
แก้ไขเพิม่เตมิธันวาคม 2563 

1 
 

แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
เกีย่วกบัการซ้ือขายผลติภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ                                           

1. การพิจารณารับลูกคา้และเปิดบญัชี รวมถึงการจดัท า KYC/CDD  
2. การจดัท า Risk Disclosure Statement เพ่ือเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียง และขอ้จ ากดัจากการลงทุนใหลู้กคา้รับทราบ 
3. การอนุมติัการเปิดบญัชีและพิจารณาวงเงินของลูกคา้ 
4. การน าเงินไปลงทุน 

4.1 กรณีหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศ  
4.1.1 การเตรียมการของผูป้ระกอบธุรกิจก่อนการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
4.1.2 การโอนเงินของลูกคา้เพ่ือเตรียมไวก่้อนการส่งค าสัง่ซ้ือขาย 
4.1.3 การส่งค าสัง่ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 
4.1.4 การส่งค าสัง่ซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในต่างประเทศ 
 4.1.4.1 การส่งค าสัง่ซ้ือขาย 
 4.1.4.2 การวางหลกัประกนั 
4.1.5 การน าเงินไปช าระและการโอนเงินกลบั กรณีเงินบาท 
4.1.6 การน าเงินไปช าระและการโอนเงินกลบั กรณีเงินตราต่างประเทศ 

4.2 กรณีหุน้กูส้กลุเงินตราต่างประเทศท่ีเสนอขายในประเทศไทย (FX bond) 
4.2.1 การท าหนา้ท่ีรับจดัจ าหน่ายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ (ตลาดแรก) 

4.2.1.1 การจองซ้ือ 
4.2.1.2 การน าเงินไปช าระค่าจองซ้ือ 
4.2.1.3 การคืนค่าจองซ้ือ 

4.2.2 การรับเงินจากหุน้กูส้กลุเงินตราต่างประเทศ  
4.2.2.1 การรับดอกเบ้ียและผลประโยชนจ์ากหุน้กูส้กลุเงินตราต่างประเทศ 
4.2.2.2 การรับเงินตน้ ดอกเบ้ีย และผลประโยชนจ์ากหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 

5. การท า Currency Hedge ของลูกคา้ท่ีลงทุน 
6. การดูแลทรัพยสิ์น และการรายงานสถานะการลงทุนของลูกคา้ 

6.1 กรณีหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศ 
6.2 กรณีหุน้กูส้กลุเงินตราต่างประเทศท่ีเสนอขายในประเทศไทย 

7. การลงทุนหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
7.1  กรณีหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศ 
7.2  กรณีหุน้กูส้กลุเงินตราต่างประเทศท่ีเสนอขายในประเทศไทย 

8. การยา้ยพอร์ตลงทุน 
8.1 การยา้ยพอร์ตลงทุนระหวา่งบญัชีกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund: PF) กบับญัชีซ้ือขายท่ีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจ 
8.2 การยา้ยพอร์ตลงทุนจากบญัชีของลูกคา้ท่ีต่างประเทศมายงับญัชีซ้ือขายของลูกคา้ท่ีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจไทย 
8.3 การยา้ยพอร์ตการลงทุนจากบญัชีซ้ือขายของลูกคา้ท่ีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจไทยมายงับญัชีของลูกคา้ท่ีต่างประเทศ   
8.4 การยา้ยพอร์ตลงทุนระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจไทย เฉพาะกรณีหุน้กูส้กลุเงินตราต่างประเทศ (FX bond)  

ท่ีเสนอขายในไทย 
8.5 การยา้ยพอร์ตลงทุนระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจไทย กรณีลงทุนในตราสารสกลุเงินตราต่างประเทศ 

9. การจดัท ารายงานขอ้มูลต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ลูกค้าทีม่บีัญชีซ้ือขายอยู่ก่อนแล้ว ลูกค้าใหม่ 

1. การพจิารณารับลูกค้าและเปิดบัญชี รวมถึงการจัดท า KYC/CDD  
      
 
                                                              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ในการท า KYC/CDD ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งขอความร่วมมือให้ลูกคา้รายงานการท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง (currency hedge) ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ 
ผูป้ระกอบธุรกิจดวัย และตอ้งมีกระบวนการให้ลูกคา้ลงนามรับรองว่าจะไม่ hedge ซ ้าซอ้น นอกจากน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งทบทวนเอกสารหลกัฐาน
การเปิดบญัชีและท า KYC/CDD ในช่วงเวลาตามเกณฑท่ี์ก าหนดหลงัจากท่ีมีการด าเนินการเปิดบญัชีเรียบร้อยแลว้  

 

ลูกคา้ยืน่ค  าขอเปิดบญัชี 
พร้อมจดัท า Suitability Test  และ
หลกัฐานประกอบการเปิดบญัชี
ตามท่ีผูป้ระกอบธุรกิจและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

เจา้หนา้ท่ีท าการตรวจสอบ
ความครบถว้นของเอกสาร 
และจดัท าเอกสาร KYC/CDD 
โดยอิงตามเกณฑข์อง
ส านกังาน ปปง. และของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจ* 

ผูป้ระกอบธุรกิจไดข้อ้มูล
ครบถว้นตามท่ีก าหนด 

ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการจดัท า 
 Risk Disclosure Statement (ดูขอ้ 2.) 
 

ลูกคา้มีบญัชีกบัผูป้ระกอบธุรกิจอยูแ่ลว้ 
และแสดงความประสงคท่ี์จะลงทุนใน
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกลุเงินตรา
ต่างประเทศ 
- ยืน่ค  าขอเปิดบญัชีเพ่ิมเติม 
พร้อมหลกัฐานการเปิดบญัชีประกอบ
ตามท่ีผูป้ระกอบธุรกิจและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด 

- ไดรั้บการท า KYC/CDD   
 เรียบร้อยแลว้ 



แก้ไขเพิม่เตมิธันวาคม 2563 

3 
 

2. การจัดท า Risk Disclosure Statement เพ่ือเปิดเผยข้อมูลความเส่ียง และข้อจ ากดัจากการลงทุนให้ลูกค้ารับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจอธิบายถึงรายละเอียด ดงัน้ี (รวมถึงใหล้กูคา้ลงนามรับทราบดว้ย) 
1) ความเส่ียงจากการลงทุนทัว่ไป และความเส่ียงของผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศตามท่ีลูกคา้สนใจลงทุน  
2) รายละเอียดตามท่ีระบุไวใ้น Risk Disclosure Statement   
3) ขอ้จ ากดัในการลงทุน (ถา้มี) และ 
4) กฎเกณฑแ์ละขั้นตอนการด าเนินงาน เก่ียวกบัการเรียก/วางหลกัประกนั และการบงัคบัขาย กรณีลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศ  
 

ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการอนุมติัการเปิดบญัชีและพิจารณาวงเงินซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศของลูกคา้ 

ลูกคา้แสดงความประสงคจ์ะไปลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ  

ผูป้ระกอบธุรกิจจดัท าเอกสารระบุขอ้จ ากดัในการลงทุนดงัน้ี 
การลงทุนตอ้งอยูภ่ายใตก้ารอนุญาตของเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน และ/หรือจาก
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) 
 
  

ผู้ประกอบธุรกจิจดัท าเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงเกีย่วกบัการลงทุน (Risk Disclosure Statement) ตามแนวทางก าหนด* ดงันี ้

1. ความเส่ียงทัว่ไปในการลงทุนในผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ (อาทิ หุน้ หน่วยลงทุน FX bond  และ 
ตราสารอนุพนัธ ์(Overall Investment Risk)) 

2. ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดและความผนัผวนของราคา (Market Risk /Volatility Risk) 
3. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัระบบการช าระราคาและส่งมอบ (Settlement Risk) 
4. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบักฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบั (Regulatory Risk) 
5. ความเส่ียงเก่ียวกบัการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ในต่างประเทศ (Risk associated with client assets received or held abroad)  
6. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
7. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 
8. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของคู่สญัญา (Credit Risk) 
9. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการลงทุนของผูล้งทุน (Risk related to the investor’s own investment) 

*ส านกังานไดเ้ห็นชอบ Risk Disclosure Statement ท่ีสมาคม บล. ก าหนดและถือเป็นหลกัเกณฑข์ั้นต ่าของส านกังานดว้ย  
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3. การอนุมัติการเปิดบญัชีและพจิารณาวงเงินของลูกค้า  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจจดัเก็บเอกสาร 
การเปิดบญัชี และเอกสารการอนุมติัวงเงิน
ทั้งหมด รวมถึง Risk Disclosure Statement 

เพื่อเป็นหลกัฐานอา้งอิง 

   ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการอนุมติัวงเงิน 
        ซ้ือขายของลูกคา้โดยผูมี้อ านาจ 
  ตามวงเงินท่ีก าหนดในผูป้ระกอบธุรกิจ 

ผูป้ระกอบธุรกิจตรวจสอบความครบถว้นของ
เอกสาร และสถานะการเงินของลูกคา้เพื่อ
พิจารณาก าหนดวงเงินซ้ือขายหรือสถานะสูงสุดท่ี
ลูกคา้สามารถมีไดต้ามหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
วงเงินใหแ้ก่ลูกคา้ 
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4. การน าเงินไปลงทุน 

4.1 กรณีหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศ  

4.1.1 การเตรียมการของผู้ประกอบธุรกจิก่อนการซ้ือขายหลกัทรัพย์  
 

 
 
 
  
                                                                                                                                                     

 
ก. กรณีเปิดบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ                       ข. กรณีเปิดบญัชีแบบเปิดเผยช่ือ                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- กรณีลูกคา้ท่ีเป็น Non-Resident (NR) สามารถลงทุนไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตจาก ธปท. 
 
* โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีมาตรการในการด าเนินการป้องกนัมิให้ลูกคา้เบิกถอนเงินหรือทรัพยสิ์นในบญัชีท่ีเปิดไวก้บัตวัแทนฯ ในต่างประเทศได้
โดยตรง และตอ้งไดรั้บขอ้มูลรายงานการซ้ือขายในนามของลูกคา้ไดเ้พ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลูกคา้แต่ละรายเปิดบญัชีซ้ือขาย 
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศกบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจในนามของลูกคา้ และ 
ผูป้ระกอบธุรกิจเปิดบญัชีซ้ือขาย
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศเพื่อลูกคา้ 
ในรูปแบบ Omnibus Account  
กบัตวัแทนซ้ือขายในต่างประเทศ 
(Overseas Brokers & Dealers) 

ผูป้ระกอบธุรกิจเปิดบญัชี Custodian 
และ FCD กบั Custodian Bank  
และ/หรือกบัตวัแทนซ้ือขายใน
ต่างประเทศ (Overseas Brokers & 
Dealers) กรณีท่ีตวัแทนซ้ือขาย 
ในต่างประเทศมีบริการ Custodian  
รวมถึงเปิดบญัชีกบั Custodian Bank 
ในประเทศไทยเพ่ือการซ้ือขาย
หลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์
ต่างประเทศ 

ลูกคา้ไดรั้บการอนุมติัวงเงินซ้ือขายแลว้ 

ลูกคา้แต่ละรายเปิดบญัชีซ้ือขายผลิตภณัฑ์
ในตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
กบัผูป้ระกอบธุรกิจในนามลูกคา้  
และผูป้ระกอบธุรกิจเปิดบญัชีซ้ือขาย
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศเพ่ือลูกคา้กบัตวัแทนซ้ือขาย 
ในต่างประเทศ (Oversea Brokers & 
Dealers) โดยระบุช่ือของลูกคา้แต่ละราย  
(เป็น sub account) 

ผูป้ระกอบธุรกิจเปิดบญัชี Custodian  
และ FCD เพื่อลูกคา้ sub-account กบั 
Custodian Bank และ/หรือตวัแทนซ้ือขาย 
ในต่างประเทศ (Overseas Brokers & 
Dealers) โดยสามารถใชเ้ป็นบญัชี 
เพ่ือการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ 
ไดด้ว้ย ทั้งน้ี ไดแ้จง้ความเส่ียงในกรณี
ดงักล่าวให้กบัลูกคา้รับทราบดว้ยแลว้ 

ลูกคา้แต่ละรายเปิดบญัชีซ้ือขายผลิตภณัฑ ์
ในตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ในนามของลูกคา้เองกบัผูป้ระกอบธุรกิจ 
ในประเทศไทย 1 บญัชี และกบัตวัแทนซ้ือขาย
ในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank  
ในต่างประเทศอีก 1 บญัชี (ช่ือเจา้ของบญัชี 
เป็นช่ือลูกคา้) ซ่ึงในกรณีน้ีผูป้ระกอบธุรกิจ
จะตอ้งเป็นผูค้วบคุมการสัง่ซ้ือขายเพ่ือควบคุม
การซ้ือขายให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
ตามท่ี ธปท. และส านกังานก าหนด 
 

 

ลูกคา้เปิดบญัชี Custodian และ FCD กบั 
Custodian Bank ในต่างประเทศ และ/หรือ 
กบัตวัแทนซ้ือขายในต่างประเทศ  (Overseas 
Brokers & Dealers) กรณีท่ีตวัแทนซ้ือขาย 
ในต่างประเทศมีบริการ Custodian  

การเปิดบญัชีซ้ือขายในรูปแบบ Omnibus Account การเปิดบญัชีในนามของลูกคา้โดยตรงกบัตวัแทน 
ซ้ือขายในต่างประเทศ และ/หรือ custodian bank  
ในต่างประเทศ* 
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  4.1.2 กรณีทีต้่องการโอนเงินของลูกค้าเพ่ือเตรียมไว้ก่อนการส่งค าส่ังซ้ือขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* กรณีผูป้ระกอบธุรกิจท่ีได ้FX license สามารถ quote อตัราแลกเปล่ียนใหแ้ก่ลูกคา้ได ้ 

ผูป้ระกอบธุรกิจสอบถามความประสงคข์องลูกคา้
ในการโอนเงินไปต่างประเทศ เพ่ือเตรียมไว้
ส าหรับการซ้ือขายผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน 
ท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ 

เม่ือลูกคา้ยนิยอม ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัเตรียม
เอกสารท่ีจ าเป็นต่อการแลกเงินหรือการโอน
เงินตราต่างประเทศ เช่น หนงัสือรับรอง                 
การซ้ือเงินแทนลูกคา้  
(กรณีการแลกเงิน ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งระบุ 
อตัราแลกเปล่ียนท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดต้รวจสอบ
กบั ธพ. แลว้)* 

ผูป้ระกอบธุรกิจติดต่อแลกเงินบาทเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ หรือเตรียมเงินตราตา่งประเทศ 
ของลูกคา้เพื่อโอนใหก้บัตวัแทนต่างประเทศ  
หรือ custodian bank ต่างประเทศ 
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 4.1.3 การส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
 
                            
                                                 

                                           
 
 
 
 
                       
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* เฉพาะการเปิดบญัชีในนามของลูกคา้โดยตรงกบัตวัแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bankในต่างประเทศ โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมี
มาตรการในการด าเนินการป้องกนัมิให้ลูกคา้เบิกถอนเงินหรือทรัพยสิ์นในบญัชีท่ีเปิดไวก้บัตวัแทนฯ ในตปท. ไดโ้ดยตรง และตอ้งไดรั้บขอ้มูล
รายงานการซ้ือขายในนามของลูกคา้ไดเ้พ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
** กรณีผูป้ระกอบธุรกิจท่ีได ้FX license สามารถ quote อตัราแลกเปล่ียนใหแ้ก่ลูกคา้ได ้ 

 

 

ในวนัที ่T   ผูป้ระกอบธุรกิจไทย (รวมกรณีท่ีลูกคา้สามารถส่งค าสั่งตรง)* 
รับค าสัง่ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ากลกูคา้ โดยระบุประเภทของตราสาร จ านวน 
ราคาเป็นเงินตรา ตปท. หรือราคาเป็นเงินบาท พร้อมอตัราแลกเปล่ียนท่ี     
ผูป้ระกอบธุรกิจไดต้รวจสอบกบั ธพ. แลว้** 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยส่งค าสัง่ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ไปยงัตวัแทนฯ ใน ตปท. (Oversea Brokers & 
Dealers) เพ่ือท าการซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ  

ตวัแทนฯ ใน ตปท. แจง้ยนืยนัการซ้ือขายมายงั 
ผูป้ระกอบธุรกิจไทย 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยแจง้ยนืยนัการซ้ือขายในวนัที ่T หรือวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัจาก
ตวัแทนฯ ในตปท. หรืออาจใหต้วัแทนฯ ในต่างประเทศด าเนินการแจง้ลูกคา้อีก
ทางหน่ึงดว้ยก็ได*้  

 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยจดัท า Official Confirmation note และส่งใหลู้กคา้ในวนั T+1 หรือวนัท าการถดัจากวนัท่ี
ไดรั้บการยนืยนัจากตวัแทนฯ ในตปท.หรืออาจใหต้วัแทนฯ ในต่างประเทศด าเนินการอีกทางหน่ึงดว้ยก็ได*้  
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 4.1.4 การส่งค าส่ังซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในต่างประเทศ 
  4.1.4.1 การส่งค าส่ังซ้ือขาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

กรณีมีไม่เพียงพอ กรณีมีเพียงพอ 

ในวนัที ่T   ผูป้ระกอบธุรกิจไทย (รวมกรณีท่ีลูกคา้สามารถส่งค าสั่งตรง)* รับค าสัง่ 
ซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์จากลูกคา้ โดยระบุลกัษณะของอนุพนัธ์ จ านวน ราคาเป็น
เงินตราสกลุต่างประเทศ หรือราคาเป็นเงินบาท พร้อมอตัราแลกเปล่ียนท่ี 
ผูป้ระกอบธุรกิจไดต้รวจสอบกบั ธพ. แลว้ 
กบั ธพ. แลว้ 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยตอ้งตรวจสอบวา่ ลูกคา้มีเงินสดฝากไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจไทย  
หรือตวัแทนฯ ในต่างประเทศ หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ เพียงพอส าหรับท ารายการ
ดงักล่าว โดยลูกคา้ตอ้งวางเงินประกนัไม่ต ่ากวา่ระดบัหลกัประกนัเบ้ืองตน้ (Initial Margin) 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยส่งค าสัง่ซ้ือขายอนุพนัธ์
ไปยงัตวัแทนฯ ในต่างประเทศ (Oversea 
Brokers & Dealers) เพ่ือท าการซ้ือขายอนุพนัธ์ 
ตปท.* 
 ตวัแทนฯ ในต่างประเทศ แจง้ยนืยนั 
การซ้ือขายอนุพนัธ์ มายงัผูป้ระกอบธุรกิจไทย 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยแจง้ยนืยนัการซ้ือขายอนุพนัธใ์นวนัที ่T หรือวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัจากตวัแทนฯ ใน ตปท.  
หรืออาจใหต้วัแทนฯ ในต่างประเทศด าเนินการแจง้ลูกคา้อีกทางหน่ึงดว้ยก็ได*้*  

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยตอ้งแจง้ใหล้กูคา้น าเงินสด
มาวางก่อนส่งค าสัง่ไปยงัตวัแทนฯ ใน
ต่างประเทศ 

*ในการเปิดฐานะอนุพนัธ์ให้ลูกคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งระมดัระวงัความเพียงพอของเงินท่ีอาจจะตอ้งน าไปวางเพ่ิม กรณีท่ีอาจจะตอ้ง
น าหลกัประกนัไปวางเพ่ิม (margin) ดว้ย 
** เฉพาะการเปิดบญัชีในนามของลูกคา้โดยตรงกบัตวัแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bankในต่างประเทศ โดยผูป้ระกอบ
ธุรกิจตอ้งมีมาตรการในการด าเนินการป้องกนัมิให้ลูกคา้เบิกถอนเงินหรือทรัพยสิ์นในบญัชีท่ีเปิดไวก้บัตวัแทนฯ ในตปท. ไดโ้ดยตรง 
และตอ้งไดรั้บขอ้มูลรายงานการซ้ือขายในนามของลูกคา้ไดเ้พ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยจดัท า Official Confirmation note และส่งใหลู้กคา้ในวนั T+1 หรือวนัท าการถดัจากวนัท่ี 
ไดรั้บการยนืยนัจากตวัแทนฯ ใน ตปท.  หรืออาจใหต้วัแทนฯ ใน ตปท. ด าเนินการอีกทางหน่ึงดว้ยก็ได*้*  
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 4.1.4.2  การวางหลกัประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายอนุพนัธ์ต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อลูกคา้ (Omnibus Account) 
**เฉพาะการเปิดบญัชีในนามของลูกคา้โดยตรงกบัตวัแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bankในต่างประเทศ โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมี
มาตรการในการด าเนินการป้องกนัมิให้ลูกคา้เบิกถอนเงินหรือทรัพยสิ์นในบญัชีท่ีเปิดไวก้บัตวัแทนฯ ในต่างประเทศไดโ้ดยตรง และตอ้งไดรั้บขอ้มูล
รายงานการซ้ือขายในนามของลูกคา้ไดเ้พ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  

