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แนวทางการปฏิบัติงานของบริษทัหลกัทรัพย์ 
เกีย่วกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศ                                             

 และหุ้นกู้สกลุเงนิตราต่างประเทศที่เสนอขายในไทย (FX bond) 

1. การพิจารณารับลกูคา้และเปิดบญัชี รวมถึงการจดัท า KYC/CDD  
2. การจดัท า Risk Disclosure Statement เพ่ือเปิดเผยขอ้มลูความเส่ียง และขอ้จ ากดัจากการลงทุนใหล้กูคา้รับทราบ 
3. การอนุมติัการเปิดบญัชีและพิจารณาวงเงินจดัสรรของลกูคา้ 
4. การขออนุมติัวงเงินจากส านกังาน กลต. 
5. การน าเงินไปลงทุน 

5.1 กรณีหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศ  
5.1.1 การเตรียมการของบริษทัหลกัทรัพยก่์อนการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
5.1.2 การโอนเงินของลกูคา้เพ่ือเตรียมไวก่้อนการส่งค าสัง่ซ้ือขาย 
5.1.3 การส่งค าสัง่ซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 
5.1.4 การส่งค าสัง่ซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในต่างประเทศ 
 5.1.4.1 การส่งค าสัง่ซ้ือขาย 
 5.1.4.2 การวางหลกัประกนั 
5.1.5 การน าเงินไปช าระและการโอนเงินค่าขายกลบั กรณีเงินบาท 
5.1.6 การน าเงินไปช าระและการโอนเงินค่าขายกลบั กรณีเงินตราต่างประเทศ 

5.2 กรณีหุน้กูส้กลุเงินตราต่างประเทศท่ีเสนอขายในประเทศไทย (FX bond) 
5.2.1 การท าหนา้ท่ีรับจดัจ าหน่ายหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ (ตลาดแรก) 

5.2.1.1 การจองซ้ือ 
5.2.1.2 การน าเงินไปช าระค่าจองซ้ือ 
5.2.1.3 การคืนค่าจองซ้ือ 

5.2.2 การรับเงินจากหุน้กูส้กลุเงินตราต่างประเทศ  
5.2.2.1 การรับดอกเบ้ียและผลประโยชนจ์ากหุน้กูส้กลุเงินตราต่างประเทศ 
5.2.2.2 การรับเงินตน้ ดอกเบ้ีย และผลประโยชนจ์ากหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 

6. การท า Currency Hedge ของลูกคา้ท่ีลงทุน 
7. การดูแลทรัพยสิ์น และการรายงานสถานะการลงทุนของลกูคา้ 

7.1 กรณีหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศ 
7.2 กรณีหุน้กูส้กลุเงินตราต่างประเทศท่ีเสนอขายในประเทศไทย 

8. การลงทุนหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์
8.1  กรณีหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศ 
8.2  กรณีหุน้กูส้กลุเงินตราต่างประเทศท่ีเสนอขายในประเทศไทย 

9. การยา้ยพอร์ตลงทุน 
9.1 การยา้ยพอร์ตลงทุนระหวา่งบญัชีกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund: PF) กบับญัชีซ้ือขายผา่น บล. 
9.2 การยา้ยพอร์ตลงทุนจากบญัชีของลูกคา้ท่ีต่างประเทศมายงับญัชีซ้ือขายผา่น บล. 
9.3 การยา้ยพอร์ตลงทุนระหวา่ง บล. เฉพาะกรณีหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond) 
9.4 การยา้ยพอร์ตลงทุนระหวา่ง บล. กรณีลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

10. การจดัท ารายงานขอ้มลูต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ลูกค้าทีม่บีัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ก่อนแล้ว 

1. การพจิารณารับลูกค้าและเปิดบัญชีรวมถึงการจัดท า KYC/CDD  
      
 
ลูกค้าใหม่                     1. หลกัฐานประกอบไดแ้ก่                            

บุคคลธรรมดา   
- ส าเนาบตัรประชาชน / ทะเบียนบา้น 

- ส าเนาหลกัฐานทางการเงิน 
- หนงัสือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม(ถา้มี) 
นิติบุคคล 
- หนงัสือรับรองบริษทัฯ 
- บญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้น 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
- หลกัฐานทางการเงิน และงบการเงิน 
- หนงัสือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม 
- ส าเนาบตัรประชาชน / ทะเบียนบา้น- ผูมี้อ  านาจ 

                                              2. ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน 
-  ระบุรายละเอียดบุคคลผูท่ี้ไดรั้บผล 

ประโยชน์จากธุรกรรมทอดสุดทา้ย          
และบุคคลท่ีมีอ านาจในการท าธุรกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ในการท า KYC/CDD บล. ตอ้งใหลู้กคา้ลงนามยนืยนัวา่เงินท่ีจะน ามาลงทุนนั้นไม่ไดม้าจากการกูย้มื และขอความร่วมมือให้
ลูกคา้รายงานการท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง (currency hedge) ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ บล. ดว้ย นอกจากน้ี บล. จะมีการทบทวนเอกสาร
หลกัฐานการเปิดบญัชีและท า KYC/CDD ในช่วงเวลาตามเกณฑท่ี์ก าหนดหลงัจากท่ีมีการด าเนินการเปิดบญัชีเรียบร้อยแลว้  
 

ลูกคา้ยืน่ค  าขอเปิดบญัชีพร้อม
หลกัฐานประกอบการเปิด
บญัชีประกอบตามท่ี บล. 
ก าหนด 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัหลกัทรัพย ์     
ท าการตรวจสอบความ
ครบถว้นของเอกสาร และ
จดัท าเอกสาร KYC/CDD 
โดยอิงตามเกณฑข์อง 
สมาคม บล.* 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไดข้อ้มูล
ครบถว้นตามท่ีก าหนด 

บริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการจดัท า             
Risk Disclosure Statement (ดูขอ้ 2.) 
 

ลูกคา้มีบญัชีกบับริษทัหลกัทรัพย์
แลว้แสดงความประสงคใ์นการ
ลงทุนหลกัทรัพย ์อนุพนัธ ์หรือ 
FX bond 
- ยืน่ค  าขอเปิดบญัชีเพ่ิมเติมพร้อม
หลกัฐานการเปิดบญัชีประกอบ
ตามท่ี บล. ก าหนด 

- ไดรั้บการท า KYC/CDD 
เรียบร้อยแลว้ 



แก้ไขเพิม่เตมิ มนีาคม 2556 

3 
 

ลูกค้าใหม่ ลูกค้าทีม่บีัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ก่อนแล้ว 

2. การจัดท า Risk Disclosure Statement เพือ่เปิดเผยข้อมูลความเส่ียง และข้อจ ากดัจากการลงทุนให้ลูกค้ารับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัหลกัทรัพยอ์ธิบายถึงรายละเอียด ดงัน้ี (รวมถึงใหลู้กคา้ลงนามรับทราบดว้ย) 
1) ความเส่ียงจากการลงทุนทัว่ไป และความเส่ียงของหลกัทรัพย ์ ตราสารอนุพนัธ์ หรือ FX bond ตามท่ีลูกคา้สนใจลงทุน  
2) รายละเอียดตามท่ีระบุไวใ้น Risk Disclosure Statement   
3) ขอ้จ ากดัในการลงทุน และ 
4) กฎเกณฑแ์ละขั้นตอนการด าเนินงาน เก่ียวกบัการเรียก/วางหลกัประกนั และการบงัคบัขาย กรณีลงทุนในตราสารอนุพนัธ์
ต่างประเทศ  
 

บริษทัหลกัทรัพย ์ด าเนินการอนุมติัการเปิดบญัชีและพิจารณาวงเงินซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตราสารอนุพนัธ์และ FX bond ของลูกคา้ 

ลูกคา้แสดงความประสงคจ์ะไปลงทุนในหลกัทรัพย ์ตราสาร

อนุพนัธ์ต่างประเทศ และ FX bond 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัท าเอกสารระบุขอ้จ ากดัในการลงทุน ตามแนวทางท่ีสมาคม บล. ก าหนด ดงัน้ี 
1. การไม่สามารถโอนเงิน / หลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นบญัชี บล. เพ่ือลูกคา้ในต่างประเทศ ไปเขา้บญัชีลูกคา้โดยตรงในต่างประเทศได ้ 
2.  การลงทุนตอ้งอยูภ่ายใตก้ารอนุญาตของเจา้พนกังานควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน  
3.  การรับรองโดยลูกคา้วา่มิไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินมาลงทุน 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัท าเอกสารเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียง (Risk Disclosure Statement) ตาม
แนวทางท่ีสมาคม บล.ก าหนด ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงทัว่ไปในการลงทุนในหลกัทรัพย ์ตราสารอนุพนัธ์ และ FX bond  (Overall 
Investment Risk) 

2. ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดและความผนัผวนของราคา (Market Risk /Volatility Risk) 
3. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์(Settlement Risk) 
4. ความเส่ียงเก่ียวกบักฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบั (Regulatory Risk) 
5. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัสภาพคล่องของหลกัทรัพย ์(Liquidity Risk) 
6. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) 
7. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของคู่สญัญา (Credit Risk) 
8. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามค าสัง่ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยห์รือค าสัง่อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัหลกัทรัพยข์องผูล้งทุน (Execution Risk) 
9. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการลงทุนของผูล้งทุน (Risk related to the investor’s own investment) 
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3. การอนุมัติการเปิดบัญชีและพจิารณาวงเงินจัดสรรของลูกค้า 
 
 

บริษทัหลกัทรัพยต์รวจสอบความ
ครบถว้นของเอกสาร และสถานะ
การเงินของลูกคา้เพื่อพิจารณาวงเงิน
จดัสรรท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ลูกคา้ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัเก็บเอกสารการ 
เปิดบญัชี  และเอกสารการอนุมติัวงเงิน
ทั้งหมด รวมถึง Risk Disclosure 
Statement เพื่อเป็นหลกัฐานอา้งอิง 

บริษทัหลกัทรัพยด์ าเนินการอนุมติัวงเงิน
ซ้ือขายของลูกคา้โดยผูมี้อ  านาจตาม
วงเงินท่ีก าหนดในบริษทัหลกัทรัพย ์ 
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4. การขออนุมัติวงเงินจากส านักงาน กลต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 

ไม่ไดรั้บจดัสรร                                                                        ไดรั้บจดัสรร            

 
 
 

 

 
* กรณีลูกคา้ของ บล. เป็นกองทุนส่วนบุคคล (PF)  บล.ไม่ตอ้งด าเนินการขออนุมติัวงเงินจดัสรรอีกคร้ัง ทั้งน้ี 
เน่ืองจาก บลจ./ บล. ในฐานะบริษทัจดัการไดด้ าเนินการแลว้ 

 

บริษทัหลกัทรัพยข์ออนุมติัวงเงิน โดยระบุเลขท่ี
บตัรประชาชนส าหรับลูกคา้บุคคลธรรมดา หรือ
เลขท่ีหนงัสือรับรองบริษทัส าหรับลูกคา้                
นิติบุคคลจากส านกังาน กลต. ผา่นระบบ 
Foreign Investment Allotment (FIA) * 

บริษทัหลกัทรัพยไ์ดรั้บการตอบรับ
การจดัสรรวงเงินจากส านกังาน กลต. 

บล. แจง้ลูกคา้
เพื่อทราบ 

บล. ด าเนินการ
ลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้ 

บริษทัหลกัทรัพยต์รวจสอบวงเงินท่ีลูกคา้ 
ตอ้งการซ่ึงตอ้งไม่เกินวงเงินการลงทุนคงเหลือ                           
ท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ดอ้นุมติัใหแ้ก่ลูกคา้ 
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5. การน าเงินไปลงทุน 

5.1 กรณีหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศ  

5.1.1 การเตรียมการของบริษัทหลกัทรัพย์ก่อนการซ้ือขายหลกัทรัพย์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- กรณีลูกคา้ท่ีเป็น Non-Resident (NR) สามารถลงทุนไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตจาก ธปท. 

 

บริษทัหลกัทรัพยเ์ปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น
รูปแบบ Omnibus Account เพ่ือลูกคา้ กบัตวัแทน
ซ้ือขายในต่างประเทศ (Overseas Brokers & 
Dealers)  

บริษทัหลกัทรัพยเ์ปิดบญัชี Custodian และ FCD        
กบั Custodian Bank  หรือกบัตวัแทนซ้ือขายใน
ต่างประเทศ  (Overseas Brokers & Dealers) กรณีท่ี
ตวัแทนฯ มีบริการ Custodian  รวมถึงเปิดบญัชีกบั 
Custodian Bank ในประเทศไทยเพ่ือการซ้ือขาย
หลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ตา่งประเทศ 

 

ลูกคา้ไดรั้บจดัสรรวงเงินจากส านกังานแลว้ 
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5.1.2 การโอนเงินของลูกค้าเพือ่เตรียมไว้ก่อนการส่งค าส่ังซ้ือขาย 
 

บล. สอบถามความประสงคข์องลูกคา้ในการ  
โอนเงินไปต่างประเทศ เพ่ือเตรียมไวส้ าหรับ   
การซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ใน
ต่างประเทศ 

เม่ือลูกคา้ยนิยอม บล. ตอ้งจดัเตรียมเอกสาร        
ท่ีจ าเป็นต่อการแลกเงินหรือการโอนเงินตรา
ต่างประเทศ เช่น หนงัสืออนุญาตของ ธปท. และ
ใบจดัสรรวงเงินของลูกคา้ท่ีไดรั้บจากส านกังาน 
(กรณีการแลกเงิน บล. ตอ้งระบุอตัราแลกเปล่ียน
ท่ี บล. ไดต้รวจสอบกบั ธพ. แลว้) 

บล. ติดต่อแลกเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ 
หรือเตรียมเงินตราต่างประเทศของลูกคา้เพ่ือโอน
ใหก้บัตวัแทนต่างประเทศ หรือ custodian bank 
ต่างประเทศ 

บล. รายงานการใชว้งเงินจากการโอนเงินไป
ต่างประเทศในระบบ FIA ของส านกังาน 
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5.1.3 การส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ  
 
 
 
 
 
                            
                                                 

กรณีขาย                                          กรณีซ้ือ 
 
 
 
 
                       
                                                              กรณีมีเพียงพอ                                           กรณีไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในวนัที ่T   บล.ไทยรับค าสัง่ซ้ือขายหลกัทรัพยจ์าก
ลูกคา้ระบุหลกัทรัพย ์จ านวน ราคาเป็นเงินตรา 
ตปท. หรือราคาเป็นเงินบาท พร้อมอตัราแลกเปล่ียน
ท่ี บล. ไดต้รวจสอบกบั ธพ. แลว้ 
 

บล.ไทยส่งค าสัง่ซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ปยงั
ตวัแทนฯ ใน ตปท. (Oversea Brokers & 
Dealers)  เพ่ือท าการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ตปท. 

ตวัแทนฯ ใน ตปท. แจง้ยนืยนั
การซ้ือขายหลกัทรัพย ์
มายงั บล. ไทย 

บล.ไทย แจง้ยนืยนัการซ้ือขายหลกัทรัพย์
กบัลูกคา้ในวนัที ่T  และจดัท า Official 
Confirmation note ส่งใหลู้กคา้วนั T+1 

บล. ตอ้งตรวจสอบวา่ ลูกคา้มีเงินสดฝากไว้
กบั บล.  เพียงพอส าหรับท ารายการดงักล่าว
(หรือมีค่าขายหลกัทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งรอรับ
ซ่ึงบริษทัสามารถน ามาช าระราคาได)้  

แจง้ใหลู้กคา้น าเงินสดมาวางก่อนส่ง
ค าสัง่ซ้ือหลกัทรัพยไ์ปยงัตวัแทนฯ 
ใน ตปท. 
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5.1.4 การส่งค าส่ังซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์ในต่างประเทศ 
 

5.1.4.1 การส่งค าส่ังซ้ือขาย 

กรณีมีไม่เพียงพอ กรณีมีเพียงพอ 

ในวนัที ่T   บล.ไทยรับค าสัง่ซ้ือขายตราสารอนุพนัธ์
จากลูกคา้ระบุ ลกัษณะของอนุพนัธ์ จ านวน ราคา
เป็นเงินตรา ตปท. หรือราคาเป็นเงินบาท พร้อม
อตัราแลกเปล่ียนท่ี บล. ไดต้รวจสอบกบั ธพ. แลว้ 
 

บล. ตอ้งตรวจสอบวา่ ลูกคา้มีเงินสดฝากไวก้บั บล.  เพียงพอส าหรับท ารายการดงักล่าว 
โดยลูกคา้ตอ้งวางเงินประกนัไม่ต ่ากวา่ระดบัหลกัประกนัเบ้ืองตน้ (Initial Margin) 
 

บล.ไทยส่งค าสัง่ซ้ือขายอนุพนัธ์ไปยงั
ตวัแทนฯ ใน ตปท. (Oversea Brokers & 
Dealers) เพ่ือท าการซ้ือขายอนุพนัธ์ 
ตปท.* 
 

ตวัแทนฯ ใน ตปท. แจง้ยนืยนัการซ้ือขาย
อนุพนัธ์ มายงั บล. ไทย 

บล.ไทย แจง้ยนืยนัการซ้ือขายอนุพนัธ์กบั
ลูกคา้ในวนัที ่T  และจดัท า Official 
Confirmation note ส่งใหลู้กคา้วนั T+1 

บล. ตอ้งแจง้ใหลู้กคา้น าเงินสดมาวางก่อน 
ส่งค าสัง่ไปยงัตวัแทนใน ตปท. 

