุลต่างประเทศ

ผูป้ ระกอบธุรกิจที่จะทาการค้า FX Bond กับลูกค้าชี้แจงให้ลูกค้าทราบว่า
ผูป้ ระกอบธุรกิจกาลังดาเนินการดังกล่าวในฐานะผูค้ า้ หลักทรัพย์ฯ
โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าก่อนประโยชน์ของตนเอง
กรณีขาย FX Bond ให้ แก่ ลูกค้ า*

กรณีซื้อ FX Bond จากลูกค้ า*

ผูป้ ระกอบธุรกิจขาย FX Bond ให้แก่ลูกค้าโดยยอด
ซื้อหลักทรัพย์ฯ ของลูกค้าแต่ละครั้ง ต้องอยูภ่ ายใน
วงเงินที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจอนุมตั ิ

ผูป้ ระกอบธุรกิจซื้อ FX Bond จากลูกค้า
โดยผูป้ ระกอบธุรกิจต้องตรวจสอบว่าลูกค้า
มี FX Bond ฝากไว้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก่อนที่
ผูป้ ระกอบธุรกิจจะตกลงซื้อ FX Bond จากลูกค้า

ผูป้ ระกอบธุรกิจรับชาระค่าซื้อ FX Bond จากลูกค้า
เป็ นเงินบาทหรื อเงินตราสกุลต่างประเทศ

ผูป้ ระกอบธุรกิจชาระค่าขาย FX Bond ให้แก่
ลูกค้าเป็ นเงินบาทหรื อเงินตราสกุลต่างประเทศ

* ตามกรณี ดงั กล่าวลูกค้าจะสามารถซื้อและขายหลักทรัพย์กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจที่ตนมีบญั ชีซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ที่ครอบคลุมถึง FX Bond อยูด่ ว้ ยเท่านั้น
หมายเหตุ บริษัทต้ องนาวิธีปฏิบตั ติ ามแนวทางของการเป็ นนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ มาใช้ โดยอนุโลม
เช่ น การเปิ ดบัญชี การเปิ ดเผยความเสี่ยง เป็ นต้ น
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8. การย้ ายพอร์ ตลงทุน
8.1 การย้ ายพอร์ ตลงทุนระหว่ างบัญชี กองทุนส่ วนบุคคล (Private Fund: PF) กับบัญชี ซื้อขายตราสารสกุล
เงินตราต่ างประเทศทีม่ ีอยู่กบั ผู้ประกอบธุรกิจ
(พอร์ ตลงทุนหมายรวมถึง หลักทรัพย์ สถานะอนุพนั ธ์ หรื อเงินตราสกุลต่างประเทศ)
8.1.1 กรณีภายในบริษัทเดียวกัน
ก) ย้ ายพอร์ ตลงทุนจาก PF ไปบัญชีซื้อขายตราสารสกุล
เงินตราต่ างประเทศทีม่ อี ยู่กบั ผู้ประกอบธุรกิจ
บัญชี PF ของลูกค้า
มีพอร์ตลงทุนรวม
มูลค่า = X

บัญชีซ้ือขายที่มีอยูก่ บั
ผูป้ ระกอบธุรกิจมีพอร์ต
ลงทุนรวมมูลค่า = Y

ข) ย้ ายพอร์ ตลงทุนจากบัญชีซื้อขายตราสารสกุลเงินตราต่ างประเทศ
ทีม่ อี ยู่กบั ผู้ประกอบธุรกิจ ไป PF
บัญชี PF ของลูกค้า
มีพอร์ตลงทุนรวม
มูลค่า = X

บัญชีซ้ือขายที่มีอยูก่ บั
ผูป้ ระกอบธุรกิจมีพอร์ต
ลงทุนรวมมูลค่า = Y

ลูกค้าแจ้งความจานงโอนพอร์ตลงทุน มูลค่า = A
จากบัญชี PF ไปยังบัญชีซ้ือขายที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจ

ลูกค้าแจ้งความจานงโอนพอร์ตลงทุนมูลค่า = A
จากบัญชีซ้ือขายที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจ ไปยัง
บัญชี PF

ผูป้ ระกอบธุรกิจโอนพอร์ตลงทุนจากบัญชี PF เข้าบัญชี
ซื้อขายที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจ (ประเภทตราสารที่โอน
ต้องเป็ นประเภทที่อนุญาตให้ซ้ือขายในบัญชีซ้ือขายที่มีอยูก่ บั
ผูป้ ระกอบธุรกิจได้เท่านั้น)