กรณีเงินประกนัของลูกคา้ < Maintenance Margin 

ส้ินวนัที ่T   ผูป้ระกอบธุรกิจไทยหรือตวัแทนฯ ในต่างประเทศ**  หรือ Custodian Bank ใน ต่างประเทศ** 
ท าการปรับฐานะเงินประกนัโดยใชร้าคายติุประจ าวนั (Daily Settlement Price) ในการค านวณ  

ผุป้ระกอบธุรกิจไทยหรือตวัแทนฯในต่างประเทศ** หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ**  ตรวจสอบฐานะ
เงินประกนัของลูกคา้ท่ีมีฐานะสญัญาคงคา้ง ณ ทุกส้ินวนัท าการ เพ่ือใหไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัหลกัประกนัรักษา
สภาพ (Maintenance Margin) 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทย หรือตวัแทนฯ ในต่างประเทศ** หรือ Custodian 
Bank ในต่างประเทศ** แจง้ผูป้ระกอบธุรกิจไทยด าเนินการเรียกให้
ลูกคา้ท่ีมีฐานะสญัญาคงคา้งน าเงินประกนัส่วนเพ่ิม (Additional 
Margin) มาวางจนถึงระดบัหลกัประกนัเร่ิมตน้ 
มาวางจนถึงระดบัหลกัประกนัเร่ิมตน้ 
 ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งจดัเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นต่อการแลก

เงิน เช่น หนงัสือรับรองการซ้ือเงินแทนลูกคา้  

ผูป้ระกอบธุรกิจไทย หรือตวัแทนฯ ในต่างประเทศ** หรือ 
Custodian Bank ในต่างประเทศ ** แจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจไทย
แจง้ยนืยนัการซ้ือขายอนุพนัธ์กบัลูกคา้ และจดัท า Official 
Confirmation Note ส่งใหลู้กคา้ในวนัท่ี  T+1 

กรณีเงินประกนัของลูกคา้ ≥  Maintenance Margin 

ผูป้ระกอบธุรกิจติดต่อแลกเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ 
และโอนไปช าระค่าเงินประกนัส่วนเพ่ิมกบัตวัแทนฯ 
ต่างประเทศ * หรือ Custodian Bank  ต่างประเทศ*ภายใน
วนัท่ี T+X (X=settlement date ท่ีตวัแทนฯ ตปท. ก าหนด) 
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 4.1.5 การน าเงินไปช าระและการโอนเงินกลบั กรณเีงินบาท  

                     ก. การช าระค่าซ้ือหลกัทรัพย์ / เปิดฐานะอนุพนัธ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อลูกคา้ (Omnibus Account) 
** เฉพาะการเปิดบญัชีในนามของลูกคา้โดยตรงกบัตวัแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bankในต่างประเทศ โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีมาตรการ
ในการด าเนินการป้องกนัมิให้ลูกคา้เบิกถอนเงินหรือทรัพยสิ์นในบญัชีท่ีเปิดไวก้บัตวัแทนฯ ในตปท. ไดโ้ดยตรง และตอ้งไดรั้บขอ้มูลรายงานการซ้ือขาย
ในนามของลูกคา้ไดเ้พ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยติดต่อแลกเงินบาทเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และโอนไปช าระค่าซ้ือหลกัทรัพยก์บั
ตวัแทนต่างประเทศ* หรือ Custodian Bank 
ต่างประเทศ* ภายในวนัท่ี T+X (X=settlement date 
ท่ีตวัแทนฯ ต่างประเทศก าหนด) 

เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจไทย (รวมกรณีท่ีลูกคา้สามารถส่งค าสัง่ตรง)** 
ไดด้ าเนินการส่งค าสัง่ซ้ือหลกัทรัพย ์/ เปิดฐานะอนุพนัธ์แลว้เสร็จ 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยโอนเงินจาก 
custodian bank ต่างประเทศ* หรือตวัแทน  
ในต่างประเทศ* ไปช าระกบัตวัแทน
ต่างประเทศ หรือ Custodian Bank 
ต่างประเทศ ภายใน วนัท่ี T+X   
(X = settlement date ท่ีตวัแทน ตปท. 
ก าหนด) 
 
(กรณีเปิดบญัชีในนามของลูกคา้โดยตรง 
ลูกคา้มอบอ านาจใหผู้ป้ระกอบธุรกิจไทย
ท าธุรกรรมแทนลูกคา้ได)้ 
 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยตอ้งจดัเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็น 
ในการแลกเงิน เช่น หนงัสือรับรองการซ้ือเงินแทน
ลูกคา้  

กรณีมีการโอนเงินออกไปต่างประเทศเตรียมไวก่้อนแลว้ กรณีไม่มีการโอนเงินเตรียมไวก่้อน  
หรือเงินท่ีโอนไปแลว้ไม่เพียงพอ 
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 4.1.5 การน าเงินไปช าระและการโอนเงินค่าขายกลบั กรณีเงินบาท (ต่อ) 

                      ข. การขายหลักทรัพย์ / ปิดฐานะอนุพนัธ์ และน าเงินกลบั  

               การเปิดบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์ในรูปแบบ Omnibus Account                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจเพือ่ลูกคา้ (Omnibus Account) 

** หากลูกคา้ตอ้งการให้เก็บไวส้ าหรับรายการซ้ือคร้ังต่อไปจะเก็บไวใ้นบญัชี Omnibus Account  โดยผูป้ระกอบธุรกิจจะจดัท าบญัชี Sub-Account        
ตามรายลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้ไม่สามารถโอนเงินไปยงัสถาบนัการเงินอ่ืนในต่างประเทศได ้ 
***  เฉพาะการเปิดบญัชีในนามของลูกคา้โดยตรงกบัตวัแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bankในต่างประเทศ โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมี
มาตรการในการด าเนินการป้องกนัมิให้ลูกคา้เบิกถอนเงินหรือทรัพยสิ์นในบญัชีท่ีเปิดไวก้บัตวัแทนฯ ในต่างประเทศไดโ้ดยตรง และตอ้งไดรั้บขอ้มูล
รายงานการซ้ือขายในนามของลูกคา้ไดเ้พ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

Custodian Bank ต่างประเทศ* 
หรือตวัแทนฯ ต่างประเทศ 
โอนเงินค่าขายหลกัทรัพย/์ปิด
ฐานะอนุพนัธ์มายงั ธพ. ไทย*  

ธพ. ไทย* settle hedge 
position ใหลู้กคา้ก่อน 
โอนเงินส่วนท่ีเหลือ             
คืนใหลู้กคา้เป็นเงินบาท 

ตวัแทนฯ ตา่งประเทศ โอนค่าขายมาไวใ้นบญัชี Custodian 
Bank ต่างประเทศ*  หรือบญัชีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเปิดเพ่ือลูกคา้ 
sub-accountในกรณีเปิดเผยช่ือลูกคา้ วนัท่ี T+X (X=settlement 
date ท่ีตวัแทนฯ ต่างประเทศก าหนด) 

เก็บเงินค่าขายไวใ้นบญัชี 
Custodian  Bank ต่างประเทศ*  
ของผูป้ระกอบธุรกิจไทย หรือ
บญัชีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเปิดเพ่ือ
ลูกคา้ sub-account ในกรณี
เปิดเผยช่ือลูกคา้ เพื่อรอลงทุน
ต่อ**  

กรณีไม่ลงทุนต่อ กรณีลงทุนต่อ 

กรณีมี Currency  Hedge ( กรณี 5. ) 

ผูป้ระกอบธุรกิจ Hedge  
กบั ธพ. ใหลู้กคา้   ลูกคา้ Hedge เอง  

กรณีไม่มี Currency Hedge 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยแจง้ให ้ 
ธพ. ไทย*โอนเงินตราสกุล
ต่างประเทศเขา้บญัชี FCD 
ลูกคา้ในไทยเพื่อน าไป settle 
hedge position เอง 
 
 

Custodian Bank ต่างประเทศ*  
หรือตวัแทนฯ ต่างประเทศโอน
เงินค่าขายหลกัทรัพย/์ปิดฐานะ
อนุพนัธ์มายงั ธพ. ไทย*  
 

Custodian Bank ตา่งประเทศ* 
หรือตวัแทนฯ ต่างประเทศ 
โอนเงินค่าขายหลกัทรัพย/์ปิด
ฐานะอนุพนัธ์มายงั ธพ. ไทย*  
 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยแจง้ 
ให ้ธพ.ไทย* แลกเงินบาท 
แลว้โอนใหลู้กคา้ 
 

เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจไทย (รวมกรณีท่ีลูกคา้สามารถส่งค าสัง่ตรง)***  
ไดด้ าเนินการขายหลกัทรัพย ์/ ปิดฐานะอนุพนัธ์แลว้เสร็จ 
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การเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกบัตวัแทน ใน ตปท. และ/หรือ Custodian Bank ใน ตปท.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายอนุพนัธ์ต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อลูกคา้ (Omnibus Account) 
** เฉพาะการเปิดบญัชีในนามของลูกคา้โดยตรงกบัตวัแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bankในต่างประเทศ โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมี
มาตรการในการด าเนินการป้องกนัมิให้ลูกคา้เบิกถอนเงินหรือทรัพยสิ์นในบญัชีท่ีเปิดไวก้บัตวัแทนฯ ในต่างประเทศ ไดโ้ดยตรง และตอ้งไดรั้บ
ขอ้มูลรายงานการซ้ือขายในนามของลูกคา้ไดเ้พ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  

ตวัแทนต่างประเทศโอนค่าขายมาไวใ้นบญัชีของ
ลูกคา้ท่ีเปิดกบั Custodian Bank ต่างประเทศ* หรือ
ตวัแทนฯ ต่างประเทศ* วนัท่ี T+X (X=settlement 
date ท่ีตวัแทนฯ ตา่งประเทศก าหนด) 

เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจไทยไดด้ าเนินการส่งค าสัง่ขายหลกัทรัพย ์/  
ปิดฐานะอนุพนัธ์แลว้เสร็จ (รวมกรณีท่ีลูกคา้สามารถส่งค าสัง่ตรง)* 

เก็บเงินค่าขายไวใ้นบญัชีของลูกคา้
ท่ีเปิดกบั Custodian Bank  
ตา่งประเทศ* หรือตวัแทนฯ 
ตา่งประเทศ* เพ่ือรอลงทุนต่อ 