* ในการเปิดฐานะอนุพนัธ์ใหลู้กคา้ บล. จะตอ้งระมดัระวงัความเพียงพอของเงินท่ีอาจจะตอ้งน าไปวางเพ่ิม กรณีท่ี
อาจจะตอ้งน าหลกัประกนัไปวางเพ่ิม (margin) ดว้ย 
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5.1.4.2  การวางหลกัประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*  ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศของ บล. เพื่อลูกคา้ 

 

 

กรณีเงินประกนัของลูกคา้ < Maintenance Margin 

ส้ินวนัที ่T   บล.ท าการปรับฐานะเงินประกนัโดยใชร้าคายติุประจ าวนั (Daily 
Settlement Price) ในการค านวณ  

บล.ตรวจสอบฐานะเงินประกนัของลูกคา้ท่ีมีฐานะสญัญาคงคา้ง ณ ทุกส้ินวนั
ท าการ เพ่ือใหไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัหลกัประกนัรักษาสภาพ (Maintenance Margin) 
 

บล.ด าเนินการเรียกใหลู้กคา้ท่ีมีฐานะสญัญา    
คงคา้งน าเงินประกนัส่วนเพ่ิม (Additional 
Margin)  มาวางจนถึงระดบัหลกัประกนัเร่ิมตน้ 
 

บล.ตอ้งแสดงหรือมีหลกัฐานในการเรียกเงิน
ประกนัส่วนเพ่ิมเพ่ือแสดงใหก้บั ธพ. ส าหรับใช้
ในกรณีน าเงินออกไปนอกประเทศได ้ 

บล. แจง้ยนืยนัการซ้ือขายอนุพนัธ์กบั
ลูกคา้ และจดัท า Official Confirmation 
Note ส่งใหลู้กคา้ในวนัท่ี  T+1 

กรณีเงินประกนัของลูกคา้ ≥ Maintenance Margin 

บล. ติดต่อแลกเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ 
และโอนไปช าระค่าเงินประกนัส่วนเพ่ิมกบั
ตวัแทนฯ ตปท. หรือ Custodian Bank  ตปท.* 
ภายในวนัท่ี T+X (X=settlement date ท่ีตวัแทนฯ 
ตปท. ก าหนด) 
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5.1.5 การน าเงินไปช าระและการโอนเงินค่าขายกลบั กรณีเงินบาท  

ก. การช าระค่าซ้ือหลกัทรัพย์ / เปิดฐานะอนุพันธ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศของ บล. เพื่อลูกคา้ 

- กรณีลูกคา้เป็น Non-Resident (NR) ท่ีช าระค่าซ้ือเป็นเงินบาท ให ้บล. คืนเงินค่าขายใหแ้ก่ NR เป็นเงินบาท 

บล. ติดต่อแลกเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ 
และโอนไปช าระค่าซ้ือหลกัทรัพยก์บัตวัแทนฯ 
ตปท. หรือ Custodian Bank  ตปท.* ภายในวนัท่ี 
T+X (X=settlement date ท่ีตวัแทนฯ ตปท. 
ก าหนด) 

เม่ือ บล. ไดด้ าเนินการส่งค าสัง่ซ้ือหลกัทรัพย ์/ 
เปิดฐานะอนุพนัธ์แลว้เสร็จ 
 

บล. รายงานการใชว้งเงินจากการซ้ือหลกัทรัพย์
เขา้มาในระบบ FIA ของส านกังาน 

บล. โอนเงินจาก custodian bank 
ตปท.* ไปช าระกบัตวัแทน
ต่างประเทศ หรือภายในวนัท่ี T+X  
(X = settlement date ท่ีตวัแทนฯ 
ตปท. ก าหนด) 

บล. ตอ้งจดัเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นในการแลกเงิน 
เช่น หนงัสืออนุญาตของ ธปท. และใบจดัสรร
วงเงินของลูกคา้ท่ีไดรั้บจากส านกังาน 

กรณีมีการโอนเงินออกไป ตปท. เตรียมไวก่้อน
แลว้ 

กรณีไม่มีการโอนเงิน เตรียมไวก่้อน หรือ เงินท่ี
โอนไปแลว้ไม่เพียงพอ 
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5.1.5 การน าเงินไปช าระและการโอนเงินค่าขายกลบั กรณีเงินบาท (ต่อ) 

ข. การขายหลกัทรัพย์ / ปิดฐานะอนุพนัธ์ และน าเงินกลบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศของ บล. เพื่อลูกคา้ (Omnibus Account)   
** หากลูกคา้ตอ้งการใหเ้ก็บไวส้ าหรับรายการซ้ือคร้ังต่อไปจะเก็บไวใ้นบญัชี Omnibus Account  โดย บล. จะจดัท าบญัชี           
Sub-Account ตามรายลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้ไม่สามารถโอนเงินไปยงัสถาบนัการเงินอ่ืนในต่างประเทศได ้ 

Custodian Bank  
ตปท.* โอนเงินค่า
ขายมายงั ธพ. ไทย*  

ธพ. ไทย * settle hedge 
position ใหลู้กคา้ก่อน
โอนเงินส่วนท่ีเหลือ             
คืนใหลู้กคา้เป็นเงินบาท 

ตวัแทนฯ ตปท. โอนค่าขายมาไว้
ในบญัชี Custodian Bank  ตปท.* 
วนัท่ี T+X (X=settlement date ท่ี
ตวัแทนฯ ตปท. ก าหนด) 

เก็บเงินค่าขายไวใ้นบญัชี 
Custodian  ตปท.* ของ บล. 
เพื่อลูกคา้เพื่อรอลงทุน
ต่อ**  

กรณีไม่ลงทุนต่อ กรณีลงทุนต่อ 

กรณีมี Currency  Hedge ( กรณี 6. ) 

บล. Hedge กบั 
ธพ. ใหลู้กคา้    ลูกคา้  Hedge เอง  

กรณีไม่มี Currency Hedge 

บล . ไทยแจง้ให ้ธพ. ไทย*
โอนเงินตรา ตปท. เขา้บญัชี 
FCD ลูกคา้ในไทยเพื่อน าไป 
settle hedge position เอง 
 
 

Custodian Bank ตปท.* 
โอนเงินค่าขายหลกัทรัพย์
มายงั ธพ. ไทย*  
 

Custodian Bank ตปท.* 
โอนเงินค่าขายหลกัทรัพย์
มายงั ธพ. ไทย*  
 

บล. ไทยแจง้ให ้ธพ.
ไทย* แลกเงินบาทแลว้
โอนใหลู้กคา้ 
 

บล. รายงานการคืนวงเงินจาก
การขายหลกัทรัพยเ์ขา้มาใน
ระบบ FIA ของส านกังาน 

เม่ือ บล. ไดด้ าเนินการขายหลกัทรัพย ์/ ปิด
ฐานะอนุพนัธ์แลว้เสร็จ 
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5.1.6 การน าเงินไปช าระและการโอนเงินค่าขายกลบั กรณีเงินตราต่างประเทศ 

ก. การช าระค่าซ้ือ / เปิดฐานะอนุพนัธ์ 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศของ บล. เพื่อลูกคา้ 
- กรณีลูกคา้เป็น Non-Resident (NR) ท่ีช าระค่าซ้ือเป็นเงินตราต่างประเทศ ให ้บล. คืนเงินค่าขายใหแ้ก่ NR เป็นเงินตราต่างประเทศ  

หมายเหตุ บริษทัหลกัทรัพยส์ามารถรับช าระค่านายหนา้การซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ากลูกคา้ไทยเป็นเงินตราต่างประเทศได ้ แต่ยงัมี
ขอ้จ ากดัเร่ืองวงเงิน 

 

 

 

เม่ือ บล. ไดด้ าเนินการซ้ือหลกัทรัพย ์/ เปิด
ฐานะอนุพนัธ์แลว้เสร็จ 

 