ผูป้ ระกอบธุรกิจโอนพอร์ตลงทุนจากบัญชีซ้ือขาย
ที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจเข้าบัญชี PF (ประเภท
ตราสารที่โอนต้องเป็ นประเภทที่อนุญาตให้ซ้ือ
ขายในบัญชี PF ได้)

บัญชี PF ของ
ลูกค้ามีพอร์ต
ลงทุนรวมมูลค่า =
X-A

บัญชีซ้ือขายที่มีอยู่
กับผูป้ ระกอบ
ธุรกิจมีพอร์ต
ลงทุนรวมมูลค่า =
Y+ A

ผูป้ ระกอบธุรกิจจัดทา Confirmation Note และ
ปรับบัญชี PF และบัญชีซ้ือขายตราสารสกุลเงินตรา
ต่างประเทศที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจพร้อมส่ง
รายงานให้ลูกค้าทราบ

บัญชี PF ของลูกค้า
มีพอร์ตลงทุนรวม
มูลค่า = X +A

บัญชีซ้ือขายที่มีอยู่
กับผูป้ ระกอบธุรกิจ
มีพอร์ตลงทุนรวม
มูลค่า = Y- A

ผูป้ ระกอบธุรกิจจัดทา Confirmation Note และ
ปรับบัญชี PF และบัญชีซ้ือขายตราสารสกุลเงินตรา
ต่างประเทศที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจพร้อมส่ง
รายงานให้ลูกค้าทราบ
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8.1.2 กรณีต่างบริษัทกัน*
บัญชี PF ของลูกค้า
ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ ก.
มีพอร์ตลงทุนรวมมูลค่า = X

ลูกค้าแจ้งความจานงโอนพอร์ตลงทุน มูลค่า = A จาก
บัญชี PF ไปยังบัญชีซ้ือขายที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจ ข.

บัญชีซ้ือขายตราสารสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ผ่านผูป้ ระกอบธุรกิจ ข. มี
มูลค่ารวมมูลค่า = Y

ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก. ติดต่อผูป้ ระกอบธุรกิจ ข. เพื่อแจ้ง
โอนพอร์ตลงทุนจากบัญชี PF ลูกค้าที่ผปุ ้ ระกอบธุรกิจ
ก. เข้าบัญชีซ้ือขายตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ
ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ ข. พร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับพอร์ตลงทุนนั้น ๆ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ ข.
รวมทั้งแจ้ง Custodian Bank ให้ดาเนินการโอนพอร์ต
ลงทุนของลูกค้าไปยังบัญชี Custodian Bank ของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจ ข เพื่อลูกค้า

ผูป้ ระกอบธุรกิจ ข. รับแจ้งจากผูป้ ระกอบธุรกิจ ก.
และติดต่อลูกค้าเพื่อรับการยืนยันการโอนพอร์ต
ลงทุน พร้อมรับโอนพอร์ตลงทุนดังกล่าวจากบัญชี
PF ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก. พร้อมทั้งรับทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับตราสารนั้น ๆ รวมทั้งรับแจ้ง
การโอนพอร์ตลงทุนจาก Custodian Bank ของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก. มายังบัญชีผปู ้ ระกอบธุรกิจ ข.

บัญชี PF ของลูกค้ามี
พอร์ตลงทุนรวมมูลค่า
= X -A

ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก. จัดทา Confirmation Note
และ ปรับบัญชี PF ลูกค้า พร้อมส่งรายงาน
ให้ลูกค้าทราบ

บัญชีซ้ือขายตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศผ่าน
ผูป้ ระกอบธุรกิจมีรวมมูลค่า = Y+ A

ผูป้ ระกอบธุรกิจ ข. จัดทา Confirmation Note
และปรับบัญชีซ้ือขายตราสารสกุลเงินตรา
ต่างประเทศของลูกค้าพร้อมส่งรายงานให้
ลูกค้าทราบ

*เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ ข รายงานข้อมูลในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนั ธ์ (PIA) หรื อ
ในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนั ธ์ของบุคคลรายย่อย ผ่านตัวแทนการลงทุน (BPIA) ในงวดข้อมูลถัดไป
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8.2 การย้ ายพอร์ ตลงทุนจากบัญชี ของลูกค้ าทีต่ ่ างประเทศมายังบัญชีซื้อขายของลูกค้ าทีอ่ ยู่กบั ผู้ประกอบธุรกิจไทย*
(พอร์ ตลงทุนหมายรวมถึง หลักทรัพย์ สถานะอนุพนั ธ์ หรื อเงินตราสกุลต่างประเทศ)
บัญชีของลูกค้าที่ บล.ต่างประเทศ
มีพอร์ตลงทุนรวมมูลค่า = X

ลูกค้าแจ้งความจานงโอนพอร์ตลงทุนมูลค่า = A จากบัญชีที่
บล. ต่างประเทศไปยังบัญชีซ้ื อขายที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย

บัญชีซ้ือขายที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย
มีพอร์ตลงทุนรวมมูลค่า = Y

- บล. ต่างประเทศติดต่อผูป้ ระกอบธุรกิจไทยเพื่อแจ้งโอน
พอร์ตลงทุนจากบัญชีลูกค้าที่ บล. ต่างประเทศ เข้าบัญชี
ซื้อขายที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย พร้อมทั้งต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับพอร์ตลงทุนนั้น ๆ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ไทย
- บล.ต่างประเทศ แจ้ง Custodian Bank ให้ดาเนินการโอน
หลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชี Custodian Bank ของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยเพื่อลูกค้า

- ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยรับแจ้งจาก บล. ต่างประเทศ
และติดต่อลูกค้าเพื่อรับการยืนยันการโอนพอร์ตลงทุน
พร้อมรับโอนพอร์ตลงทุนจากบัญชี บล. ต่างประเทศ.
พร้อมทั้งรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพอร์ตลงทุนนั้น ๆ
- รับแจ้งการโอนพอร์ตลงทุนจาก Custodian Bank
ของ บล. ต่างประเทศ มายังบัญชีผปู ้ ระกอบธุรกิจไทย

บัญชีของลูกค้าที่ บล.ต่างประเทศ
มีพอร์ตลงทุนรวมมูลค่า = X -A

บัญชีซ้ือขายที่ผปุ ้ ระกอบธุรกิจไทย
มีพอร์ตลงทุนรวมมูลค่า = Y+ A

บล.ต่างประเทศจัดทา Confirmation Note และ
ปรับบัญชีลูกค้าพร้อมส่งรายงานให้ลูกค้าทราบ

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยจัดทา Confirmation Note
และปรับบัญชีซ้ือขายตราสารสกุลเงินตรา
ต่างประเทศของลูกค้า พร้อมส่งรายงานให้ลูกค้า
ทราบหรื ออาจให้ตวั แทนฯ ในต่างประเทศ
ดาเนินการอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้

- ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องพิสูจน์วา่ แหล่งที่มาของเงินลงทุนของลูกค้าเป็ นไปตามระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินฯ เช่น กรณี ลูกค้ามีเงินได้จากการทางานในต่างประเทศ
หรื ออาจให้ลูกค้าทาคารับรองว่าเป็ นเงินที่ได้รับยกเว้นตามระเบียบฯ
* เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจไทยรายงานข้อมูลพอร์ตลงทุนที่รับโอน ตามที่ ธปท. กาหนดใน “คาถาม – คาตอบ เรื่ อง การกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพนั ธ์” (สามารถ download ได้ที่ www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน

> FAQs )
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8.3 การย้ ายพอร์ ตการลงทุนจากบัญชี ซื้อขายของลูกค้ าทีอ่ ยู่กบั ผู้ประกอบธุรกิจไทยมายังบัญชี ของลูกค้ า
ทีต่ ่ างประเทศ*
(พอร์ ตลงทุนหมายรวมถึง หลักทรัพย์ สถานะอนุพนั ธ์ หรื อเงินตราสกุลต่างประเทศ)
บัญชีของลูกค้าที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย
มีหลักทรัพย์รวมมูลค่า = X
ลูกค้าแจ้งความประสงค์ต่อ ธปท.
ในการนาเงินออกไปลงทุน

ลูกค้าแจ้งความจานงโอนพอร์ตลงทุนมูลค่า = A จากบัญชี
ที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยไปยังบัญชี บล. ต่างประเทศ

- ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยติดต่อ บล. ต่างประเทศเพื่อแจ้งโอนพอร์ต
ลงทุนจากบัญชีลูกค้าที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย เข้าบัญชีซ้ือขาย
ที่ บล. ต่างประเทศ
- ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยแจ้ง Custodian Bank ให้ดาเนินการโอนพอร์ต
ลงทุนของลูกค้าไปยังบัญชี Custodian Bank ของ บล. ต่างประเทศ

บัญชีของลูกค้าที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจไทย
มีหลักทรัพย์รวมมูลค่า = X -A

ผูป้ ระกอบธุรกิจไทยจัดทา Confirmation Note และ
ปรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า
พร้อมส่งรายงานให้ลูกค้าทราบ

- โดยให้ผปู้ ระกอบธุรกิจตรวจสอบว่าลูกค้ารายนั้นเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนตรงในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศได้ เช่ น ให้ลูกค้า
แสดงแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนั ธ์ที่ลูกค้าได้ register ผ่าน BOT website
* เมื่อโอนย้ ายพอร์ ตการลงทุนแล้ว ให้ ผ้ปู ระกอบธุรกิจไทยรายงานข้ อมูลพอร์ ตลงทุนที่โอนออกไป ตามที่ ธปท. กาหนดใน “คาถาม – คาตอบ
เรื่ อง การกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกีย่ วกับกับการลงทุนในตราสารในต่ างประเทศ และอนุพนั ธ์ ” (สามารถ download ได้ที่ www.bot.or.th >
ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์ การแลกเปลี่ยนเงิน > FAQs)
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8.4 การย้ ายพอร์ ตลงทุนระหว่ างผู้ประกอบธุรกิจไทย เฉพาะกรณีห้ ุนกู้สกุลเงินตราต่ างประเทศ (FX bond)
ทีเ่ สนอขายในไทย*
ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก. (ผูโ้ อน)

ผูป้ ระกอบธุรกิจ ข. (ผูร้ ับโอน)

เมื่อลูกค้าประสงค์ที่จะโอน FX Bond ที่ฝากไว้
กับผูป้ ระกอบธุรกิจ ก. ที่ลูกค้าได้จากการจองซื้อ/
ซื้อ FX Bond กับผูป้ ระกอบธุรกิจ ก.

เมื่อลูกค้าประสงค์ที่จะให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจข. รับโอน
FX Bond จากผูป้ ระกอบธุรกิจก. เข้าบัญชีที่ลูกค้าเปิ ด
ไว้/จะเปิ ดกับผูป้ ระกอบธุรกิจ ข.

ลูกค้าต้องยืน่ เอกสารใบเบิก/โอนหลักทรัพย์
(แบบฟอร์มของผูป้ ระกอบธุรกิจ) ผ่านผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ ข. (ผูร้ ับโอน) ซึ่งสาเนาดังกล่าวต้องรับรอง
โดยผูม้ ีอานาจของผูป้ ระกอบธุรกิจ ข

ผูป้ ระกอบธุรกิจ ข. ต้องดาเนินการพิจารณารับลูกค้า
การเปิ ดเผยความเสี่ ยง การกาหนดวงเงินของลูกค้า
ตามแนวทางที่สมาคมกาหนดไว้ในแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ 1. - 3.

ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก. ตรวจสอบความถูกต้อง
และสมบูรณ์ของใบเบิก/โอนหลักทรัพย์ โดยชื่อ
ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตต้องเป็ นชื่อเดียวกับ
ที่เปิ ดบัญชีไว้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก.

ผูป้ ระกอบธุรกิจ ข. ให้ลูกค้ากรอกเอกสารใบเบิก/
โอนหลักทรัพย์ และรับรองสาเนาโดยผูม้ ีอานาจ
ดาเนินการ เพื่อจัดส่งให้กบั ลูกค้านาไปเป็ นหลักฐาน
ให้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก.

ดาเนินการโอน FX Bond โดยระบุเลขที่บญั ชี
ที่ลูกค้าเปิ ดไว้ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ ข.