Custodian Bank ต่างประเทศ* 
หรือตวัแทนฯ ต่างประเทศ* 
โอนเงินค่าขายหลกัทรัพย/์ปิด
ฐานะอนุพนัธ์มายงับญัชีของ
ลูกคา้ท่ี ธพ. ไทย โดยโอน
เงินตราสกลุต่างประเทศเขา้บญัชี 
FCD ของลูกคา้เพื่อน าไป settle 
hedge position เอง  
(ผูป้ระกอบธุรกิจไทยตอ้งไดรั้บ
แจง้จาก Custodian Bank 
ต่างประเทศ หรือตวัแทนฯ 
ต่างประเทศหากมีการโอนเงิน
ออกจากบญัชีของลูกคา้ทุกคร้ัง) 
 

Custodian Bank ต่างประเทศ* 
หรือตวัแทนฯ ตา่งประเทศ* 
โอนเงินค่าขายหลกัทรัพย/์ปิด
ฐานะอนุพนัธ์ มายงับญัชีของ
ลูกคา้ท่ี ธพ. ไทย โดยท่ีธพ. ไทย
จะแลกเงินใหเ้ป็นบาทก่อน 
 
 
(ผูป้ระกอบธุรกิจไทยตอ้งไดรั้บ
แจง้จาก Custodian Bank 
ต่างประเทศ หรือตวัแทนฯ 
ต่างประเทศ หากมีการโอนเงิน
ออกจากบญัชีของลูกคา้ทุกคร้ัง) 
 

กรณีไม่ลงทุนต่อ กรณีลงทุนต่อ 

กรณีลูกคา้ท า Currency Hedge  กรณีไม่มี Currency Hedge 
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 4.1.6 การน าเงินไปช าระและการโอนเงินค่าขายกลบั กรณีเงินตราต่างประเทศ 

                       ก. การช าระค่าซ้ือ / เปิดฐานะอนุพนัธ์ 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายอนุพนัธ์ต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อลูกคา้ (Omnibus Account) 
**เฉพาะการเปิดบญัชีในนามของลูกคา้โดยตรงกบัตวัแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bankในต่างประเทศ โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีมาตรการ
ในการด าเนินการป้องกนัมิให้ลูกคา้เบิกถอนเงินหรือทรัพยสิ์นในบญัชีท่ีเปิดไวก้บัตวัแทนฯ ในต่างประเทศไดโ้ดยตรง และตอ้งไดรั้บขอ้มูลรายงาน 
การซ้ือขายในนามของลูกคา้ไดเ้พ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

หมายเหตุ  1. ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถรับช าระค่านายหน้าการซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ากลูกคา้ไทยเป็นเงินตราต่างประเทศได ้ โดยตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ ธปท. ก าหนด   

2. กรณีเปิดบญัชีในนามของลูกคา้โดยตรง ตวัแทนฯ ใน ต่างประเทศสามารถตดัเงินในบญัชีลูกคา้ท่ีเปิดกบัตวัแทนในต่างประเทศ หรือ 
Custodian Bank ในต่างประเทศ ไปช าระค่าซ้ือไดเ้ลย หากยอดเงินในบญัชีท่ีลูกคา้เปิดกบัตวัแทนฯ ใน ตปท. หรือ Custodian Bank 
ในต่างประเทศ เพียงพอ     

เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจไทย ไดด้ าเนินการส่งค าสัง่ซ้ือหลกัทรัพย ์/ เปิด
ฐานะอนุพนัธ์แลว้เสร็จ (รวมกรณีท่ีลูกคา้สามารถส่งค าสัง่ตรง)*** 

 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยติดต่อโอนเงินตราสกลุ
ต่างประเทศออกไปช าระกบัตวัแทนฯ ต่างประเทศ* 
หรือ Custodian Bank ตา่งประเทศ* ภายในวนัท่ี T+X 
(X=settlement date ท่ีตวัแทนฯ ตปท. ก าหนด) 

ผูป้ระกอบธุรกิจโอนเงินจาก custodian 
bank ต่างประเทศ* หรือตวัแทนฯ ใน 
ต่างประเทศ* ไปช าระกบัตวัแทน
ต่างประเทศ หรือภายในวนัท่ี T+X  (X = 
settlement date ท่ีตวัแทนฯ ต่างประเทศ 
ก าหนด) 
 
(กรณีเปิดบญัชีในนามของลูกคา้โดยตรง 
ลูกคา้มอบอ านาจใหผุ้ป้ระกอบธุรกิจไทย
ท าธุรกรรมแทนลูกคา้ได)้ 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยตอ้งจดัเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็น 
ในการโอนเงิน เช่น หนงัสือรับรองการซ้ือเงินแทน
ลูกคา้  

กรณีมีการโอนเงินออกไปต่างประเทศเตรียมไวก่้อนแลว้ 
กรณีไม่มีการโอนเงินเตรียมไวก่้อน  
หรือเงินท่ีโอนไปแลว้ไม่เพียงพอ 
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4.1.6 การน าเงินไปช าระและการโอนเงินกลบั กรณเีงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 

                       ข. การขายหลักทรัพย์ / ปิดฐานะอนุพนัธ์ และน าเงินกลบั  

                               การเปิดบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์ในรูปแบบ Omnibus Account                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจไทยเพ่ือลูกคา้ (Omnibus Account) 
** หากลูกคา้ตอ้งการให้เก็บไวส้ าหรับรายการซ้ือคร้ังต่อไปจะเก็บไวใ้นบญัชี Omnibus Account ท่ี Custodian Bank ต่างประเทศโดยผูป้ระกอบธุรกิจ 
จดัท าบญัชี Sub-Account ตามรายลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้ไม่สามารถโอนเงินไปยงัสถาบนัการเงินอ่ืนในต่างประเทศได ้ 
*** เฉพาะการเปิดบญัชีในนามของลูกคา้โดยตรงกบัตวัแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีมาตรการ 
ในการด าเนินการป้องกนัมิให้ลูกคา้เบิกถอนเงินหรือทรัพยสิ์นในบญัชีท่ีเปิดไวก้บัตวัแทนในต่างประเทศไดโ้ดยตรง และตอ้งไดรั้บขอ้มูลรายงานการ
เคล่ือนไหวของทรัพยสิ์นดงักล่าวของลูกคา้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

                     

Custodian Bank ต่างประเทศ* หรือ 
ตวัแทนฯ ต่างประเทศโอนเงินค่าขาย/ 
ปิดฐานะอนุพนัธ์มายงับญัชี FCD 
ผูป้ระกอบธุรกิจไทย. 
ท่ี ธพ. ไทย* 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยแจง้ให ้ธพ. ไทย* 
โอนเงินตรา ตปท. เขา้บญัชี FCD 
ลูกคา้ในไทย 

ตวัแทนฯ ตปท. โอนค่าขายมาไวใ้นบญัชี Custodian Bank  ต่างประเทศ*  
หรือบญัชีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจเปิดเพ่ือลูกคา้ sub-account ในกรณีเปิดเผยช่ือ
ลูกคา้ วนัท่ี T+X (X=settlement date ท่ีตวัแทนฯ ต่างประเทศก าหนด) 

เก็บเงินค่าขายไวใ้นบญัชี 
Custodian ต่างประเทศ* 
ของผูป้ระกอบธุรกิจไทย  
หรือบญัชีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ
เปิดเพื่อลูกคา้ sub-account  
ในกรณีเปิดเผยช่ือลูกคา้ 
เพ่ือรอลงทุนต่อ**  
 
 

กรณีไม่ลงทุนต่อ กรณีลงทุนต่อ 

กรณีไม่มี Currency Hedge กรณีมี Currency  Hedge ( กรณี 5. ) 

ลูกคา้ Hedge เอง 

Custodian Bank ต่างประเทศ* หรือ
ตวัแทนฯ ต่างประเทศโอนเงินค่าขาย/
ปิดฐานะอนุพนัธ์มายงับญัชี FCD 
ผูป้ระกอบธุรกิจไทย ท่ี ธพ. ไทย* 
 
ผูป้ระกอบธุรกิจไทย แจง้ ธพ.ไทย*  
โอนเงินตรา ตปท. เขา้บญัชี FCD ของ
ลูกคา้ในไทยเพื่อน าไป settle hedge 
position เอง 
 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทย 
Hedge กบั ธพ.  
ใหลู้กคา้  

Custodian Bank ต่างประเทศ* หรือ
ตวัแทนฯ ต่างประเทศโอนเงิน 
ค่าขาย/ปิดฐานะอนุพนัธ์มายงับญัชี 
FCD ผูป้ระกอบธุรกิจไทยท่ี ธพ. ไทย* 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยแจง้ ธพ. ไทย* 
ให ้settle hedge position กบั ธ.พ.
ใหลู้กคา้ 

ธพ. ไทย* โอนเงินตรา ตปท. 
คงเหลือจากการ hedge ใหลู้กคา้   
เขา้บญัชี  FCD ของลูกคา้ในไทย 
 
 

เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจไทยไดด้ าเนินการขายหลกัทรัพย ์/ ปิดฐานะ
อนุพนัธ์แลว้เสร็จ (รวมกรณีท่ีลูกคา้สามารถส่งค าสัง่ตรง)*** 
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การเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกบัตวัแทนฯ ตปท. และ/หรือ Custodian Bank ตปท.* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศของลูกคา้ท่ีเปิดโดยตรงกบัตวัแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ 
โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีมาตรการในการด าเนินการป้องกนัมิให้ลูกคา้เบิกถอนเงินหรือทรัพยสิ์นในบญัชีท่ีเปิดไวก้บัตวัแทนฯ ในต่างประเทศ 
ไดโ้ดยตรง และตอ้งไดรั้บขอ้มูลรายงานการซ้ือขายในนามของลูกคา้ไดเ้พ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตวัแทนต่างประเทศโอนค่าขายมาไวใ้นบญัชีของลูกคา้ท่ีเปิดกบั 
Custodian Bank  ต่างประเทศ* หรือตวัแทนฯ ตา่งประเทศ วนัท่ี T+X 

(X=settlement date ท่ีตวัแทนต่างประเทศก าหนด) 

เม่ือผูป้ระกอบธุรกิจไทยไดด้ าเนินการส่งค าสัง่ขายหลกัทรัพย/์   
ปิดฐานะอนุพนัธ์แลว้เสร็จ (รวมกรณีท่ีลูกคา้สามารถส่งค าสัง่ตรง) 

กรณีไม่ลงทุนต่อ กรณีลงทุนต่อ 

กรณีลูกคา้ท า Currency  Hedge  
 

กรณีไม่มี Currency Hedge 

Custodian Bank ตา่งประเทศ* 
หรือตวัแทนฯ ต่างประเทศ* โอน
เงินค่าขายมายงับญัชี FCD ของ
ลูกคา้ท่ีเปิดกบั ธพ. ไทยเป็น
เงินตราสกลุต่างประเทศ 
 
