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เม่ือเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ไดป้รบัปรุงกฎเกณฑเ์พ่ือสนบัสนุนใหเ้งินทุนไหล
ออกซึง่จะช่วยปรบัสมดลุเงินทนุเคลื่อนยา้ยและลดแรงกดดนัท่ีมีต่อค่าเงินบาท เน่ืองจากในปี 2562 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบ
กบัเงินดอลลารส์หรฐัฯไดแ้ข็งคา่ขึน้มากกวา่รอ้ยละ 7 จากปัจจยัตา่งประเทศและการเกินดลุบญัชีเดินสะพดัอย่างต่อเน่ือง
ของไทย ทัง้นี ้การปรบัปรุงเกณฑข์องธปท.ดงักลา่วมปีระเดน็ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรพัยโ์ดยตรง ไดแ้ก่ การผ่อน
คลายหลกัเกณฑก์ารลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ  ซึง่สรุปสว่นท่ีส  าคญัไดด้งันี ้
 การเปิดเสรีใหน้กัลงทุนรายย่อยสามารถออกไปลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศไดเ้องภายในวงเงิน 200,000 

ดอลลารส์หรัฐฯต่อปี จากเดิมท่ีจ าเป็นตอ้งผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ เช่น บริษัทหลักทรัพย ์บริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ หรือตอ้งมีสินทรพัยต์ามเง่ือนไขท่ีก าหนดเท่านัน้ 

 การเพ่ิมวงเงินรวมส าหรบัการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศท่ีจัดสรรใหน้ักลงทุนภายใตก้ารก ากับดูแลของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)1 เป็น 150,000 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯจาก
เดิมท่ี 100,000 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ เพ่ือรองรบัการออกไปลงทนุในตา่งประเทศท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ ซึ่งจะช่วยให้
การลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศมีความสะดวกมากขึน้ 

 การผ่อนคลายขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการลงทนุและเพ่ิมประเภทผลิตภณัฑท่ี์ลงทนุได ้เช่น ให ้Qualified Investors  
(QI)2และบคุคลรายย่อยท่ีลงทนุเองโดยตรง ท าธุรกรรมอนพุนัธอ์า้งอิงตวัแปรตา่งประเทศนอกตลาดซือ้ขาย 

                                                           
1 ประกอบดว้ยนกัลงทนุสถาบนัภายใตก้ารก ากบัของก.ล.ต.ไดแ้ก่ กองทนุรวม กองทนุส  ารองเลีย้งชีพ ผูไ้ดใ้บอนญุาตธุรกิจหลกัทรพัย ์ผู้ไดใ้บอนญุาต
ธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ และQI/นกัลงทนุรายยอ่ยที่ลงทนุโดยผา่นตวัแทนการลงทนุในประเทศ 
2
 Qualified Investors หมายถึง บคุคลธรรมดาหรอืนิติบคุคลไทยที่มีเงินลงทนุในตราสารหรอือนพุนัธ ์หรอืเงินฝากตัง้แต ่50 ลา้นบาทขึน้ไปซึง่สามารถ
ลงทนุในตราสารในตา่งประเทศและอนพุนัธไ์ดโ้ดยไมผ่่านตวัแทนการลงทนุในประเทศภายในวงเงินที่ก  าหนด 

 Highlight 

 เมือ่เดอืนพฤศจกิายนทีผ่า่นมา ธนาคารแหง่ประเทศไทย(ธปท.)ปรบัปรงุเกณฑเ์พือ่สนบัสนุนใหน้ าเงนิไป 
ลงทนุต่างประเทศไดม้ากขึน้ ทัง้ดว้ยการเปิดเสรใีหน้กัลงทุนรายย่อยลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศได้เองโดย
จ ากดัวงเงนิและการเพิม่วงเงนิรวมส าหรบัการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศทีจ่ดัสรรภายใตส้ านกังานก.ล.ต. 
 ในชว่ง 2-3 ปีทีผ่า่นมา ธปท.ทยอยผอ่นคลายเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งการลงทนุในหลกัทรพัย์ต่างประเทศ สง่ผล 
ใหก้ารลงทุนในหลกัทรพัย์ต่างประเทศโดยรวมมทีศิทางทีเ่ตบิโตขึน้ ถงึแมว้่าการลงทุนผ่านบรษิทัหลกัทรพัย์
และตวัแทนสญัญาฯจะยงัไมส่งูมากนกัเมือ่เทยีบกบัชอ่งทางอืน่ แต่กม็ทีศิทางทีเ่ติบโตอยา่งต่อเนื่องเชน่กนั 
 การตดัสนิใจลงทุนเองโดยตรงกบัการลงทุนโดยผ่านตวัแทนการลงทุนในประเทศ มขีอ้ดขีอ้เสยีแตกต่างกนั
โดยนกัลงทนุควรพจิารณาทางเลอืกทีต่อบโจทยแ์ละเหมาะสมกบัความตอ้งการของตนเองมากทีส่ดุ 
 ในสว่นของสมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยกไ็ดม้คีณะท างานดา้นธุรกรรมต่างประเทศ ซึง่ไดห้ารอืประเดน็ต่างๆ
ทีเ่ป็นอปุสรรค รวมถงึประสานงานและรว่มใหข้อ้เสนอกบัหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้งโด--ยตลอด อาทเิช่น 
การปรบัปรงุแนวทางการปฏบิตังิานเพือ่ชว่ยอ านวยความสะดวกใหข้ ัน้ตอนการลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ
ของนกัลงทนุโดยผา่นตวัแทนการลงทนุในประเทศเป็นไปอยา่งคล่องตวัและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
 

การลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ.... 
แนวโน้มเติบโตต่อเน่ืองหลงัธปท.ผ่อนคลายเกณฑ ์
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ลว่งหนา้ (OTC Derivatives) รวมถงึยกเลิกขอ้จ ากดัดา้นประเทศท่ีลงทนุไดข้อง QI เป็นตน้ 
 การผ่อนคลายหลักเกณฑ์อื่นๆ เช่น ให้บัญชีเพ่ือลูกคา้ของตัวแทนการลงทุน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากเงินตรา

ต่างประเทศท่ีตวัแทนการลงทุนเปิดไวก้บันิติบุคคลรบัอนุญาตหรือสถาบนัการเงินในต่างประเทศเพ่ือการลงทุน
ในหลกัทรพัยต์่างประเทศของลกูคา้ (Omnibus Account) รวมถึงบญัชีท่ีเปิดในนามของนักลงทุน ซึ่งใหส้ิทธิ
ตวัแทนการลงทนุด าเนินการเก่ียวกบับญัชีดงักลา่วแทนนกัลงทนุดว้ย 
 

ตารางที ่1: เปรียบเทยีบเกณฑก์ารลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศของธปท.แบบเดมิ กับเกณฑใ์หม่ 

 
  

การปรบัเกณฑด์งักลา่วขา้งตน้เป็นการสนบัสนนุใหน้ าเงินไปลงทุนต่างประเทศไดม้ากขึน้ ทัง้ดว้ยการเพ่ิมโอกาส
การลงทุนใหก้ลุ่มนักลงทุนรายย่อยซึ่งเดิมถูกจ ากัดใหต้อ้งลงทุนผ่านตัวแทนในประเทศเท่านั้น สามารถลงทุนไดเ้อง
โดยตรงเป็นครัง้แรกภายใตว้งเงินท่ีก าหนดโดยไมไ่ดม้ีเง่ือนไขเรื่องขนาดทรพัยส์ินของนกัลงทุน นอกจากนัน้ ยงัผ่อนคลาย
ขอ้ก าหนดตา่งๆใหน้กัลงทนุท่ีลงทนุเองโดยตรง(ทัง้ QI และรายย่อย)สามารถลงทนุโดยไมม่ีขอ้จ ากดัดา้นประเทศ และเพ่ิม
ประเภทผลิตภณัฑท่ี์ลงทนุ ซึง่เมื่อเปรียบเทียบกบักรณีการลงทนุโดยผ่านตวัแทนในประเทศ ที่แมว้า่ธปท.ไดเ้พ่ิมวงเงินรวม
ใหก้บันกัลงทนุท่ีเลือกลงทนุโดยผ่านตวัแทนในประเทศภายใตก้ารจดัสรรของส านกังานก.ล.ต. แต่ยงัมีขอ้จ ากดัส าหรบันกั
ลงทุนรายย่อยในดา้นประเทศท่ีลงทุนไดแ้ละประเภทผลิตภัณฑซ์ึ่งจะเป็นไปตามเกณฑท่ี์ส านักงานก.ล.ต.ก าหนด โดย
เปรียบเทียบระหวา่ง QI และนกัลงทนุรายย่อยท่ีลงทนุเองโดยตรงกบัลงทนุผ่านตวัแทนในประเทศไดต้ามตารางท่ี 2 
 

Source: BOT และรวบรวมโดย ASCO 
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ตารางที่ 2: เปรียบเทยีบเกณฑข์อง QI และนักลงทุนรายย่อยระหว่างการลงทุนเองโดยตรง กับลงทุนผ่าน
ตัวแทนการลงทุนในประเทศ 

 
 

 
 
 
 