รับโอน FX Bond บันทึกรายงานรับโอน FX Bond
เข้าบัญชีลูกค้า

ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก. จัดส่งใบส่งมอบหลักทรัพย์
ให้กบั ลูกค้า

ผูป้ ระกอบธุรกิจ ข. จัดส่งใบรับมอบหลักทรัพย์
ให้กบั ลูกค้า

* เมื่อโอนย้ ายพอร์ ตการลงทุนแล้ว ให้ ผ้ปู ระกอบธุรกิจไทยรายงานข้ อมูลพอร์ ตลงทุนที่รับโอน ตามที่ ธปท. กาหนดใน “คาถาม – คาตอบ เรื่ อง
การกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกับการลงทุนในตราสารในต่ างประเทศ และอนุพนั ธ์ ” (สามารถ download ได้ที่ www.bot.or.th >
ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์ การแลกเปลี่ยนเงิน > FAQs)
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8.5 การย้ ายพอร์ ตลงทุนระหว่ างผู้ประกอบธุรกิจไทย กรณีลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่ างประเทศ*
(พอร์ ตลงทุนหมายรวมถึง หลักทรัพย์ สถานะอนุพนั ธ์ หรื อเงินตราสกุลต่างประเทศ)
บัญชีของลูกค้าที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก.
ในต่างประเทศมีมูลค่ารวม = X

ลูกค้าแจ้งความจานงโอนตราสารสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ มูลค่า = A จากบัญชีซ้ือขายเปิ ดไว้กบั
ผูป้ ระกอบธุรกิจ บล. ก.ไปยังผุป้ ระกอบธุรกิจ ข.

 ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก. ติดต่อผูป้ ระกอบธุรกิจ ข.
เพื่อแจ้งโอนตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศจาก
บัญชีลูกค้าที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ ก. เข้าบัญชีซ้ือขาย
ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ ข. พร้อมทั้งต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับตราสารนั้น ๆ ให้
ผูป้ ระกอบธุรกิจ ข.
 ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก. แจ้งการโอนยอดคงค้าง
(การโอนเงินออก) ผ่านระบบการควบคุมวงเงิน
ของสานักงาน โดยคานวณจากราคาต้นทุน
รวมทั้งแจ้ง Custodian Bank ตปท.ให้ดาเนินการ
โอนหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชี Custodian
Bank ตปท.ของผูป้ ระกอบธุรกิจ ข. เพื่อลูกค้า

บัญชีของลูกค้าที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก.
มีพอร์ตลงทุนรวมมูลค่า = X -A

ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก. จัดทา Confirmation Note
และปรับบัญชีของลูกค้าพร้อมส่งรายงานให้
ลูกค้าทราบ หรื ออาจให้ตวั แทนฯ ใน
ต่างประเทศดาเนินการอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้

บัญชีของลูกค้าที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจ ข.
ในต่างประเทศมีตราสารสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ รวมมูลค่า = Y

 ผูป้ ระกอบธุรกิจ ข. รับแจ้งจากผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ ก. พร้อมทั้งรับทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับหลักทรัพย์น้ นั ๆ และติดต่อลูกค้า
เพื่อรับการยืนยันการโอนหลักทรัพย์
 ผูป้ ระกอบธุรกิจ ข.ทารายการรับเงินเข้าจาก
ผูป้ ระกอบธุรกิจ ก. ผ่านระบบการควบคุม
วงเงินของสานักงาน โดยคานวณจากราคา
ต้นทุน รวมทั้งรับแจ้งการโอนหลักทรัพย์
จาก Custodian Bank ตปท. ของ ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ ก. มายังบัญชี Custodian Bank ตปท.
ของ ผูป้ ระกอบธุรกิจ ข.

บัญชีซ้ือขายที่มีอยูก่ บั ผูป้ ระกอบธุรกิจ ข.
มีพอร์ตลงทุนรวมมูลค่า = Y+ A

ผูป้ ระกอบธุรกิจ ข. จัดทา Confirmation Note
และปรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ ตปท. ของลูกค้าพร้อม
ส่งรายงานให้ลูกค้าทราบ หรื ออาจให้ตวั แทนฯ ใน
ต่างประเทศดาเนินการอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้

*เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ ข รายงานข้อมูลในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนั ธ์ (PIA)
หรื อในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนั ธ์ของบุคคลรายย่อย ผ่านตัวแทนการลงทุน (BPIA) ในงวดข้อมูลถัดไป

32

แก้ ไขเพิม่ เติมธันวาคม 2563

9. การจัดทารายงานข้ อมูลต่ อหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องดาเนิ นการรายงานข้อมูลให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และจัดส่ งรายงานยอดคงค้างการลงทุนในต่างประเทศให้แก่หน่วยงานทางการตามหลักเกณฑ์กาหนด
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