(ผูป้ระกอบธุรกิจไทยตอ้งไดรั้บ
แจง้จาก Custodian Bank 
ต่างประเทศ หรือตวัแทนฯ 
ต่างประเทศหากมีการโอนเงิน
ออกจากบญัชีของลูกคา้ทุกคร้ัง) 
 

เก็บเงินค่าขายไวใ้นบญัชีของลูกคา้ 
ท่ีเปิดกบั Custodian Bank  ตา่งประเทศ* 
หรือตวัแทนฯ ต่างประเทศ* เพื่อรอ 
ลงทุนต่อ 
 
 

Custodian Bank ตา่งประเทศ* หรือ
ตวัแทนฯ ต่างประเทศ* โอนเงิน 
ค่าขายหลกัทรัพยม์ายงับญัชี FCD 
ของลูกคา้ท่ีเปิดกบั ธพ. ไทย 
เป็นเงินตราสกลุต่างประเทศเพื่อ
น าไป settle hedge position เอง 
 
(ผูป้ระกอบธุรกิจไทยตอ้งไดรั้บแจง้
จาก Custodian Bank ต่างประเทศ 
หรือตวัแทนฯ ต่างประเทศ หากมี
การโอนเงินออกจากบญัชีของลูกคา้
ทุกคร้ัง) 
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4. การน าเงินไปลงทุน 

4.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond) ทีเ่สนอขายใน ไทย 

 4.2.1 การท าหน้าที่รับจัดจ าหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (ตลาดแรก)  

 4.2.1.1 การจองซ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* กรณีลูกคา้จองซ้ือ ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งตรวจสอบวา่ เป็นไปตามเง่ือนไขของการซ้ือ FX bond ตามท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวนตอนเสนอขาย เช่น 
ประเภทผูล้งทุนท่ีซ้ือได ้มูลค่าขั้นต ่า (เช่น หนงัสือช้ีชวนอาจมีการก าหนดให้ลูกคา้ทัว่ไปซ้ือแต่ละคร้ังไม่ต  ่ากว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ)  
- กรณีลูกคา้ท่ีเป็น Non-Resident (NR) สามารถลงทุนใน FX Bond เป็นเงินตราต่างประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตจาก ธปท. 

ณ วนัจองซ้ือ 
ลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือ FX bond กรอกรายละเอียด 
ในใบจองซ้ือ โดยยอดการจองซ้ือขั้นต ่าตอ้งเป็นไป 
ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด* และแนบ
หลกัฐานตามท่ีผูป้ระกอบธุรกิจและหนงัสือช้ีชวนก าหนด 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจจดัส่งหลกัฐานการจองซ้ือใหก้บัลูกคา้ 

หมายเหตุ : กรณีกองทุนส่วนบุคคลประสงคจ์ะจองซ้ือหุ้นกูส้กุลเงินต่างประเทศ จะตอ้งจองซ้ือผา่นผูป้ระกอบธุรกิจ เช่นเดียวกบัลูกคา้ทัว่ไป 
โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งตรวจสอบให้เป็นไปตามเง่ือนไขของการซ้ือขาย  FX bond  

 

ผูป้ระกอบธุรกิจตรวจสอบวา่ลูกคา้มีเงินคงเหลือในบญัชี
เพียงพอ และจ านวนเงินท่ีลูกคา้จะจองซ้ือตอ้งไม่เกิน
วงเงินลงทุนคงเหลือท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดอ้นุมติัใหแ้ก่
ลูกคา้ และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
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  4.2.1.2 การน าเงินไปช าระค่าจองซ้ือ 

                                   ก. กรณเีงินบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัจองซ้ือ  
ผูป้ระกอบธุรกิจจดัเตรียมเอกสาร 
ท่ีจ าเป็นในการแลกเงิน เช่น หนงัสือ
รับรองการซ้ือเงินแทนลูกคา้ 

 

ผูป้ระกอบธุรกิจติดต่อแลกเงินบาท 
เป็นเงินตราต่างประเทศและโอนเขา้

บญัชีเพ่ือการจองซ้ือ FX bond ตาม
วธีิการท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน* 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจแจง้ยนืยนัและจดัส่งเอกสาร
ใหก้บัลูกคา้วา่ไดรั้บการจดัสรร FX Bond 
เพ่ือเขา้บญัชีลูกคา้ท่ีเปิดไวก้บัผูป้ระกอบ
ธุรกิจตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารการจองซ้ือ 

*กรณีลูกคา้ประสงคจ์ะฝากเงินท่ีเหลือจากการแลกเปล่ียนเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจ 
   ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปฏิบติัตามขั้นตอนกรณีลูกคา้ขอฝากเงินกบัผูป้ระกอบธุรกิจตามขั้นตอนปกติ   
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  4.2.1.2 การน าเงินไปช าระค่าจองซ้ือ 

                                   ข. กรณเีงินตราต่างประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลูกคา้โอนเงินจากบญัชี FCD ของลูกคา้ไปยงั  

บญัชีจองซ้ือ FX bond  (FCD) ตามวธีิการ 
ท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน และจดัส่ง
หลกัฐานใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจ 

ผูป้ระกอบธุรกิจแจง้ยนืยนัและจดัส่งเอกสาร
ใหก้บัลูกคา้วา่ไดรั้บการจดัสรร FX Bond  
เพ่ือเขา้บญัชีลูกคา้ท่ีเปิดไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจ
ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารการจองซ้ือ  
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                       4.2.1.3 การคืนค่าจองซ้ือ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งคืนค่าจองซ้ือใหก้บัลูกคา้ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน ซ่ึงอาจเกิดจาก 
- การจดัสรร FX bond ใหก้บัลูกคา้ไดน้อ้ยกวา่จ านวน 
ท่ีลูกคา้จองซ้ือ หรือลูกคา้ไม่ไดรั้บการจดัสรร FX bond 
- เงินท่ีเหลือจากการแลกเปล่ียนเป็นเงินตราต่างประเทศ  

คืนค่าจองซ้ือใหก้บัลูกคา้ 
ตามท่ีระบุอยูใ่นใบจองซ้ือ
และวธีิการท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือช้ีชวน 

กรณีลูกคา้ช าระเป็นเงินบาท กรณีลูกคา้ช าระเป็น FCD  

โอนเงินไปยงับญัชี FCD  
ของลูกคา้ตามท่ีระบุอยูใ่น 
ใบจองซ้ือและวธีิการท่ี
ก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจท าหนงัสือแจง้รายละเอียด 
การคืนค่าจองซ้ือ FX bond และจดัส่งใหก้บัลูกคา้ 
 
 

ลูกคา้ตอ้งการเงินค่าจองซ้ือคืน 

ลูกคา้ตอ้งการน าเงินค่าจองซ้ือท่ีเหลือ 
เก็บไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจเพ่ือรอลงทุนต่อ            

กรณีลูกคา้ช าระเป็นเงินบาท กรณีลูกคา้ช าระเป็น FCD  

ใหน้ าเงินคืนค่าจองซ้ือฝาก 
ไวใ้นบญัชีของลูกคา้ท่ีเปิด 
ไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจ 
และใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
ด าเนินการเช่นเดียวกบัการ
รับวางเงินเป็นหลกัประกนั
ในบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์
 

ผูป้ระกอบธุรกิจจะไม่รับ
ฝากเป็น FCD โดยจะ 
โอนเงินไปยงับญัชี FCD  
ของลูกคา้ตามท่ีระบุ 
อยูใ่นใบจองซ้ือ และ
วธีิการท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือช้ีชวน 
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         4.2.2 การรับเงินจากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ  
                       4.2.2.1 การรับดอกเบีย้และผลประโยชน์จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนวนัครบก าหนดการจ่ายดอกเบ้ีย นายทะเบียนจะมีการปิดสมุด
ทะเบียน เม่ือถึงวนัครบก าหนดจ่ายดอกเบ้ียผลประโยชน์ นายทะเบียน
ของผูอ้อกหลกัทรัพยด์ าเนินการโอนดอกเบ้ีย/ผลประโยชน์ไปยงับญัชี
ท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ไว ้ 

นายทะเบียนน าดอกเบ้ีย/ผลประโยชน์ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศแลกเป็นเงินบาท โดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือ
ช้ีชวน และโอนใหลู้กคา้ตามบญัชีท่ีก าหนดไว ้
หรือเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

นายทะเบียนโอนดอกเบ้ียไปยงับญัชี  
FCD ท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ไว ้และเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

บญัชีสกลุเงินบาท บญัชีสกลุเงินตราต่างประเทศ (FCD) 



แก้ไขเพิม่เตมิธันวาคม 2563 

21 
 

                       4.2.2.2 การรับเงินต้น ดอกเบีย้ และผลประโยชน์จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก่อน FX bond ครบก าหนดอาย ุนายทะเบียน
จะมีการปิดสมุดทะเบียน  เม่ือ FX bond ถึงวนั
ครบก าหนดอาย ุนายทะเบียนของผูอ้อก
หลกัทรัพยด์ าเนินการโอนเงินตน้และดอกเบ้ีย/
ผลประโยชน์ไปยงับญัชีท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ไว ้ 

ณ วนัครบก าหนดอาย ุนายทะเบียนน าเงินตน้
และดอกเบ้ีย/ผลประโยชนท่ี์เป็นเงินตรา
ต่างประเทศแลกเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีครบก าหนดอายท่ีุก าหนดไว้
ในหนงัสือช้ีชวน และโอนใหลู้กคา้ตามบญัชี 
ท่ีก าหนดไว ้หรือด าเนินการตามท่ีก าหนดไว ้
ในหนงัสือช้ีชวน 

ณ วนัครบก าหนดอาย ุนายทะเบียน 
โอนเงินตน้และดอกเบ้ีย/ผลประโยชน์  
ไปยงับญัชี  FCD ท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ไว ้และ
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

บญัชีสกลุเงินบาท บญัชีสกลุเงินตราต่างประเทศ ( FCD) 
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5. การท า Currency Hedge ของลูกค้าทีล่งทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายหลงัลูกคา้ท าการซ้ือตราสารสกลุเงินตรา
ต่างประเทศผา่นผูป้ระกอบธุรกิจ  

และช าระราคาซ้ือหลกัทรัพยเ์รียบร้อยแลว้ 

ลูกคา้ตอ้งการท า Currency Hedge  
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน 

ลูกคา้แจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเป็น
ตวักลางในการท า Currency Hedge 
กบั ธพ. ในนามลูกคา้ 

ผูป้ระกอบธุรกิจติดต่อท า Currency 
Hedge กบั ธพ. เพื่อลูกคา้ โดยแสดง
เอกสาร เช่น หนงัสือรับรองวา่     
ยอดคงคา้ง currency hedge ไม่เกิน
เงินลงทุน 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจแจง้ค่าใชจ่้ายการท า 
Currency Hedge แก่ลูกคา้ และให้
ลูกคา้ช าระเงินมายงับญัชีผูป้ระกอบ
ธุรกิจ  

ผูป้ระกอบธุรกิจช าระค่าธรรมเนียม
การ Hedge กบั ธพ.  