บล. ติดต่อโอนเงินตราต่างประเทศออกไปช าระ
กบัตวัแทนฯ ตปท. หรือ Custodian Bank  ตปท.* 
ภายในวนัท่ี T+X (X=settlement date ท่ีตวัแทนฯ 
ตปท. ก าหนด) 

บล. รายงานการใชว้งเงินจากการซ้ือหลกัทรัพย์
เขา้มาในระบบ FIA ของส านกังาน 

บล. โอนเงินจาก custodian bank 
ตปท.* ไปช าระกบัตวัแทน
ต่างประเทศ หรือภายในวนัท่ี T+X  
(X = settlement date ท่ีตวัแทนฯ 
ตปท. ก าหนด) 

บล. ตอ้งจดัเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นในการโอนเงิน 
เช่น หนงัสืออนุญาตของ ธปท. และใบจดัสรร
วงเงินของลูกคา้ท่ีไดรั้บจากส านกังาน 

กรณีมีการโอนเงินออกไป ตปท. เตรียมไวก่้อน
แลว้ 

กรณีไม่มีการโอนเงิน เตรียมไวก่้อน  
หรือ เงินท่ีโอนไปแลว้ไม่เพียงพอ 
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5.1.6 การน าเงินไปช าระและการโอนเงินกลบั กรณเีงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 

ข. การขายหลกัทรัพย์ / ปิดฐานะอนุพนัธ์ และน าเงินกลบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต่์างประเทศของ บล. เพื่อลูกคา้ (Omnibus Account) 
** หากลูกคา้ตอ้งการใหเ้ก็บไวส้ าหรับรายการซ้ือคร้ังต่อไปจะเก็บไวใ้นบญัชี Omnibus Account ท่ี Custodian Bank ตปท. โดย บล. จะจดัท า
บญัชี Sub-Account ตามรายลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้ไม่สามารถโอนเงินไปยงัสถาบนัการเงินอ่ืนในต่างประเทศได ้ 
***โอนเขา้ไดเ้ฉพาะบญัชี FCD ในประเทศประเภทไม่มีภาระผกูพนั ส าหรับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลสามารถมียอดคงเหลือในบญัชีได ้
ไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ  

Custodian Bank  ตปท.* 
โอนเงินค่าขายมายงับญัชี 
FCD บล. ท่ี ธพ. ไทย*  

บล. แจง้ให ้ธพ. ไทย*โอน
เงินตรา ตปท. เขา้บญัชี 
FCD ลูกคา้ในไทย*** 

ตวัแทนฯ ตปท. โอนค่าขายมาไว้
ในบญัชี Custodian Bank  ตปท.* 
วนัท่ี T+X (X=settlement date ท่ี
ตวัแทนฯ ตปท. ก าหนด) 

เก็บเงินค่าขายไวใ้นบญัชี 
Custodian ตปท.* ของ 
บล. เพื่อลูกคา้เพื่อรอ
ลงทุนต่อ**  
 
 

กรณีไม่ลงทุนต่อ กรณีลงทุนต่อ 

กรณีไม่มี Currency Hedge กรณีมี Currency  Hedge ( กรณี 6. ) 

ลูกคา้ Hedge เอง 

Custodian Bank ตปท.* โอนเงิน
ค่าขายหลกัทรัพยม์ายงับญัชี 
FCD บล.ท่ี ธพ. ไทย* 
 

บล. แจง้ ธพ.ไทย* โอนเงินตรา ตปท. 
เขา้บญัชี FCD ของลูกคา้ในไทย  
เพื่อน าไป settle hedge position เอง 
 
 

 บล. Hedge กบั ธพ. ใหลู้กคา้  

Custodian Bank  ตปท.* 
โอนเงินค่าขายมายงับญัชี 
FCD บล.ท่ี ธพ. ไทย* 

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

ธพ. ไทย* โอนเงินตรา ตปท. 
คงเหลือจากการ hedge ใหลู้กคา้
เขา้บญัชี  FCD ของลูกคา้ 
ในไทย*** 
 
 

บล. รายงานการคืนวงเงินจาก
การขายหลกัทรัพยเ์ขา้มาใน
ระบบ FIA ของส านกังาน 

เม่ือ บล. ไดด้ าเนินการขายหลกัทรัพย ์
/ ปิดฐานะอนุพนัธ์แลว้เสร็จ 
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5. การน าเงินไปลงทุน 

5.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond) ทีเ่สนอขายใน ไทย 

 5.2.1 การท าหน้าที่รับจัดจ าหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (ตลาดแรก)  

5.2.1.1 การจองซ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* กรณีลูกคา้จองซ้ือ บล. ตอ้งตรวจสอบวา่ เป็นไปตามเง่ือนไขของการซ้ือ  FX bond ตามท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 
   ตอนเสนอขาย เช่น ประเภทผูล้งทุนท่ีซ้ือได ้มูลค่าขั้นต ่า (เช่น หนงัสือช้ีชวนอาจมีการก าหนดใหลู้กคา้ทัว่ไปซ้ือแต่ละคร้ัง   
  ไม่ต ่ากวา่ 100,000 เหรียญสหรัฐ)  
- กรณีลูกคา้ท่ีเป็น Non-Resident (NR) สามารถลงทุนใน FX Bond เป็นเงินตราต่างประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งขออนุญาตจาก ธปท. 

ณ วนัจองซ้ือ 

ลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือ FX bond        
กรอก รายละเอียดในใบจองซ้ือ โดยยอดการ
จองซ้ือขั้นต ่า ตอ้งเป็นไปตามท่ีธนาคาร                         
แห่งประเทศไทยก าหนด* และแนบหลกัฐาน
ตามท่ี บล. และ หนงัสือช้ีชวนก าหนด 
 

บล. จดัส่งหลกัฐานการจองซ้ือใหก้บัลูกคา้ 

ลูกคา้ไดรั้บจดัสรรวงเงิน 
จากส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ 

หมายเหต ุ: กรณีกองทุนส่วนบุคคลหากประสงคจ์ะจองซ้ือหุน้กูส้กลุเงินต่างประเทศจะตอ้งจองซ้ือผา่น บล. เช่นเดียวกบัลูกคา้
ทัว่ไป โดย บล.ตอ้งตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของการซ้ือขาย  FX bond  (เช่น ใหลู้กคา้จองซ้ือแต่ละคร้ังตอ้งไม่ต ่ากวา่ 
100,000 เหรียญสหรัฐ  หรือเทียบเท่า) ทั้งน้ี บลจ./ บล. ในฐานะบริษทัจดัการ ตอ้งมีการขออนุมติัวงเงินและรายงานการใช้
วงเงินตามแนวทางท่ีส านกังานฯ ก าหนดไว ้
 

บล. ตรวจสอบวา่ลูกคา้มีเงินคงเหลือในบญัชี 
เพียงพอ และจ านวนเงินท่ีลูกคา้จะจองซ้ือตอ้ง
ไม่เกินกวา่วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน 
และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือ        
ช้ีชวน 
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5.2.1.2 การน าเงินไปช าระค่าจองซ้ือ 

ก. กรณเีงินบาท

ณ วนัจองซ้ือ บล. ตอ้งจดัเตรียมเอกสาร
ท่ีจ าเป็นในการแลกเงิน เช่น ใบจดัสรร
วงเงินของลูกคา้ท่ีไดรั้บจากส านกังาน 

บล. ติดต่อแลกเงินบาทเป็นเงินตรา
ต่างประเทศและโอนเขา้บญัชีเพ่ือการ

จองซ้ือ FX bond ตามวธีิการท่ีก าหนด
ไวใ้นหนงัสือช้ีชวน * 
 

บล. รายงานการใชว้งเงินจากการ       

ซ้ือ FX bond  เขา้มาในระบบ  FIA 
ของส านกังาน 

บล. แจง้ยนืยนัและจดัส่งเอกสารใหก้บั
ลูกคา้วา่ไดรั้บการจดัสรร FX Bond เพื่อ
เขา้บญัชีลูกคา้ท่ีเปิดไวก้บั บล. ตามท่ี
ระบุไวใ้นเอกสารการจองซ้ือ  

* กรณีลูกคา้ประสงคจ์ะฝากเงินท่ีเหลือจากการแลกเปล่ียนเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศไวก้บั บล.  
   ให ้บล. ปฏิบติัตามขั้นตอนกรณีลูกคา้ขอฝากเงินกบั บล. ตามขั้นตอนปกติ   
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5.2.1.2 การน าเงินไปช าระค่าจองซ้ือ 

ข. กรณีเงินตราต่างประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หนงัสือช้ีชวนอาจก าหนดเง่ือนไขใหผู้จ้องซ้ือตอ้งแนบส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝาก (เงินบาท) เพื่อประโยชน์   
  ในการแลกเปล่ียนเป็นเงินบาทและน าเงินเขา้บญัชีเงินฝาก (เงินบาท) หากไดรั้บดอกเบ้ียหรือเงินตน้คืนจนท าใหเ้งินในบญัชี   
   FCD ในประเทศประเภทไม่มีภาระผกูพนั มีจ านวนเกินกวา่ 500,000 เหรียญสหรัฐ ส าหรับลูกคา้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
 
- บล.สามารถเปิดบญัชี FCD เพ่ือการจองซ้ือไดภ้ายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุญาตจาก ธปท. และให ้บล. รายงานเลขท่ีบญัชีดงักล่าว
ไปยงั ธปท.  

