ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 1/2560
เรื่ อง การให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(ฉบับประมวล)
____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2557 เรื่ อง การให้บริ การแก่ลูกค้า
ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 29/2557 เรื่ อง การให้บริ การแก่ลูกค้า
ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กันยายน
พ.ศ. 2557
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์
หรื อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กาหนดให้มีการชาระเงินเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้แก่
(1) ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (inbound product)
(2) ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ (outbound product)
“ผลิตภัณฑ์ในประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศประเภทหุ้นกูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงหน่วยของโครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศด้วย
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“ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ออกหรื อเสนอขายในต่างประเทศ
“หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศและ
ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขาย
หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย หรื อตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
“หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศซึ่งสามารถเสนอขายหน่วยดังกล่าวในประเทศไทยได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศ
“ผูป้ ระกอบธุรกิจ” หมายความว่า
(1) บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(2) ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็ น
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรื อผูค้ า้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ยกเลิก
“ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริ หาร ระบบงาน และการให้บริ การ
ของผูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งประกาศหรื อ
แนวปฏิบตั ิที่ออกตามประกาศดังกล่าว
ข้อ 4 ในการให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุ น
ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากผูป้ ระกอบธุรกิจต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจแล้ว ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้ดว้ ย และในกรณีที่หลักเกณฑ์การให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศตามที่ประกาศนี้กาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 9/2561 เรื่ อง การให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 67/2563 เรื่ อง การให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)
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แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้
ข้อ 5 ประกาศนี้มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ข้อกาหนดทัว่ ไปเกี่ยวกับการให้บริ การ ให้เป็ นไปตามหมวด 1
(2) ข้อกาหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริ การผลิตภัณฑ์ในประเทศที่เป็ น
หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ ให้เป็ นไปตามหมวด 2
(3) ข้อกาหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริ การผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ให้เป็ นไป
ตามหมวด 3
(4) บุคลากรที่ให้บริ การ ให้เป็ นไปตามหมวด 4
ข้อ 6 สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียด
ของข้อกาหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็ นการให้แนวทางที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้
และหากผูป้ ระกอบธุรกิจปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผูป้ ระกอบธุรกิจได้ปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดในประกาศนี้แล้ว
หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไปเกี่ยวกับการให้บริ การ
________________
ข้อ 7 การให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ให้บริ การตามขอบเขตของใบอนุญาตแต่ละประเภทที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจได้รับ
(2) ดาเนินการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลซึ่งจัดทาโดยผูป้ ระกอบการต่างประเทศ
หรื อผูอ้ อกหรื อเสนอขายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เพื่อประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
(3) เปิ ดเผยค่าธรรมเนียมที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจเรี ยกเก็บจากลูกค้า
ข้อ 8 ยกเลิก



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 67/2563 เรื่ อง การให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564)
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หมวด 2
ข้อกาหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริ การผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ที่เป็ นหุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศ
__________________
ข้อ 9 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้บริ การผลิตภัณฑ์ในประเทศที่เป็ นหุน้ กู้
สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายเป็ นการทัว่ ไป หุน้ กูส้ กุลเงินตราต่างประเทศนั้นต้องมีอนั ดับ
ความน่าเชื่อถือของหุน้ กู้ ผูอ้ อกหุน้ กู้ หรื อผูค้ ้ าประกันหุน้ กู้ อยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade)
หมวด 3
ข้อกาหนดเฉพาะเกี่ยวกับการให้บริ การ
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
__________________
ข้อ 10 ในการให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องมีกระบวนการที่ทาให้มนั่ ใจได้วา่ ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนั้นมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ออกหรื อเสนอขายในต่างประเทศ โดยผูอ้ อกหรื อเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศดังกล่าวไม่มีเจตนานาเข้ามาเสนอขายในประเทศไทย
(2) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะตามที่กาหนดในข้อ 12 เว้นแต่เป็ นกรณีที่กาหนด
ไว้ในข้อ 13 และข้อ 14
ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามข้อ 10(1) ให้ถือว่าการดาเนินการ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็ นกรณี ที่ผอู ้ อกหรื อเสนอขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
มีเจตนาเข้ามาเสนอขายในประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการดาเนินการโดยผูป้ ระกอบธุรกิจ
ผูป้ ระกอบธุรกิจต่างประเทศ หรื อผูอ้ อกหรื อเสนอขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศก็ตาม
(1) การจัดให้ผลู ้ งทุนในวงกว้างได้ประชุมพบปะโดยตรงกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ของผูอ้ อกหรื อเสนอขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ (roadshow) เพื่อชักชวนให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์
จากต่างประเทศซึ่งยังไม่ได้รับการจดทะเบียนหรื อได้รับอนุญาตให้ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศหรื อศูนย์ซ้ือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ โดยการชักชวนให้ลงทุนดังกล่าว
มีลกั ษณะเป็ นการเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (public offering)
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(2) การชักชวนผูล้ งทุนให้ไปลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่ออกใหม่
เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปในตลาดแรก (primary market) ในลักษณะอื่นตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ข้อ 12 ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจสามารถนามาให้บริ การแก่ลูกค้า
ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ อย่างครบถ้วน
(1) เป็ นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะและเงื่อนไขทานองเดียวกับผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่สามารถออกหรื อเสนอขายในประเทศไทย เว้นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
(2) เป็ นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแล
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังนี้ และต้องไม่อยูร่ ะหว่างถูกหน่วยงานกากับดูแลดังกล่าวสัง่ ห้าม
การซื้อขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนั้น
(ก) หน่วยงานกากับดูแลที่เป็ นสมาชิกของ International Organization of
Securities Commissions (“IOSCO”) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็ นพหุภาคีประเภท Signatory A
ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and
the Exchange of Information (“MMOU”) (“IOSCO MMOU”)
(ข) หน่วยงานกากับดูแลในกลุ่มประเทศ Organization for Economic Co-operation
and Development (“OECD”)
(ค) หน่วยงานกากับดูแลของประเทศที่อยูใ่ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community) (“AEC”)
(3) เป็ นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีการเสนอขายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) เป็ นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีการเสนอขายอยูใ่ นประเทศที่หน่วยงาน
กากับดูแลตาม (2) ตั้งอยู่ (skin in the game)
(ข) เป็ นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เป็ นตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย
ในลักษณะโครงการ (Debt Issuance Program) จากหน่วยงานกากับดูแลตาม (2) เพื่อผูล้ งทุนแต่ละราย
แบบเฉพาะเจาะจง (tailor-made product)
(ค) กรณี อื่นใดนอกจาก (ก) และ (ข) เป็ นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เสนอขาย
เพื่อผูล้ งทุนแต่ละรายแบบเฉพาะเจาะจง
ข้อ 13 ในการให้บริ การแก่ลูกค้าดังต่อไปนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถให้บริ การ
แก่ลูกค้าดังกล่าวในการลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนอกเหนือจากที่กาหนดในข้อ 12 ได้
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
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(3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
(4) บริ ษทั หลักทรัพย์
(5) ผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(6) บริ ษทั ประกันชีวิต
(7) บริ ษทั ประกันวินาศภัย
(8) กองทุนรวม
(9) กองทุนส่วนบุคคล
(10) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(11) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(12) กองทุนประกันสังคม
(13) บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(14) นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ตามงบการเงินตั้งแต่
5,000 ล้านบาทขึ้นไป
(15) บุคคลอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้สามารถนาเงินไปลงทุน
ในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
ข้อ 14 ในการให้บริ การแก่ลูกค้าที่เป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
หรื อบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ที่มีสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุนในตราสารหรื ออนุพนั ธ์
หรื อเงินฝาก รวมกันตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถให้บริ การแก่ลูกค้าดังกล่าว
ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนอกเหนือจากที่กาหนดในข้อ 12 ได้
หมวด 4
บุคลากรที่ให้บริ การ
__________________
ข้อ 15 ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องมอบหมายให้บุคลากรในธุ รกิจตลาดทุนที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสู ตรเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
จากหน่วยงานที่สานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับแล้ว เป็ นผูท้ าหน้าที่ให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุน
ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 67/2563 เรื่ อง การให้บริ การแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563)
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ข้อ 16 ในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจประสงค์จะจัดให้บุคลากรจากต่างประเทศเข้ามาให้
ข้อมูลหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า
ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจแจ้งชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคลากรจากต่างประเทศดังกล่าว ให้สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาการก่อนเริ่ มดาเนิ นการ เว้นแต่เป็ นการเข้ามาให้ขอ้ มูลหรื อคาแนะนา
แก่ลูกค้าตามข้อ 13
การแจ้งชื่อบุคลากรจากต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามแบบและวิธีการ
ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อ 17 บุคลากรจากต่างประเทศตามข้อ 16 ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ อย่างครบถ้วน
(1) เป็ นบุคลากรที่มีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถในการให้ขอ้ มูลหรื อคาแนะนา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งสามารถให้ขอ้ มูลหรื อ
คาแนะนาได้ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุ รกิจในต่างประเทศนั้น
(2) ไม่มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีหรื อเคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์การให้ขอ้ มูลหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
แก่ลูกค้าในประเทศไทย
(3) เข้ามาให้ขอ้ มูลหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทยมาแล้ว ไม่เกิน 90 วันในรอบปี ปฏิทินนั้น
ข้อ 18 ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องควบคุมดูแลมิให้บุคลากรจากต่างประเทศตามข้อ 16
กระทาการใด ๆ ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อย
ต้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งขอบเขตการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บุคลากรจากต่างประเทศทราบ
(2) ดูแลให้การให้ขอ้ มูลหรื อคาแนะนานั้นจากัดเฉพาะผลิตภันฑ์ในตลาดทุน
ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศซึ่งผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถให้บริ การได้
(3) แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คาแนะนาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ให้บุคคลต่างประเทศทราบ
(4) ระมัดระวังมิให้การให้ขอ้ มูลหรื อคาแนะนานั้นบิดเบือน ไม่ถูกต้อง
หรื อทาให้ลูกค้าสาคัญผิด
(5) ในกรณีที่เป็ นการให้ขอ้ มูลหรื อคาแนะนาแก่ลูกค้าในงานสัมมนา ต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการแนะนาการลงทุนในงานสัมมนาด้วย
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หมวด 5
บทเฉพาะกาล
__________________
ข้อ 19 ให้บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนซึ่งเป็ นผูท้ าหน้าที่ให้บริ การแก่ลูกค้า
ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศอยูก่ ่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ
สามารถทาหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนินการให้บุคลากรในธุรกิจ ตลาดทุนดังกล่าว
เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานที่สานักงาน ก.ล.ต.
ยอมรับภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ในกรณีที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามวรรคหนึ่งรายใดไม่ได้เข้ารับการอบรม
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจดาเนินการห้ามบุคลากรรายนั้นเป็ นผูท้ าหน้าที่ให้บริ การ
แก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