ลูกคา้จะด าเนินการท า Currency Hedge เอง
โดยไม่ผา่นผูป้ระกอบธุรกิจ (ตอ้งก าหนด 
ใหลู้กคา้แจง้ผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อเป็นขอ้มูล
รายงานต่อ ธปท.) 

ลูกคา้ติดต่อท า Currency Hedge กบั ธพ.  
โดยแสดงเอกสาร เช่น หนงัสือรับรองวา่   
ยอดคงคา้ง currency hedge ไม่เกินเงินลงทุน 

ลูกคา้ช าระค่าธรรมเนียมการ Hedge กบั ธพ. 

กรณีท่ี 1   กรณีท่ี 2 
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6. การดูแลทรัพย์สิน และการรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้า 

       6.1 กรณีหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อลูกคา้ หรือบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศของลูกคา้ท่ีเปิดโดยตรงกบั
ตวัแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศโดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งมีมาตรการในการด าเนินการป้องกนัมิให้ลูกคา้เบิกถอน
เงินหรือทรัพยสิ์นในบญัชีท่ีเปิดไวก้บัตวัแทนฯ ในต่างประเทศไดโ้ดยตรง และตอ้งไดรั้บขอ้มูลรายงานการซ้ือขายในนามของลูกคา้ไดเ้พ่ือให้เป็น 
ไปตามกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

ผูป้ระกอบธุรกิจเก็บทรัพยสิ์นลูกคา้ท่ี Custodian Bank* หรือกบัตวัแทนซ้ือขายในต่างประเทศ (Overseas Brokers 
& Dealers) กรณีท่ีตวัแทนต่างประเทศมีบริการ Custodian โดยใหจ้ดัส่งรายงานสรุปยอดหลกัทรัพย ์
และเงินในบญัชีของผูป้ระกอบธุรกิจใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจ และกรณีเปิดบญัชีแบบเปิดเผยช่ือ หรือกรณีเปิดบญัชี
ในนามของลูกคา้โดยตรง ใหต้วัแทนฯ ต่างประเทศจดัส่งรายงานสรุปยอดหลกัทรัพยแ์ละเงินในบญัชีของลูกคา้
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกิจดว้ย หรือในกรณีท่ีจดัส่งใหก้บัลูกคา้โดยตรง ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการ
เพ่ือใหแ้น่ใจไดว้า่ สามารถไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวเพ่ือสามารถรายงานการเคล่ือนไหวของสถานะลูกคา้ใหก้บั ธปท. 
ไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ ธปท. ก าหนด 

ผูป้ระกอบธุรกิจจดัเก็บขอ้มูลโดยการ Segregate บญัชีและจดัท าบญัชี
หลกัทรัพยร์ายลูกคา้  
(กรณีเปิดบญัชีในนามของลูกคา้โดยตรง ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถจดัเก็บ
ขอ้มูลส าหรับลูกคา้แต่ละรายและจดัท าบญัชีหลกัทรัพยร์ายลูกคา้ได)้ 

ผูป้ระกอบธุรกิจสรุปยอดหลกัทรัพยแ์ละเงินคงเหลือในบญัชีของลกูคา้และ
จดัส่งใหแ้ก่ลูกคา้เพ่ือเป็นหลกัฐาน  
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     6.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศทีเ่สนอขายในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* กรณีลูกคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจเป็นกองทุนส่วนบุคคล (PF) ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ (บลจ./ บล.) ท่ีท าหนา้ท่ี 
ในฐานะบริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด  

 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจจดัท าสรุปยอดหลกัทรัพย ์
FX bond และเงินคงเหลือในบญัชีของลูกคา้ 
และจดัส่งใหแ้ก่ลูกคา้เพ่ือเป็นหลกัฐาน 

ผุป้ระกอบธุรกิจจดัเก็บ FX bond  ท่ีลูกคา้ฝากไวก้บั
บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ (TSD) ในบญัชี 
เพื่อลูกคา้ และจดัท าบญัชีเป็นรายลูกคา้ (เพื่อให้
มัน่ใจวา่เป็นการ Segregate FX bond  ของลูกคา้ 
กบับริษทัแลว้)     
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7. การลงทุนหลกัทรัพย์เพ่ือค้าของผู้ประกอบธุรกจิ  
      7.1 กรณีหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         กรณขีายหลกัทรัพย์/อนุพนัธ์ให้แก่ลูกค้า*                                         กรณีซ้ือหลกัทรัพย์/อนุพนัธ์จากลูกค้า* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ตามกรณีดงักล่าวลูกคา้จะสามารถซ้ือและขายหลกัทรัพย/์อนุพนัธ์กบัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีตนมีบัญชีซ้ือขายตราสารสกลุเงินตรา
ต่างประเทศอยู่ด้วยเท่าน้ัน 
หมายเหต ุบริษัทต้องน าวธีิปฏิบตัติามแนวทางของการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม เช่น การเปิดบัญชี  
การเปิดเผยความเส่ียง เป็นต้น 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจซ้ือหลกัทรัพย/์มีฐานะอนุพนัธ์ในบญัชีเพื่อคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจผา่นตวัแทนซ้ือขาย
ในต่างประเทศ (Overseas Brokers & Dealers) โดยก าหนดหลกัทรัพย/์อนุพนัธ์ จ านวน ราคา และ 
อตัราแลกเปล่ียนเพ่ือช าระค่าซ้ือหลกัทรัพย/์มีฐานะอนุพนัธ์เป็นเงินบาท หรือเงินตราต่างประเทศ  

ผูป้ระกอบธุรกิจช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพย/์มีฐานะอนุพนัธ์แก่ตวัแทนซ้ือขายในต่างประเทศ 
(Overseas Brokers & Dealers) ผา่น Custodian Bank หรือแก่ตวัแทนซ้ือขายในต่างประเทศ 
(Overseas Brokers & Dealers)  

ผูป้ระกอบธุรกิจขายหลกัทรัพย/์อนุพนัธ์ใหแ้ก่ลูกคา้
โดยยอดซ้ือหลกัทรัพย/์ฐานะอนุพนัธ์ของลูกคา้ตอ้ง
อยูภ่ายในวงเงินท่ีผูป้ระกอบธุรกิจอนุมติั  

ผูป้ระกอบธุรกิจรับช าระค่าซ้ือหลกัทรัพย/์อนุพนัธ์
จากลูกคา้เป็นเงินบาทหรือเงินตราสกลุต่างประเทศ 

ผูป้ระกอบธุรกิจซ้ือหลกัทรัพย/์อนุพนัธ์จากลูกคา้โดย
หลกัทรัพย/์อนุพนัธ์ท่ีลูกคา้ขายตอ้งเป็นหลกัทรัพย/์
อนุพนัธท่ี์เกิดจากการซ้ือจากผูป้ระกอบธุรกิจเท่านั้น 

ผูป้ระกอบธุรกิจช าระค่าขายหลกัทรัพย/์อนุพนัธ์ใหแ้ก่
ลูกคา้เป็นเงินบาทหรือเงินตราสกลุต่างประเทศ 

ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีจะท าการคา้หลกัทรัพย/์อนุพนัธ์ต่างประเทศกบัลูกคา้ช้ีแจงใหลู้กคา้ทราบวา่  
ผูป้ระกอบธุรกิจก าลงัด าเนินการดงักล่าวในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย/์อนุพนัธ ์โดยตอ้งค านึงถึง
ประโยชนข์องลูกคา้ก่อนประโยชน์ของตนเอง  
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     7.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ (FX bond) ทีเ่สนอขายในไทย 
 
 

 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจช าระค่าขาย FX Bond ใหแ้ก่
ลูกคา้เป็นเงินบาทหรือเงินตราสกลุต่างประเทศ  

ผูป้ระกอบธุรกิจรับช าระค่าซ้ือ FX Bond จากลูกคา้
เป็นเงินบาทหรือเงินตราสกลุต่างประเทศ  

ผูป้ระกอบธุรกิจซ้ือขาย FX Bond ในบญัชีเพ่ือคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจ 
โดยก าหนดระบุประเภท FX Bond จ านวน ราคาและอตัราแลกเปล่ียน
เพ่ือช าระค่าซ้ือ FX Bond เป็นเงินบาทหรือเงินตราสกลุต่างประเทศ 

ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีจะท าการคา้ FX Bond กบัลูกคา้ช้ีแจงใหลู้กคา้ทราบวา่ 
ผูป้ระกอบธุรกิจก าลงัด าเนินการดงักล่าวในฐานะผูค้า้หลกัทรัพยฯ์  
โดยตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้ก่อนประโยชนข์องตนเอง   

ผูป้ระกอบธุรกิจขาย FX Bond ใหแ้ก่ลูกคา้โดยยอด
ซ้ือหลกัทรัพยฯ์ ของลูกคา้แต่ละคร้ัง ตอ้งอยูภ่ายใน
วงเงินท่ีผูป้ระกอบธุรกิจอนุมติั  

ผูป้ระกอบธุรกิจซ้ือ FX Bond จากลูกคา้  
โดยผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งตรวจสอบวา่ลูกคา้ 
มี FX Bond ฝากไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจ ก่อนท่ี 
ผูป้ระกอบธุรกิจจะตกลงซ้ือ FX Bond จากลูกคา้  

กรณขีาย FX Bond ให้แก่ลูกค้า* กรณีซ้ือ FX Bond จากลูกค้า* 

* ตามกรณีดงักล่าวลูกคา้จะสามารถซ้ือและขายหลกัทรัพยก์บัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีตนมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ  
ท่ีครอบคลุมถึง FX Bond อยูด่ว้ยเท่านั้น  