 
 

ลูกคา้โอนเงินจากบญัชี FCD ของลูกคา้ไปยงั  

บญัชีจองซ้ือ FX bond  (FCD) ตามวธีิการท่ี
ก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน และจดัส่งหลกัฐาน
ใหก้บั บล.* 

บล. รายงานการใชว้งเงินจากการซ้ือ FX bond 
เขา้มาในระบบ  FIA ของส านกังาน 

บล. แจง้ยนืยนัและจดัส่งเอกสารใหก้บัลูกคา้วา่
ไดรั้บการจดัสรร FX Bond เพื่อเขา้บญัชีลูกคา้ท่ี
เปิดไวก้บั บล. ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารการจองซ้ือ  

ณ วนัจองซ้ือ บล. จดัเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นในการโอน
เงิน เช่น และใบจดัสรรวงเงินของลูกคา้ท่ีไดรั้บจาก
ส านกังาน เพ่ือจดัส่งใหก้บัลูกคา้เป็นหลกัฐานในการ
โอนเงิน กบัธนาคารพาณิชย ์
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5.2.1.3 การคืนค่าจองซ้ือ 
  

บล. ตอ้งคืนค่าจองซ้ือใหก้บัลูกคา้ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน ซ่ึงอาจเกิดจาก 

- การจดัสรร FX bond ใหก้บัลูกคา้ได ้          
นอ้ยกวา่จ านวนท่ีลูกคา้จองซ้ือ 

- เงินท่ีเหลือจากการแลกเปล่ียนเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ  

คืนค่าจองซ้ือใหก้บัลูกคา้ 
ตามท่ีระบุอยูใ่นใบจอง
ซ้ือและวธีิการท่ีก าหนด
ไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

กรณีลูกคา้ช าระเป็นเงินบาท กรณีลูกคา้ช าระเป็น FCD  

โอนเงินไปยงับญัชี FCD ของ
ลูกคา้ตามท่ีระบุอยูใ่นใบจอง
ซ้ือและวธีิการท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือช้ีชวน* 
 

บล. ท าหนงัสือแจง้รายละเอียดการคืนค่าจองซ้ือ 
FX bond และจดัส่งใหก้บัลูกคา้ 
 
 

ลูกคา้ตอ้งการเงินค่าจองซ้ือคืน 
ลูกคา้ตอ้งการน าเงินค่าจองซ้ือท่ีเหลือ
เก็บไวก้บั บล.เพ่ือรอลงทุนต่อ            

กรณีลูกคา้ช าระเป็นเงินบาท กรณีลูกคา้ช าระเป็น FCD  

ใหน้ าเงินคืนค่าจองซ้ือฝาก
ไวใ้นบญัชีของลูกคา้ท่ีเปิด
ไวก้บั บล. ให ้บล. 
ด าเนินการเช่นเดียวกบัการ
รับวางเงินเป็นหลกัประกนั
ในบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์
 

บล. จะไม่รับฝากเป็น FCD 
โดยจะโอนเงินไปยงับญัชี 
FCD ของลูกคา้ตามท่ีระบุ
อยูใ่นใบจองซ้ือ และวธีิการ
ท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือ           
ช้ีชวน* 
 

* บล. จะคืนค่าจองเขา้บญัชี FCD แหล่งในประเทศและไม่มีภาระผกูพนัเท่านั้น ซ่ึงจะมียอดคงคา้งไดไ้ม่เกิน 500,000  เหรียญสหรัฐ 
ส าหรับลูกคา้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 

- กรณี NR ท่ีจองซ้ือเป็นเงินตราตา่งประเทศ ใหบ้ล. คืนเงินค่าจองซ้ือเขา้บญัชี FCD ของลูกคา้ในและต่างประเทศได ้ 
กรณี NR จองซ้ือเป็นเงินบาท ให ้บล. คืนเงินค่าจองซ้ือใหแ้ก่ NR เป็นเงินบาท  
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         5.2.2 การรับเงินจากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ  
5.2.2.1 การรับดอกเบีย้ และผลประโยชน์จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หนงัสือช้ีชวนอาจก าหนดเง่ือนไขใหผู้จ้องซ้ือตอ้งแนบส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝาก (เงินบาท) เพื่อประโยชน์  
   ในการแลกเปล่ียนเป็นเงินบาทและน าเงินเขา้บญัชีเงินฝาก (เงินบาท)   หากไดรั้บดอกเบ้ียหรือเงินตน้คืนจนท าใหเ้งินในบญัชี  
   FCD ในประเทศประเภทไม่มีภาระผกูพนั มีจ านวนเกินกวา่ 500,000 เหรียญสหรัฐ ส าหรับลูกคา้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
 
- กรณี NR ท่ีจองซ้ือเป็นเงินตราตา่งประเทศ ให ้บล. คืนเงินค่าจองซ้ือเขา้บญัชี FCD ของลูกคา้ในและต่างประเทศได ้กรณี NR 
จองซ้ือเป็นเงินบาท ให ้บล. คืนเงินค่าจองซ้ือใหแ้ก่ NR เป็นเงินบาท  

 

ก่อนวนัครบก าหนดการจ่ายดอกเบ้ีย นายทะเบียนจะมีการปิดสมุด
ทะเบียน เม่ือถึงวนัครบก าหนดจ่ายดอกเบ้ียผลประโยชน์ นายทะเบียน
ของผูอ้อกหลกัทรัพย ์ด าเนินการโอน ดอกเบ้ีย/ผลประโยชน์ไปยงั
บญัชีท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ไว ้ 

นายทะเบียนน า ดอกเบ้ีย/ผลประโยชน์ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศแลกเป็นเงินบาท โดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี  ท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือช้ีชวน และโอนใหลู้กคา้ตามบญัชีท่ี
ก าหนดไว ้หรือเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือช้ีชวน 

นายทะเบียนโอนดอกเบ้ีย ไปยงับญัชี  
FCD ท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ไว ้และเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน* 

บญัชีสกลุเงินบาท บญัชีสกลุเงินตราต่างประเทศ ( FCD) 
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5.2.2.2 การรับเงินต้น ดอกเบีย้ และผลประโยชน์จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  กรณีบญัชี FCD ในประเทศประเภทแบบไม่มีภาระผกูพนั จะสามารถมียอดคงเหลือในบญัชีไดไ้ม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ  
ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  
 
- กรณี NR ท่ีจองซ้ือเป็นเงินตราตา่งประเทศ ให ้บล. คืนเงินค่าจองซ้ือเขา้บญัชี FCD ของลูกคา้ในและต่างประเทศได ้กรณี NR 
จองซ้ือเป็นเงินบาท ให ้บล. คืนเงินค่าจองซ้ือใหแ้ก่ NR เป็นเงินบาท  

ก่อน FX bond ครบก าหนดอาย ุนายทะเบียนจะมีการปิดสมุดทะเบียน                
เม่ือ FX bond ถึงวนัครบก าหนดอาย ุนายทะเบียนของผูอ้อกหลกัทรัพย ์
ด าเนินการโอนเงินตน้ และดอกเบ้ีย/ผลประโยชน์ไปยงับญัชีท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ไว ้ 

ณ วนัครบก าหนดอาย ุนายทะเบียนน า เงินตน้
และดอกเบ้ีย/ผลประโยชนท่ี์เป็นเงินตรา
ต่างประเทศแลกเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีครบก าหนดอายท่ีุก าหนดไว้
ในหนงัสือช้ีชวน และโอนใหลู้กคา้ตามบญัชีท่ี
ก าหนดไว ้หรือด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือช้ีชวน 

ณ วนัครบก าหนดอาย ุนายทะเบียนโอน
เงินตน้และดอกเบ้ีย/ผลประโยชน ์ไปยงั
บญัชี  FCD ท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ไว ้และตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวน* 

บญัชีสกลุเงินบาท บญัชีสกลุเงินตราต่างประเทศ ( FCD) 

ณ วนัครบก าหนดอาย ุบล. รายงานการคืน
วงเงินเขา้มาในระบบ FIA ของส านกังาน 
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6. การท า Currency Hedge ของลูกค้าทีล่งทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายหลงัลูกคา้ท าการซ้ือหลกัทรัพย์
ต่างประเทศผา่น บล. และช าระราคา
ซ้ือหลกัทรัพยเ์รียบร้อยแลว้ 

ลูกคา้ตอ้งการท า Currency Hedge เพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน 

ลูกคา้แจง้ให ้บล. เป็นตวักลางใน
การท า Currency Hedge กบั ธพ. 
ในนามลูกคา้ 

บล. ติดต่อท า Currency Hedge กบั 
ธพ. เพื่อลูกคา้โดยแสดงหลกัฐาน
การมีฐานะในหลกัทรัพยต์ปท. 
ของลูกคา้เพื่อท า Hedge 

บล. แจง้ค่าใชจ่้ายการท า Currency 
Hedge แก่ลูกคา้ และใหลู้กคา้ช าระ
เงินมายงับญัชี บล. 

