
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทธ. 1/2560 
เร่ือง  การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการลงทุนในผลิตภณัฑ ์

ในตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
(ฉบบัประมวล) 

____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 114 และมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  และมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  คณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 6/2557  เร่ือง การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
ในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2557 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 29/2557  เร่ือง การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
ในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 24 กนัยายน 
พ.ศ. 2557 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  “ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ”  หมายความวา่   หลกัทรัพย ์
หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ท่ีก าหนดใหมี้การช าระเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
  (1)  ผลิตภณัฑใ์นประเทศ (inbound product) 
  (2)  ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศ (outbound product) 
  “ผลิตภณัฑใ์นประเทศ”  หมายความวา่   ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศประเภทหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ และใหห้มายความรวมถึงหน่วยของโครงการ 
จดัการลงทุนต่างประเทศดว้ย 
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  “ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศ”  หมายความวา่   ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ  
  “หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ”  หมายความวา่   หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศและ 
ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายในประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขาย 
หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย หรือตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย์ 
  “หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ”  หมายความวา่   หน่วยของ 
โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศซ่ึงสามารถเสนอขายหน่วยดงักล่าวในประเทศไทยไดต้าม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยของโครงการ 
จดัการลงทุนต่างประเทศ 
  “ผูป้ระกอบธุรกิจ”  หมายความวา่ 
  (1)  บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น 
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
  (2)  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็น 
ตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หรือผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  ยกเลิก 
  “ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหาร ระบบงาน และการใหบ้ริการ 
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  รวมทั้งประกาศหรือ 
แนวปฏิบติัท่ีออกตามประกาศดงักล่าว 

  ขอ้ 4   ในการให้บริการแก่ลูกคา้ในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจแลว้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ีดว้ย และในกรณีท่ีหลกัเกณฑก์ารให้บริการแก่ลูกคา้ในการลงทุน 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตามท่ีประกาศน้ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 9/2561  เร่ือง การให้บริการแก่ลูกคา้ในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 67/2563  เร่ือง การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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แตกต่างจากหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ 
ถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี  

  ขอ้ 5   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการลงทุน 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดทัว่ไปเก่ียวกบัการใหบ้ริการ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 1 
  (2)  ขอ้ก าหนดเฉพาะเก่ียวกบัการใหบ้ริการผลิตภณัฑใ์นประเทศท่ีเป็น 
หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 2 
  (3)  ขอ้ก าหนดเฉพาะเก่ียวกบัการใหบ้ริการผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศ ใหเ้ป็นไป 
ตามหมวด 3 
  (4)  บุคลากรท่ีใหบ้ริการ ใหเ้ป็นไปตามหมวด 4 

  ขอ้ 6   ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียด
ของขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี เพื่อเป็นการให้แนวทางท่ีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี  
และหากผูป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่ผูป้ระกอบธุรกิจได้ปฏิบติัตาม 
ขอ้ก าหนดในประกาศน้ีแลว้  

หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไปเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 

________________ 

  ขอ้ 7   การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ใหบ้ริการตามขอบเขตของใบอนุญาตแต่ละประเภทท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บ 
  (2)  ด าเนินการใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลซ่ึงจดัท าโดยผูป้ระกอบการต่างประเทศ
หรือผูอ้อกหรือเสนอขายผลิตภณัฑด์งักล่าว เพื่อประกอบการตดัสินใจลงทุน 
  (3)  เปิดเผยค่าธรรมเนียมท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเรียกเก็บจากลูกคา้ 

  ขอ้ 8   ยกเลิก 

 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 67/2563  เร่ือง การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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หมวด 2 
ขอ้ก าหนดเฉพาะเก่ียวกบัการใหบ้ริการผลิตภณัฑใ์นประเทศ 

ท่ีเป็นหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 
__________________ 

  ขอ้ 9   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้ริการผลิตภณัฑใ์นประเทศท่ีเป็นหุน้กู ้
สกุลเงินตราต่างประเทศท่ีเสนอขายเป็นการทัว่ไป หุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศนั้นตอ้งมีอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของหุน้กู ้ผูอ้อกหุน้กู ้หรือผูค้  ้าประกนัหุน้กู ้อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ 
(investment grade)  