หมายเหต ุบริษัทต้องน าวธีิปฏิบตัติามแนวทางของการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม  
เช่น การเปิดบัญชี การเปิดเผยความเส่ียง เป็นต้น 
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8. การย้ายพอร์ตลงทุน 
8.1 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund: PF) กบับัญชีซ้ือขายตราสารสกุล 
      เงินตราต่างประเทศทีม่ีอยู่กบัผู้ประกอบธุรกจิ 
      (พอร์ตลงทุนหมายรวมถึง หลกัทรัพย ์สถานะอนุพนัธ์ หรือเงินตราสกุลต่างประเทศ) 
      8.1.1 กรณภีายในบริษัทเดียวกนั 

 
ก) ย้ายพอร์ตลงทุนจาก PF ไปบญัชีซ้ือขายตราสารสกลุ       ข) ย้ายพอร์ตลงทุนจากบญัชีซ้ือขายตราสารสกลุเงนิตราต่างประเทศ  
     เงนิตราต่างประเทศทีม่อียู่กบัผู้ประกอบธุรกจิ                                          ทีม่อียู่กบัผู้ประกอบธุรกจิ ไป PF  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

บญัชี PF ของลูกคา้
มีพอร์ตลงทุนรวม

มูลค่า = X  

ลูกคา้แจง้ความจ านงโอนพอร์ตลงทุน มูลค่า = A  
จากบญัชี PF ไปยงับญัชีซ้ือขายท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจ 

ผูป้ระกอบธุรกิจโอนพอร์ตลงทุนจากบญัชี PF เขา้บญัชี 
ซ้ือขายท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจ  (ประเภทตราสารท่ีโอน
ตอ้งเป็นประเภทท่ีอนุญาตใหซ้ื้อขายในบญัชีซ้ือขายท่ีมีอยูก่บั
ผูป้ระกอบธุรกิจไดเ้ท่านั้น) 

บญัชีซ้ือขายท่ีมีอยูก่บั 
ผูป้ระกอบธุรกิจมีพอร์ต
ลงทุนรวมมูลค่า = Y 

บญัชี PF ของ
ลูกคา้มีพอร์ต

ลงทุนรวมมูลค่า = 
X - A 

บญัชีซ้ือขายท่ีมีอยู่
กบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจมีพอร์ต
ลงทุนรวมมูลค่า = 
Y+ A 

ผูป้ระกอบธุรกิจจดัท า Confirmation Note และ  
ปรับบญัชี PF และบญัชีซ้ือขายตราสารสกลุเงินตรา
ต่างประเทศท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจพร้อมส่ง
รายงานใหลู้กคา้ทราบ 

บญัชี PF ของลูกคา้
มีพอร์ตลงทุนรวม

มูลค่า = X  

ลูกคา้แจง้ความจ านงโอนพอร์ตลงทุนมูลค่า = A 
จากบญัชีซ้ือขายท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจ ไปยงั
บญัชี PF  

ผูป้ระกอบธุรกิจโอนพอร์ตลงทุนจากบญัชีซ้ือขาย
ท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจเขา้บญัชี PF (ประเภท
ตราสารท่ีโอนตอ้งเป็นประเภทท่ีอนุญาตใหซ้ื้อ
ขายในบญัชี PF ได)้ 

บญัชีซ้ือขายท่ีมีอยูก่บั 
ผูป้ระกอบธุรกิจมีพอร์ต
ลงทุนรวมมูลค่า = Y 

บญัชี PF ของลูกคา้
มีพอร์ตลงทุนรวม
มูลค่า = X +A 

บญัชีซ้ือขายท่ีมีอยู่
กบัผูป้ระกอบธุรกิจ 
มีพอร์ตลงทุนรวม
มูลค่า = Y- A 

ผูป้ระกอบธุรกิจจดัท า Confirmation Note และ 
 ปรับบญัชี PF และบญัชีซ้ือขายตราสารสกลุเงินตรา 
ตา่งประเทศท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจพร้อมส่ง
รายงานใหลู้กคา้ทราบ 
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  8.1.2 กรณต่ีางบริษัทกนั* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*เม่ือโอนยา้ยพอร์ตการลงทุนแลว้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจ ข รายงานขอ้มูลในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ (PIA) หรือ
ในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ของบุคคลรายยอ่ย ผา่นตวัแทนการลงทุน (BPIA) ในงวดขอ้มูลถดัไป 

 

บญัชี PF ของลูกคา้ 
ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ ก.  

มีพอร์ตลงทุนรวมมูลค่า = X  

ลูกคา้แจง้ความจ านงโอนพอร์ตลงทุน มูลค่า = A จาก
บญัชี PF ไปยงับญัชีซ้ือขายท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจ ข. 

ผูป้ระกอบธุรกิจ ก. ติดต่อผูป้ระกอบธุรกิจ ข. เพื่อแจง้
โอนพอร์ตลงทุนจากบญัชี PF ลูกคา้ท่ีผุป้ระกอบธุรกิจ 
ก. เขา้บญัชีซ้ือขายตราสารสกลุเงินตราต่างประเทศ 
ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ ข. พร้อมทั้งตอ้งแจง้รายละเอียด
เก่ียวกบัพอร์ตลงทุนนั้น ๆ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ ข. 
รวมทั้งแจง้ Custodian Bank ใหด้ าเนินการโอนพอร์ต
ลงทุนของลูกคา้ไปยงับญัชี Custodian Bank ของ              
ผูป้ระกอบธุรกิจ ข เพื่อลูกคา้ 

บญัชี PF ของลูกคา้มี
พอร์ตลงทุนรวมมูลค่า 

= X -A 

ผูป้ระกอบธุรกิจ ก. จดัท า Confirmation Note 
และ ปรับบญัชี PF ลูกคา้ พร้อมส่งรายงาน 
ใหลู้กคา้ทราบ 

ผูป้ระกอบธุรกิจ ข. รับแจง้จากผูป้ระกอบธุรกิจ ก. 
และติดต่อลูกคา้เพ่ือรับการยนืยนัการโอนพอร์ต
ลงทุน พร้อมรับโอนพอร์ตลงทุนดงักล่าวจากบญัชี 
PF ผูป้ระกอบธุรกิจ ก. พร้อมทั้งรับทราบ
รายละเอียดเก่ียวกบัตราสารนั้น ๆ รวมทั้งรับแจง้ 
การโอนพอร์ตลงทุนจาก Custodian Bank ของ                       
ผูป้ระกอบธุรกิจ ก. มายงับญัชีผูป้ระกอบธุรกิจ ข. 
 

บญัชีซ้ือขายตราสารสกลุเงินตรา
ต่างประเทศ ผา่นผูป้ระกอบธุรกิจ ข. มี

มูลค่ารวมมูลค่า = Y 

บญัชีซ้ือขายตราสารสกลุเงินตราต่างประเทศผา่น 
ผูป้ระกอบธุรกิจมีรวมมูลค่า = Y+ A 

ผูป้ระกอบธุรกิจ ข. จดัท า Confirmation Note 
และปรับบญัชีซ้ือขายตราสารสกลุเงินตรา
ต่างประเทศของลูกคา้พร้อมส่งรายงานให้
ลูกคา้ทราบ 
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   8.2 การย้ายพอร์ตลงทุนจากบัญชีของลูกค้าทีต่่างประเทศมายงับัญชีซ้ือขายของลูกค้าทีอ่ยู่กบัผู้ประกอบธุรกจิไทย* 
          (พอร์ตลงทุนหมายรวมถึง หลกัทรัพย ์สถานะอนุพนัธ์ หรือเงินตราสกุลต่างประเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บญัชีของลูกคา้ท่ี บล.ต่างประเทศ 
มีพอร์ตลงทุนรวมมูลค่า = X  

ลูกคา้แจง้ความจ านงโอนพอร์ตลงทุนมูลค่า = A จากบญัชีท่ี 
บล. ต่างประเทศไปยงับญัชีซ้ือขายท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจไทย 

- บล. ต่างประเทศติดต่อผูป้ระกอบธุรกิจไทยเพื่อแจง้โอน
พอร์ตลงทุนจากบญัชีลูกคา้ท่ี บล. ต่างประเทศ เขา้บญัชี 
ซ้ือขายท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจไทย พร้อมทั้งตอ้งแจง้
รายละเอียดเก่ียวกบัพอร์ตลงทุนนั้น ๆ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
ไทย  
- บล.ต่างประเทศ แจง้ Custodian Bank ใหด้ าเนินการโอน
หลกัทรัพยข์องลูกคา้ไปยงับญัชี Custodian Bank ของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจไทยเพื่อลูกคา้ 

บญัชีของลูกคา้ท่ี บล.ต่างประเทศ 
มีพอร์ตลงทุนรวมมูลค่า = X -A 

บล.ต่างประเทศจดัท า Confirmation Note และ 
ปรับบญัชีลูกคา้พร้อมส่งรายงานใหลู้กคา้ทราบ 

- ผูป้ระกอบธุรกิจไทยรับแจง้จาก บล. ต่างประเทศ  
และติดต่อลูกคา้เพ่ือรับการยนืยนัการโอนพอร์ตลงทุน 
พร้อมรับโอนพอร์ตลงทุนจากบญัชี บล. ต่างประเทศ. 
พร้อมทั้งรับทราบรายละเอียดเก่ียวกบัพอร์ตลงทุนนั้น ๆ  
- รับแจง้การโอนพอร์ตลงทุนจาก Custodian Bank  
ของ บล. ต่างประเทศ มายงับญัชีผูป้ระกอบธุรกิจไทย  
 

บญัชีซ้ือขายท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจไทย 
มีพอร์ตลงทุนรวมมูลค่า = Y 

บญัชีซ้ือขายท่ีผุป้ระกอบธุรกิจไทย 
มีพอร์ตลงทุนรวมมูลค่า = Y+ A 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยจดัท า Confirmation Note 
และปรับบญัชีซ้ือขายตราสารสกลุเงินตรา
ต่างประเทศของลูกคา้ พร้อมส่งรายงานใหลู้กคา้
ทราบหรืออาจใหต้วัแทนฯ ในต่างประเทศ
ด าเนินการอีกทางหน่ึงดว้ยก็ได ้

- ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งพิสูจนว์า่แหล่งท่ีมาของเงินลงทุนของลูกคา้เป็นไปตามระเบียบควบคุมการแลกเปล่ียนเงินฯ เช่น กรณีลูกคา้มีเงินไดจ้ากการท างานในต่างประเทศ 
หรืออาจใหลู้กคา้ท าค  ารับรองวา่เป็นเงินท่ีไดรั้บยกเวน้ตามระเบียบฯ  