บล. ช าระค่าธรรมเนียมการ Hedge 
กบั ธพ.  

ลูกคา้จะด าเนินการท า Currency 
Hedge เองโดยไม่ผา่น บล.  (ตอ้ง
ก าหนดใหลู้กคา้แจง้ บล. เพื่อเป็น
ขอ้มูลรายงานต่อ ธปท.) 

ลูกคา้ติดต่อท า Currency Hedge 
กบั ธพ. โดยแสดงหลกัฐานการมี
ฐานะในหลกัทรัพย ์ตปท. ท่ี บล. 
ออกใหก้บั ธพ. 

ลูกคา้ช าระค่าธรรมเนียมการ 
Hedge กบั ธพ. 

กรณีท่ี 1   กรณีท่ี 2 
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7. การดูแลทรัพย์สิน และการรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้า 

7.1 กรณีหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 * ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศของ บล. เพื่อลูกคา้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

เก็บทรัพยสิ์นลูกคา้ท่ี ธพ.* หรือกบัตวัแทน   
ซ้ือขายในต่างประเทศ (Overseas Brokers & 
Dealers) กรณีท่ีตวัแทนฯ มีบริการ Custodian 
จดัส่งรายงานสรุปยอดหลกัทรัพยแ์ละเงินใน
บญัชีของบริษทัหลกัทรัพย ์ใหแ้ก่บริษทั
หลกัทรัพย ์

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัเก็บขอ้มูลโดย
การ Segregate บญัชีเพื่อลูกคา้และ
จดัท าบญัชีหลกัทรัพยร์ายลูกคา้ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัท าสรุปยอด
หลกัทรัพยแ์ละเงินคงเหลือใน
บญัชีของลูกคา้และจดัส่งใหแ้ก่
ลูกคา้เพื่อเป็นหลกัฐาน  
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7.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศทีเ่สนอขายในประเทศไทย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* กรณีลูกคา้ของ บล. เป็นกองทุนส่วนบุคคล (PF)  ให ้บลจ./ บล. ในฐานะบริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้ผูรั้บฝาก
ทรัพยสิ์นตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด  

 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัท าสรุปยอดหลกัทรัพย ์
FX bond   และเงินคงเหลือในบญัชีของ
ลูกคา้และจดัส่งใหแ้ก่ลูกคา้เพ่ือเป็น
หลกัฐาน 

บล. จดัเก็บ FX bond  ท่ีลูกคา้ฝากไวก้บั 
บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยฯ์ (TSD)  ใน
บญัชีเพื่อลูกคา้ และจดัท าบญัชีเป็นรายลูกคา้ 
(เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่เป็นการ Segregate FX bond  
ของลูกคา้กบับริษทัแลว้)     



แก้ไขเพิม่เตมิ มนีาคม 2556 

24 
 

8. การลงทุนหลกัทรัพย์เพือ่ค้าของบริษัทหลกัทรัพย์  
 8.1 กรณีหลกัทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ต่างประเทศ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         กรณขีายหลกัทรัพย์ให้แก่ลูกค้า**                                         กรณีซือ้หลกัทรัพย์จากลูกค้า** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** ตามกรณีดงักล่าวลูกคา้จะสามารถซ้ือและขายหลกัทรัพยก์บั บล. ท่ีตนมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตปท. อยูด่ว้ยเท่านั้น                   
หา้มท าการซ้ือขายกบัผูล้งทุนสถาบนัตามท่ีธปท. ก าหนด เช่น กบข. บริษทัประกนัภยั ฯลฯ  
หมายเหต ุบริษัทต้องน าวธีิปฏิบตัติามแนวทางของการเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม เช่น การเปิดบัญชี การ
เปิดเผยความเส่ียง การขออนุมตัวิงเงนิผ่านระบบ FIA เป็นต้น 
 

บล. ซ้ือหลกัทรัพยใ์นบญัชีเพ่ือคา้ของ บล. ผา่นตวัแทนซ้ือขายในตา่งประเทศ 
(Overseas Brokers & Dealers) โดยก าหนดหลกัทรัพย ์จ านวน ราคา และอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ือช าระค่าซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นเงินบาท หรือเงินตราต่างประเทศ  

บล. ช าระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพยแ์ก่ตวัแทนซ้ือขายในต่างประเทศ (Overseas 
Brokers & Dealers) ผา่น Custodian Bank หรือแก่ตวัแทนซ้ือขายใน
ต่างประเทศ (Overseas Brokers & Dealers)  

บริษทัหลกัทรัพยข์ายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่ลูกคา้
โดยยอดซ้ือหลกัทรัพยข์องลูกคา้ตอ้งอยู่
ภายในวงเงินท่ีบริษทัหลกัทรัพยอ์นุมติั และ
ไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บการจดัสรรจาก
ส านกังาน กลต.  

บริษทัหลกัทรัพยรั์บช าระค่าซ้ือหลกัทรัพยจ์าก
ลูกคา้เป็นเงินบาทหรือเงินตรา ตปท. 

บริษทัหลกัทรัพยซ้ื์อหลกัทรัพยจ์ากลูกคา้โดย
หลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ขายตอ้งเป็นหลกัทรัพยท่ี์เกิด
จากการซ้ือจากบริษทัหลกัทรัพยเ์ท่านั้น 

บริษทัหลกัทรัพยช์ าระค่าขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่
ลูกคา้เป็นเงินบาทหรือเงินตรา ตปท. 

บล. รายงานการใชว้งเงินจากการซ้ือหลกัทรัพยข์อง
ลูกคา้ และการคืนวงเงินจากการขายหลกัทรัพยข์อง
พอร์ตตนเองเขา้มาในระบบ FIA ของส านกังาน 

บล. รายงานการคืนวงเงินจากการขายหลกัทรัพย์
ของลูกคา้ และการใชว้งเงินจากการซ้ือหลกัทรัพย์
ของพอร์ตตนเองเขา้มาในระบบ FIA ของส านกังาน 

บล. ท่ีจะท าการคา้หลกัทรัพย ์ตปท. กบัลูกคา้ช้ีแจงใหลู้กคา้ทราบวา่ บล. ก าลงั
ด าเนินการดงักล่าวในฐานะผูค้า้หลกัทรัพย ์โดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้ก่อนประโยชนข์องตนเอง  
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 8.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ (FX bond) ทีเ่สนอขายในไทย 
 
 

บล. ช าระค่าขาย FX Bond ใหแ้ก่ลูกคา้เป็น
เงินบาทหรือเงินตรา ตปท.  

บล. รับช าระค่าซ้ือ FX Bond จากลูกคา้เป็น
เงินบาทหรือเงินตรา ตปท.  

บล. ซ้ือขาย FX Bond ในบญัชีเพือ่คา้ของ บล. โดยก าหนดระบุ
ประเภท FX Bond จ านวน ราคาและอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือช าระค่า        
ซ้ือ FX Bond เป็นเงินบาทหรือเงินตรา ตปท. 