หมวด 3 
ขอ้ก าหนดเฉพาะเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 

ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศ 
__________________ 

  ขอ้ 10   ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการลงทุนในผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศ   
ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีกระบวนการท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศนั้นมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ออกหรือเสนอขายในต่างประเทศ โดยผูอ้อกหรือเสนอขาย
ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศดงักล่าวไม่มีเจตนาน าเขา้มาเสนอขายในประเทศไทย  
  (2)  เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 12  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก าหนด 
ไวใ้นขอ้ 13 และขอ้ 14 

  ขอ้ 11   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามขอ้ 10(1) ใหถื้อวา่การด าเนินการ 
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นกรณีท่ีผูอ้อกหรือเสนอขายผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศ 
มีเจตนาเขา้มาเสนอขายในประเทศไทย  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็นการด าเนินการโดยผูป้ระกอบธุรกิจ 
ผูป้ระกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผูอ้อกหรือเสนอขายผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศก็ตาม 
  (1)  การจดัใหผู้ล้งทุนในวงกวา้งไดป้ระชุมพบปะโดยตรงกบักรรมการหรือผูบ้ริหาร 
ของผูอ้อกหรือเสนอขายผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศ (roadshow) เพื่อชกัชวนให้ลงทุนในผลิตภณัฑ์ 
จากต่างประเทศซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
ต่างประเทศหรือศูนยซ้ื์อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ต่างประเทศ โดยการชกัชวนใหล้งทุนดงักล่าว 
มีลกัษณะเป็นการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป (public offering)  
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  (2)  การชกัชวนผูล้งทุนใหไ้ปลงทุนในผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศท่ีออกใหม่ 
เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในตลาดแรก (primary market) ในลกัษณะอ่ืนตามท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  

  ขอ้ 12   ผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสามารถน ามาใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีอยา่งครบถว้น 
  (1)  เป็นผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะและเง่ือนไขท านองเดียวกบัผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนท่ีสามารถออกหรือเสนอขายในประเทศไทย เวน้แต่ส านกังาน ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
  (2)  เป็นผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแล  
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงดงัน้ี และตอ้งไม่อยูร่ะหวา่งถูกหน่วยงานก ากบัดูแลดงักล่าวสั่งหา้ม 
การซ้ือขายผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศนั้น 
 (ก)  หน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเป็นสมาชิกของ International Organization of  
Securities Commissions (“IOSCO”) โดยหน่วยงานดงักล่าวตอ้งเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A  
ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and  
the Exchange of Information (“MMOU”) (“IOSCO MMOU”)  
 (ข)  หน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มประเทศ Organization for Economic Co-operation  
and Development (“OECD”)  
 (ค)  หน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศท่ีอยูใ่นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(ASEAN Economic Community) (“AEC”) 
  (3)  เป็นผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศท่ีมีการเสนอขายในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
 (ก)  เป็นผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศท่ีมีการเสนอขายอยูใ่นประเทศท่ีหน่วยงาน 
ก ากบัดูแลตาม (2) ตั้งอยู ่(skin in the game)   
 (ข)  เป็นผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศท่ีเป็นตราสารหน้ีท่ีไดรั้บอนุญาตให้เสนอขาย 
ในลกัษณะโครงการ (Debt Issuance Program) จากหน่วยงานก ากบัดูแลตาม (2)  เพื่อผูล้งทุนแต่ละราย
แบบเฉพาะเจาะจง (tailor-made product) 
 (ค)  กรณีอ่ืนใดนอกจาก (ก) และ (ข) เป็นผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศท่ีเสนอขาย 
เพื่อผูล้งทุนแต่ละรายแบบเฉพาะเจาะจง 

  ขอ้ 13   ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดงัต่อไปน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถใหบ้ริการ 
แก่ลูกคา้ดงักล่าวในการลงทุนในผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศนอกเหนือจากท่ีก าหนดในขอ้ 12 ได ้

(1)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(2)  ธนาคารพาณิชย ์ 
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(3)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง 
(4)  บริษทัหลกัทรัพย ์ 
(5)  ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
(6)  บริษทัประกนัชีวิต 
(7)  บริษทัประกนัวินาศภยั 
(8)  กองทุนรวม 
(9)  กองทุนส่วนบุคคล 
(10)  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(11)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(12)  กองทุนประกนัสังคม 
(13)  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(14)  นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทยท่ีมีสินทรัพยต์ามงบการเงินตั้งแต่  