* เม่ือโอนยา้ยพอร์ตการลงทุนแลว้ ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจไทยรายงานขอ้มูลพอร์ตลงทุนท่ีรับโอน ตามท่ี ธปท. ก าหนดใน “ค าถาม – ค าตอบ เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีปฏิบติัเก่ียวกบักบัการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพนัธ”์ (สามารถ download ไดท่ี้ www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลกัเกณฑก์ารแลกเปล่ียนเงิน 
> FAQs ) 

http://www.bot.or.th/
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   8.3 การย้ายพอร์ตการลงทุนจากบัญชีซ้ือขายของลูกค้าทีอ่ยู่กบัผู้ประกอบธุรกจิไทยมายงับัญชีของลูกค้า 
         ทีต่่างประเทศ* 

          (พอร์ตลงทุนหมายรวมถึง หลกัทรัพย ์สถานะอนุพนัธ์ หรือเงินตราสกุลต่างประเทศ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โดยให้ผูป้ระกอบธุรกิจตรวจสอบวา่ลูกคา้รายนั้นเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีไดรั้บอนุญาตให้ลงทุนตรงในผลิตภณัฑต่์างประเทศได ้เช่น ให้ลูกคา้
แสดงแบบรับทราบการแจง้ความประสงคก์ารลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ท่ีลูกคา้ได ้register ผา่น BOT website  
* เม่ือโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกจิไทยรายงานข้อมูลพอร์ตลงทุนที่โอนออกไป ตามที่ ธปท. ก าหนดใน “ค าถาม – ค าตอบ             
เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบัติเกีย่วกบักบัการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพนัธ์” (สามารถ download ได้ที่ www.bot.or.th > 
ตลาดการเงนิ > หลกัเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงนิ > FAQs) 

บญัชีของลูกคา้ท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจไทย 
มีหลกัทรัพยร์วมมูลค่า = X  

ลูกคา้แจง้ความจ านงโอนพอร์ตลงทุนมูลค่า = A จากบญัชี 
ท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจไทยไปยงับญัชี บล. ต่างประเทศ 

- ผูป้ระกอบธุรกิจไทยติดต่อ บล. ต่างประเทศเพื่อแจง้โอนพอร์ต
ลงทุนจากบญัชีลูกคา้ท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจไทย เขา้บญัชีซ้ือขาย
ท่ี บล. ต่างประเทศ  
- ผูป้ระกอบธุรกิจไทยแจง้ Custodian Bank ใหด้ าเนินการโอนพอร์ต
ลงทุนของลูกคา้ไปยงับญัชี Custodian Bank ของ บล. ต่างประเทศ  

บญัชีของลูกคา้ท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจไทย  
มีหลกัทรัพยร์วมมูลค่า = X -A 

ผูป้ระกอบธุรกิจไทยจดัท า Confirmation Note และ 
ปรับบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศของลูกคา้ 
พร้อมส่งรายงานใหลู้กคา้ทราบ 

ลูกคา้แจง้ความประสงคต์่อ ธปท.  
ในการน าเงินออกไปลงทุน  

http://www.bot.or.th/
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   8.4 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างผู้ประกอบธุรกจิไทย เฉพาะกรณหุ้ีนกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond) 
         ทีเ่สนอขายในไทย* 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* เม่ือโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกจิไทยรายงานข้อมูลพอร์ตลงทุนที่รับโอน ตามที่ ธปท. ก าหนดใน “ค าถาม – ค าตอบ เร่ือง                  
การก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบัติเกี่ยวกบักบัการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพนัธ์” (สามารถ download ได้ที่ www.bot.or.th >       
ตลาดการเงนิ > หลกัเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงนิ > FAQs) 
 

 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจ ก. (ผูโ้อน)  ผูป้ระกอบธุรกิจ ข. (ผูรั้บโอน)  

เม่ือลูกคา้ประสงคท่ี์จะโอน FX Bond ท่ีฝากไว้
กบัผูป้ระกอบธุรกิจ ก. ท่ีลูกคา้ไดจ้ากการจองซ้ือ/
ซ้ือ FX Bond กบัผูป้ระกอบธุรกิจ ก.  
 

เม่ือลูกคา้ประสงคท่ี์จะใหผู้ป้ระกอบธุรกิจข. รับโอน 
FX Bond จากผูป้ระกอบธุรกิจก. เขา้บญัชีท่ีลูกคา้เปิด
ไว/้จะเปิดกบัผูป้ระกอบธุรกิจ ข. 

ลูกคา้ตอ้งยืน่เอกสารใบเบิก/โอนหลกัทรัพย ์
(แบบฟอร์มของผูป้ระกอบธุรกิจ) ผา่นผูป้ระกอบ
ธุรกิจ ข. (ผูรั้บโอน) ซ่ึงส าเนาดงักล่าวตอ้งรับรอง
โดยผูมี้อ านาจของผูป้ระกอบธุรกิจ ข 

ผูป้ระกอบธุรกิจ ก. ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
และสมบูรณ์ของใบเบิก/โอนหลกัทรัพย ์โดยช่ือ
ของบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งเป็นช่ือเดียวกบั 
ท่ีเปิดบญัชีไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจ ก.  

ด าเนินการโอน FX Bond โดยระบุเลขท่ีบญัชี 
ท่ีลูกคา้เปิดไวท่ี้ผูป้ระกอบธุรกิจ ข.  

ผูป้ระกอบธุรกิจ ก. จดัส่งใบส่งมอบหลกัทรัพย์
ใหก้บัลูกคา้  

ผูป้ระกอบธุรกิจ ข. ตอ้งด าเนินการพิจารณารับลูกคา้  
การเปิดเผยความเส่ียง การก าหนดวงเงินของลูกคา้ 
ตามแนวทางท่ีสมาคมก าหนดไวใ้นแนวทางปฏิบติั 
ท่ี 1. - 3.  

ผูป้ระกอบธุรกิจ ข. ใหลู้กคา้กรอกเอกสารใบเบิก/
โอนหลกัทรัพย ์และรับรองส าเนาโดยผูมี้อ านาจ
ด าเนินการ เพ่ือจดัส่งใหก้บัลูกคา้น าไปเป็นหลกัฐาน
ใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจ ก.  

รับโอน FX Bond  บนัทึกรายงานรับโอน FX Bond 
เขา้บญัชีลูกคา้   

ผูป้ระกอบธุรกิจ ข. จดัส่งใบรับมอบหลกัทรัพย์
ใหก้บัลูกคา้  

http://www.bot.or.th/
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  8.5 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างผู้ประกอบธุรกจิไทย กรณลีงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ* 

          (พอร์ตลงทุนหมายรวมถึง หลกัทรัพย ์สถานะอนุพนัธ์ หรือเงินตราสกุลต่างประเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บญัชีของลูกคา้ท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจ ก. 
ในต่างประเทศมีมูลค่ารวม  = X  

ลูกคา้แจง้ความจ านงโอนตราสารสกลุเงินตรา
ต่างประเทศ มูลค่า = A จากบญัชีซ้ือขายเปิดไวก้บั 
ผูป้ระกอบธุรกิจ บล. ก.ไปยงัผุป้ระกอบธุรกิจ ข. 

 ผูป้ระกอบธุรกิจ ก. ติดต่อผูป้ระกอบธุรกิจ ข. 
เพื่อแจง้โอนตราสารสกลุเงินตราต่างประเทศจาก
บญัชีลูกคา้ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ ก. เขา้บญัชีซ้ือขาย 
ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ ข. พร้อมทั้งตอ้งแจง้
รายละเอียดเก่ียวกบัตราสารนั้น ๆ ให ้
ผูป้ระกอบธุรกิจ ข.  

 ผูป้ระกอบธุรกิจ ก. แจง้การโอนยอดคงคา้ง  
(การโอนเงินออก) ผา่นระบบการควบคุมวงเงิน
ของส านกังาน โดยค านวณจากราคาตน้ทุน 
รวมทั้งแจง้ Custodian Bank ตปท.ใหด้ าเนินการ
โอนหลกัทรัพยข์องลูกคา้ไปยงับญัชี Custodian 
Bank  ตปท.ของผูป้ระกอบธุรกิจ ข. เพื่อลูกคา้ 

บญัชีของลูกคา้ท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจ ก. 
มีพอร์ตลงทุนรวมมูลค่า = X -A 

ผูป้ระกอบธุรกิจ ก. จดัท า Confirmation Note 
และปรับบญัชีของลูกคา้พร้อมส่งรายงานให้
ลูกคา้ทราบ หรืออาจใหต้วัแทนฯ ใน
ต่างประเทศด าเนินการอีกทางหน่ึงดว้ยก็ได ้

 ผูป้ระกอบธุรกิจ ข. รับแจง้จากผูป้ระกอบ 
ธุรกิจ ก. พร้อมทั้งรับทราบรายละเอียด
เก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้น ๆ และติดต่อลูกคา้
เพื่อรับการยนืยนัการโอนหลกัทรัพย ์ 

 ผูป้ระกอบธุรกิจ ข.ท ารายการรับเงินเขา้จาก
ผูป้ระกอบธุรกิจ ก. ผา่นระบบการควบคุม
วงเงินของส านกังาน โดยค านวณจากราคา
ตน้ทุน รวมทั้งรับแจง้การโอนหลกัทรัพย์
จาก Custodian Bank  ตปท. ของ ผูป้ระกอบ
ธุรกิจ ก. มายงับญัชี  Custodian Bank ตปท. 
ของ ผูป้ระกอบธุรกิจ ข. 

 

บญัชีของลูกคา้ท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจ ข. 
ในต่างประเทศมีตราสารสกลุเงินตรา

ต่างประเทศ รวมมูลค่า = Y 

บญัชีซ้ือขายท่ีมีอยูก่บัผูป้ระกอบธุรกิจ ข. 
มีพอร์ตลงทุนรวมมูลค่า = Y+ A 

ผูป้ระกอบธุรกิจ ข. จดัท า Confirmation Note  
และปรับบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตปท. ของลูกคา้พร้อม
ส่งรายงานใหลู้กคา้ทราบ หรืออาจใหต้วัแทนฯ ใน
ต่างประเทศด าเนินการอีกทางหน่ึงดว้ยก็ได ้

*เม่ือโอนยา้ยพอร์ตการลงทุนแลว้ ให้ผูป้ระกอบธุรกิจ ข รายงานขอ้มูลในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ (PIA) 
หรือในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนัธ์ของบุคคลรายยอ่ย ผา่นตวัแทนการลงทุน (BPIA) ในงวดขอ้มูลถดัไป 
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9. การจัดท ารายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งด าเนินการรายงานขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และ หน่วยงาน            
ท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัส่งรายงานยอดคงคา้งการลงทุนในต่างประเทศใหแ้ก่หน่วยงานทางการตามหลกัเกณฑก์ าหนด  
 