บล. ท่ีจะท าการคา้ FX Bond กบัลูกคา้ช้ีแจงใหลู้กคา้ทราบวา่ บล. 
ก าลงัด าเนินการดงักล่าวในฐานะผูค้า้หลกัทรัพยฯ์ โดยตอ้งค านึงถึง
ประโยชนข์องลูกคา้ก่อนประโยชน์ของตนเอง   

บล. ขาย FX Bond ใหแ้ก่ลูกคา้โดยยอดซ้ือ
หลกัทรัพยฯ์ ของลูกคา้แต่ละคร้ัง ตอ้งไม่ต ่า
กวา่ท่ี ธปท. ก าหนด* และตอ้งอยูภ่ายใน
วงเงินท่ีบริษทัหลกัทรัพยอ์นุมติั และไม่เกิน
วงเงินท่ีไดรั้บการจดัสรรจากส านกังาน  

บล. ซ้ือ FX Bond จากลูกคา้ โดย บล. ตอ้ง
ตรวจสอบวา่ลูกคา้มี FX Bond ฝากไวก้บั 
บล.  ก่อนท่ีบล. จะตกลงซ้ือ FX Bond จาก
ลูกคา้  

กรณขีาย FX Bond ให้แก่ลูกค้า** กรณีซ้ือ FX Bond จากลูกค้า** 

บล. รายงานการใชว้งเงินจากการซ้ือ             
FX Bond ของลูกคา้ และการคืนวงเงินการ
ขาย FX Bond ของพอร์ตตนเองเขา้มาใน
ระบบ FIA ของส านกังาน 

บล. รายงานการคืนวงเงินจากการขาย         
FX Bond ของลูกคา้ และการใชว้งเงินการ
ซ้ือ FX Bond ของพอร์ตตนเองเขา้มาใน
ระบบ FIA ของส านกังาน 

*  กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือ บล. ตอ้งตรวจสอบวา่ เป็นไปตามเง่ือนไขของการซ้ือ  FX bond ตามท่ีก าหนดในหนงัสือช้ีชวน 
   ตอนเสนอขาย เช่น ประเภทผูล้งทุนท่ีซ้ือได ้มูลค่าขั้นต ่า (เช่น หนงัสือช้ีชวนอาจมีการก าหนดใหลู้กคา้ทัว่ไปซ้ือแต่ละคร้ัง   
   ไม่ต ่ากวา่ 100,000 เหรียญสหรัฐ)  
** ตามกรณีดงักล่าวลูกคา้จะสามารถซ้ือและขายหลกัทรัพยก์บั บล. ท่ีตนมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตปท. ท่ีครอบคลุมถึง          
     FX Bond อยูด่ว้ยเท่านั้น หา้มท าการซ้ือขายกบัผูล้งทุนสถาบนัตามท่ีธปท. ก าหนด เช่น กบข. บริษทัประกนัภยั ฯลฯ 

หมายเหต ุบริษัทต้องน าวธีิปฏิบตัติามแนวทางของการเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม เช่น 
การเปิดบัญชี การเปิดเผยความเส่ียง การขออนุมตัวิงเงนิผ่านระบบ FIA เป็นต้น 

บล. ตอ้งมัน่ใจวา่ ลูกคา้ ไดรั้บอนุญาตจาก 
ธปท. ใหซ้ื้อ FX bond แลว้ 
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9. การย้ายพอร์ตลงทุน 
9.1 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund: PF) กบับัญชีซ้ือขายผ่าน บล. 

9.1.1 กรณภีายในบริษัทเดียวกนั 
 
ก) ย้ายหลกัทรัพย์จาก PF ไป บัญชีซ้ือขายผ่าน บล.                   ข) ย้ายหลกัทรัพย์จาก บัญชีซ้ือขายผ่าน บล. ไป PF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

บญัชี PF ของ
ลูกคา้มีหลกัทรัพย์
รวมมูลค่า = X  

ลูกคา้แจง้ความจ านงโอนหลกัทรัพยมู์ลค่า = A 
จากบญัชี PF ไปยงับญัชีซ้ือขายผา่น บล. 

บล. โอนหลกัทรัพยจ์ากบญัชี PF เขา้บญัชีซ้ือขาย
หลกัทรัพยผ์า่น บล. (ประเภทหลกัทรัพยท่ี์โอนตอ้ง
เป็นหลกัทรัพยท่ี์อนุญาตใหซ้ื้อขายในบญัชีซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ตปท. ผา่น บล. ไดเ้ท่านั้น) 

บญัชีซ้ือขายผา่น 
บล. มีหลกัทรัพย์
รวมมูลค่า = Y 

บญัชี PF ของ
ลูกคา้มีหลกัทรัพย์
รวมมูลค่า = X - A 

บญัชีซ้ือขายผา่น 
บล. มีหลกัทรัพย์
รวมมูลค่า = Y+ A 

บล. จดัท า Confirmation Note และ ปรับบญัชี PF และ
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตปท. ผา่น บล. พร้อมส่ง
รายงานใหลู้กคา้ทราบ 

บญัชี PF ของลูกคา้
มีหลกัทรัพยร์วม

มูลค่า = X  

ลูกคา้แจง้ความจ านงโอนหลกัทรัพยมู์ลค่า = 
A จากบญัชีซ้ือขายผา่น บล. ไปยงับญัชี PF  

บล. โอนหลกัทรัพยจ์ากบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย์
ผา่น บล. เขา้บญัชี PF (ประเภทหลกัทรัพยท่ี์โอน
ตอ้งเป็นหลกัทรัพยท่ี์อนุญาตใหซ้ื้อขายในบญัชี 
PF ได)้ 

บญัชีซ้ือขายผา่น 
บล. มีหลกัทรัพย์
รวมมูลค่า = Y 

บญัชี PF ของลูกคา้
มีหลกัทรัพยร์วม
มูลค่า = X +A 

บญัชีซ้ือขายผา่น 
บล. มีหลกัทรัพย์
รวมมูลค่า = Y- A 

บล. จดัท า Confirmation Note และ ปรับบญัชี PF 
และบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตปท. ผา่น บล. พร้อม
ส่งรายงานใหลู้กคา้ทราบ 
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9.1.2 กรณต่ีางบริษัทกนั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บญัชี PF ของลูกคา้ท่ี 
บล. ก. มีหลกัทรัพย์
รวมมูลค่า = X  

ลูกคา้แจง้ความจ านงโอนหลกัทรัพยมู์ลค่า = A 
จากบญัชี PF ไปยงับญัชีซ้ือขายผา่น บล. ข. 

บล. ก. ติดต่อ บล. ข. เพื่อแจง้โอนหลกัทรัพยจ์าก
บญัชี PF ลูกคา้ท่ี บล. ก. เขา้บญัชีซ้ือขาย
หลกัทรัพยท่ี์ บล. ข. พร้อมทั้งตอ้งแจง้รายละเอียด
เก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้นๆ ใหบ้ริษทั ข. และแจง้การ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลผา่นระบบการควบคุมวงเงิน
ของส านกังาน รวมทั้งแจง้ Custodian Bank ให้
ด าเนินการโอนหลกัทรัพยข์องลูกคา้ไปยงับญัชี 
Custodian Bank ของ บล. ข เพื่อลูกคา้ 

บญัชี PF ของ
ลูกคา้มีหลกัทรัพย์
รวมมูลค่า = X -A 

บล. ก. จดัท า Confirmation Note และ ปรับบญัชี 
PF ลูกคา้พร้อมส่งรายงานใหลู้กคา้ทราบ 

บล. ข. รับแจง้จาก บล. ก. และติดต่อลูกคา้เพ่ือรับ
การยนืยนัการโอนหลกัทรัพย ์พร้อมรับโอน
หลกัทรัพยจ์ากบญัชี PF บล. ก. พร้อมทั้งรับทราบ
รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้นๆ ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลของระบบการควบคุมวงเงินของ
ส านกังาน รวมทั้งรับแจง้การโอนหลกัทรัพยจ์าก 
Custodian Bank ของ บล. ก. มายงับญัชี บล. ข. 
 