5,000 ลา้นบาทขึ้นไป 
(15)  บุคคลอ่ืนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหส้ามารถน าเงินไปลงทุน 

ในผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศได ้ ทั้งน้ี ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

  ขอ้ 14   ในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
หรือบุคคลธรรมดาท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ท่ีมีสินทรัพยป์ระเภทเงินลงทุนในตราสารหรืออนุพนัธ์  
หรือเงินฝาก รวมกนัตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้นไป ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดงักล่าว 
ในการลงทุนในผลิตภณัฑ์จากต่างประเทศนอกเหนือจากท่ีก าหนดในขอ้ 12 ได ้

หมวด 4 
บุคลากรท่ีใหบ้ริการ 

__________________ 

  ขอ้ 15   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมอบหมายให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนท่ีไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซ่ึงผา่นการอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
จากหน่วยงานท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ยอมรับแลว้ เป็นผูท้  าหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการลงทุน 
ในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทธ. 67/2563  เร่ือง การให้บริการแก่ลูกคา้ในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 16   ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจประสงคจ์ะจดัใหบุ้คลากรจากต่างประเทศเขา้มาให้ 
ขอ้มูลหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกคา้  
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแจง้ช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคลากรจากต่างประเทศดงักล่าว ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. 
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัท าการก่อนเร่ิมด าเนินการ  เวน้แต่เป็นการเขา้มาใหข้อ้มูลหรือค าแนะน า 
แก่ลูกคา้ตามขอ้ 13 
  การแจง้ช่ือบุคลากรจากต่างประเทศตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามแบบและวิธีการ 
ท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน ก.ล.ต.  

  ขอ้ 17   บุคลากรจากต่างประเทศตามขอ้ 16 ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ีอยา่งครบถว้น 
  (1)  เป็นบุคลากรท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีความสามารถในการใหข้อ้มูลหรือค าแนะน า 
เก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศไดเ้ป็นอย่างดี  รวมทั้งสามารถใหข้อ้มูลหรือ 
ค าแนะน าไดต้ามกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจในต่างประเทศนั้น  
  (2)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีหรือเคยมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบติั 
ตามหลกัเกณฑก์ารใหข้อ้มูลหรือค าแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
แก่ลูกคา้ในประเทศไทย 
  (3)  เขา้มาใหข้อ้มูลหรือค าแนะน าเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศในประเทศไทยมาแลว้ ไม่เกิน 90 วนัในรอบปีปฏิทินนั้น 

  ขอ้ 18   ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งควบคุมดูแลมิใหบุ้คลากรจากต่างประเทศตามขอ้ 16  
กระท าการใด ๆ ท่ีอาจเขา้ข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยอยา่งนอ้ย 
ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แจง้ขอบเขตการปฏิบติัหนา้ท่ีใหบุ้คลากรจากต่างประเทศทราบ  
  (2)  ดูแลใหก้ารใหข้อ้มูลหรือค าแนะน านั้นจ ากดัเฉพาะผลิตภนัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจสามารถใหบ้ริการได ้ 
  (3)  แจง้หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการใหค้  าแนะน าตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหบุ้คคลต่างประเทศทราบ  
  (4)  ระมดัระวงัมิใหก้ารใหข้อ้มูลหรือค าแนะน านั้นบิดเบือน ไม่ถูกตอ้ง  
หรือท าใหลู้กคา้ส าคญัผิด 
  (5)  ในกรณีท่ีเป็นการใหข้อ้มูลหรือค าแนะน าแก่ลูกคา้ในงานสัมมนา ตอ้งปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแนะน าการลงทุนในงานสัมมนาดว้ย 
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หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

__________________ 

  ขอ้ 19   ใหบุ้คลากรในธุรกิจตลาดทุนซ่ึงเป็นผูท้  าหนา้ท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 
ในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
สามารถท าหนา้ท่ีต่อไปได ้โดยใหผู้ป้ระกอบธุรกิจด าเนินการใหบุ้คลากรในธุรกิจตลาดทุนดงักล่าว 
เขา้รับการอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจากหน่วยงานท่ีส านกังาน ก.ล.ต. 
ยอมรับภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
  ในกรณีท่ีบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหน่ึงรายใดไม่ไดเ้ขา้รับการอบรม 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการห้ามบุคลากรรายนั้นเป็นผูท้  าหนา้ท่ีให้บริการ 
แก่ลูกคา้ในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 
 

(นายรพี  สุจริตกุล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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