บญัชีซ้ือขายผา่น 
บล. ข. มีหลกัทรัพย์
รวมมูลค่า = Y 

บญัชีซ้ือขายผา่น 
บล. มีหลกัทรัพย์
รวมมูลค่า = Y+ A 

บล. ข. จดัท า Confirmation Note และ ปรับบญัชี 
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตปท. ลูกคา้พร้อมส่งรายงาน
ใหลู้กคา้ทราบ 
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9.2 การย้ายพอร์ตลงทุนจากบัญชีของลูกค้าทีต่่างประเทศมายงับัญชีซ้ือขายผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บญัชีของลูกคา้ท่ี บล.
ต่างประเทศ มีหลกัทรัพย์

รวมมูลค่า = X  

ลูกคา้แจง้ความจ านงโอนหลกัทรัพยมู์ลค่า = A 
จากบญัชีท่ี บล.ต่างประเทศไปยงับญัชีซ้ือขายผา่น 
บล. ไทย 

- บล.ต่างประเทศ ติดต่อ บล. ไทย เพื่อแจง้โอน
หลกัทรัพยจ์ากบญัชีลูกคา้ท่ี บล. ต่างประเทศ       
เขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ บล. ไทย. พร้อมทั้ง
ตอ้งแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้น ๆ ให ้
บล.ไทย เพื่อให ้บล. ไทย  แจง้การเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลผา่นระบบ FIA   
- บล.ต่างประเทศ แจง้ Custodian Bank ให้
ด าเนินการโอนหลกัทรัพยข์องลูกคา้ไปยงับญัชี 
Custodian Bank ของ บล. ไทย เพื่อลูกคา้ 

บญัชี ของลูกคา้ท่ี บล.
ต่างประเทศมีหลกัทรัพย์

รวมมูลค่า = X -A 

บล.ต่างประเทศ จดัท า Confirmation Note และ 
ปรับบญัชี ลูกคา้พร้อมส่งรายงานใหลู้กคา้ทราบ 

- บล. ไทย รับแจง้จาก บล. ต่างประเทศ และติดต่อลูกคา้
เพื่อรับการยนืยนัการโอนหลกัทรัพย ์พร้อมรับโอน
หลกัทรัพยจ์ากบญัชี บล. ต่างประเทศ. พร้อมทั้งรับทราบ
รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้น ๆ ตลอดจนแจง้การ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลของระบบ FIA  
- รับแจง้การโอนหลกัทรัพยจ์าก Custodian Bank  ของ 
บล. ต่างประเทศ มายงับญัชี บล. ไทย 
 

บญัชีซ้ือขายผา่น บล.
ไทย มีหลกัทรัพยร์วม

มูลค่า = Y 

บญัชีซ้ือขายผา่น บล.
ไทย มีหลกัทรัพยร์วม

มูลค่า = Y+ A 

บล. ไทย จดัท า Confirmation Note และ ปรับ
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์ต่างประเทศของลูกคา้
พร้อมส่งรายงานใหลู้กคา้ทราบ 
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9.3 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่าง บล. เฉพาะกรณหุ้ีนกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond) ทีเ่สนอขายในไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บล. ก. (ผูโ้อน)  บล. ข. (ผูรั้บโอน)  

เม่ือลูกคา้ประสงคท่ี์จะโอน FX Bond ท่ีฝาก
ไวก้บั บล. ก. ท่ีลูกคา้ไดจ้ากการจองซ้ือ/ซ้ือ 
FX Bond กบั บล. ก.  
 

เม่ือลูกคา้ประสงคท่ี์จะให ้บล. ข. รับโอน         
FX Bond จาก บล. ก. เขา้บญัชีท่ีลูกคา้เปิดไว/้
จะเปิดกบั บล. ข. 

ลูกคา้ตอ้งยืน่เอกสารการใบเบิก/โอน
หลกัทรัพย ์(แบบฟอร์มของบล.) พร้อม
ส าเนาหนงัสืออนุญาตจากธปท. ท่ีอนุญาต 
ใหลู้กคา้ลงทุนใน FX Bond ผา่น บล. ข. 
(ผูรั้บโอน) ซ่ึงส าเนาดงักล่าวตอ้งรับรอง 
โดยผูมี้อ านาจของ บล. ข 

บล. ก. ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์
ของใบเบิก/โอนหลกัทรัพย ์และตรวจสอบ
ส าเนาหนงัสืออนุญาตจากธปท. โดยช่ือของ
บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาต ตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัท่ี
เปิดบญัชีไวก้บั บล. ก.  

ด าเนินการโอน FX Bond ผา่นระบบ PTI 
โดยระบุเลขท่ีบญัชีท่ีลูกคา้เปิดไวท่ี้ บล. ข. 
และรายงานการคืนวงเงินของลูกคา้เท่ากบั
จ านวนเงินท่ีลูกคา้ขอโอนผา่นระบบ FIA  

บล. ก. จดัส่งใบส่งมอบหลกัทรัพยใ์หก้บั 
ลูกคา้  

บล. ข. ตอ้งด าเนินการพิจารณารับลูกคา้  
การเปิดเผยความเส่ียง การก าหนดวงเงิน 
ของลูกคา้ และการขออนุญาตจากธปท.  
ตามแนวทางท่ีสมาคมก าหนดไวใ้น 
แนวทางปฏิบติัท่ี 1. - 3.  

บล. ข. รับรองส าเนาหนงัสืออนุญาตจาก
ธปท. โดยผูมี้อ  านาจด าเนินการ เพ่ือจดัส่ง
ใหก้บัลูกคา้น าไปเป็นหลกัฐานใหก้บั บล.ก.  

รับโอน FX Bond ผา่นระบบ PTI  
บนัทึกรายงานรับโอน FX Bond เขา้บญัชี
ลูกคา้ ท ารายการขออนุมติัวงเงินและรายงาน
การใชว้งเงินของลูกคา้เท่ากบัจ านวนเงินท่ี
ลูกคา้รับโอนผา่นระบบ FIA  

บล. ข. จดัส่งใบรับมอบหลกัทรัพยใ์หก้บั 
ลูกคา้  
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9.4  การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่าง บล. กรณลีงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บญัชีของลูกคา้ บล. ก. ใน
ต่างประเทศมีหลกัทรัพยร์วม

มูลค่า = X  

ลูกคา้แจง้ความจ านงโอนหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 
มูลค่า = A จากบญัชีซ้ือขายผา่น บล. ก.ไปยงั บล.ข. 

 บล. ก. ติดต่อ บล. ข. เพื่อแจง้โอนหลกัทรัพยจ์าก
บญัชี ลูกคา้ท่ี บล. ก. เขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย์
ท่ี บล. ข. พร้อมทั้งตอ้งแจง้รายละเอียดเก่ียวกบั
หลกัทรัพยน์ั้น ๆ ใหบ้ริษทั ข.  

 บล. ก. แจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มลู (การขอคืน
วงเงิน) ผา่นระบบการควบคุมวงเงินของ
ส านกังาน โดยค านวณจากราคาตน้ทุน รวมทั้ง
แจง้ Custodian Bank ตปท.ใหด้ าเนินการโอน
หลกัทรัพยข์องลูกคา้ไปยงับญัชี Custodian Bank  
ตปท.ของ บล. ข. เพื่อลูกคา้ 

บญัชีของลูกคา้ 
บล.ก. มีหลกัทรัพย์
รวมมูลค่า = X -A 

บล. ก. จดัท า Confirmation Note และ ปรับบญัชี 
ลูกคา้พร้อมส่งรายงานใหลู้กคา้ทราบ 

 บล. ข. รับแจง้จาก บล. ก. พร้อมทั้งรับทราบ
รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัทรัพยน์ั้น ๆ และ
ติดต่อลูกคา้เพ่ือรับการยนืยนัการโอน
หลกัทรัพย ์ 

 บล. ข.แจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูล (การขออนุมติั
วงเงินเพ่ิม) ผา่นระบบการควบคุมวงเงินของ
ส านกังาน โดยค านวณจากราคาตน้ทุน 
รวมทั้งรับแจง้การโอนหลกัทรัพยจ์าก 
Custodian Bank  ตปท. ของ บล. ก. มายงั
บญัชี  Custodian Bank  ตปท. ของ บล. ข. 

 

บญัชีของลูกคา้  บล.ข. 
มีหลกัทรัพย ์                    
รวมมูลค่า = Y 

บญัชีซ้ือขายผา่น บล. 
ข.มีหลกัทรัพยร์วม
มูลค่า = Y+ A 

บล. ข. จดัท า  Confirmation Note และปรับบญัชี 
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ตปท. ลูกคา้พร้อมส่งรายงาน
ใหลู้กคา้ทราบ 
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10. การจัดท ารายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

บริษทัหลกัทรัพยต์อ้งด าเนินการรายงานขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. หน่วยงาน           
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  

1. รายงานการใชว้งเงินการซ้ือหลกัทรัพย ์การคืนวงเงินจากการขายหลกัทรัพย ์และการยกเลิกวงเงิน
กรณีท่ีลูกคา้ไม่สามารถช าระเงินค่าซ้ือหลกัทรัพยภ์ายในเวลาท่ีก าหนด หรือไม่ตอ้งการใชว้งเงินดงักล่าว เขา้มา
ในระบบ Foreign Investment Allotment ของส านกังาน 

2. จดัส่งรายงานยอดคงคา้งการลงทุนในต่างประเทศของพอร์ต บล. และลูกคา้ของ บล.  แยกตาม
ประเภทหลกัทรัพย ์ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของเดือนให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังาน  
 