ในช่วง 2 -3 ปีท่ีผ่านมา ธปท.ไดท้ยอยผ่อนคลายเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศออกมา
เป็นระยะๆ อาทิเช่น ในปี 2559 ไดเ้พ่ิมประเภทผูล้งทนุไดแ้ก่ QI ท่ีมีเงินฝากหรือเงินลงทนุในตราสารและอนพุนัธร์วมตัง้แต ่
100 ลา้นบาทขึน้ไปใหส้ามารถลงทนุในตา่งประเทศโดยไม่ผ่านตวัแทนในประเทศได ้โดยจ ากดัวงเงินลงทุนไม่เกิน USD5 
million/ราย/ปี และต่อมาในปี 2561 ก็ไดผ้่อนคลายประเภทผูล้งทุนเพ่ิมเติม โดยให้ QI ท่ีมีเงินฝากหรือเงินลงทุนในตรา
สารและอนุพันธร์วมตัง้แต่ 50 ลา้นบาทแต่ไม่ถึง 100 ลา้นบาทใหส้ามารถลงทุนในต่างประเทศโดยไม่ผ่านตวัแทนใน
ประเทศได ้โดยจ ากดัวงเงินลงทุนไม่เกิน USD1 million/ราย/ปี รวมถึงทยอยปรบัปรุงการย่ืนเอกสารหลกัฐานต่างๆและ
แบบรายงานใหม้ีความสะดวกมากขึน้ ทัง้นี ้การลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศของนักลงทุนไทยมีทิศทางท่ีเติบโตขึน้
ตามล าดบั โดยขอ้มลูจากธปท.ล่าสุด ณ สิน้เดือนกันยายน 2562 มียอดคงค้างเงินลงทุนในหลักทรัพยข์องไทยใน
ต่างประเทศ (Thai Portfolio Investment Position Abroad) รวมทัง้ท่ีไปลงทุนดว้ยตนเอง และผ่านตวัแทนในประเทศ 
แต่ไม่รวมเงินในบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit/ FCD) อยู่ท่ีกว่า USD58,000 million 
เพ่ิมขึน้กวา่รอ้ยละ 14 จากสิน้ปี 2561 

ธปท.ทยอยผ่อนคลายเกณฑท่ี์เก่ียวข้องกบัการลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้
การลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศโดยรวมมีทิศทางท่ีเติบโตขึ้น ถึงแม้ว่าการลงทุนท่ีผ่านบริษัทหลกัทรพัย์
และตวัแทนสญัญาฯจะยงัไม่สงูมากนักเม่ือเทียบกบัช่องทางอ่ืน แต่กมี็ทิศทางท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองเช่นกนั 

Source: BOT SEC และรวบรวมโดย ASCO 
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ภาพที่ 1; ยอดคงค้างเงนิลงทุนในหลักทรัพยข์องไทยในต่างประเทศ (Thai Portfolio Investment Position Abroad) 

 
หากพิจารณาประเภทของผลิตภัณฑก์ารลงทุน (ไม่รวม FCD) โดยขอ้มูลจากธปท.3พบว่า ตราสารหนีเ้ป็น

ผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บัความนิยมสงูสดุโดยมียอดคงคา้งการลงทุน ณ สิน้เดือนกนัยายน 2562 ท่ีประมาณ USD24.7 billion 
ตามมาดว้ย หน่วยลงทุนในต่างประเทศท่ีประมาณ USD21.2 billion ขณะท่ีตราสารทุนไม่ไดร้บัความนิยมมากนัก
เน่ืองจากส่วนใหญ่ไม่ไดอ้อกไปลงทุนในตราสารทุนโดยตรง แต่นิยมลงทุนผ่านหน่วยลงทุนต่างประเทศท่ีมีการบริหาร
จดัการโดยผูบ้ริหารกองทุนในต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง ในส่วนของดา้นประเภทนักลงทุนพบว่า กองทุน FIF เป็นผูเ้ล่น
ส าคญัในการออกไปลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 73 ของยอดคงคา้งการลงทุนทัง้หมด ตามมาดว้ย
บริษัทประกนั คิดเป็นรอ้ยละ 15 และนกัลงทนุสถาบนัท่ีบรหิารเงินออม(contractual saving institutions) ซึง่ประกอบดว้ย
กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.)และกองทนุประกนัสงัคม คิดเป็นรอ้ยละ 5 ตามล าดบั  

ส าหรบัในส่วนการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศของนักลงทุนโดยผ่านบริษัทหลักทรัพยแ์ละตัวแทน
สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (ไม่รวมธนาคาร)นัน้มีมลูค่าการลงทุนเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยขอ้มลูจากส านกังาน ก.ล.ต.
พบวา่มียอดคงคา้งการลงทนุ ณ สิน้เดือนตลุาคม 2562 อยู่ท่ีประมาณ USD2.2 billion ซึ่งเพ่ิมขึน้เกือบ 4 เท่าจากยอดคง
คา้งการลงทุน ณ สิน้ปี 2559 และคิดเป็นกว่ารอ้ยละ 3 ของยอดคงคา้งการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศทั้งหมด 
ถงึแมว้า่สดัสว่นยอดคงคา้งการลงทนุท่ีผ่านบริษัทหลกัทรพัยแ์ละตวัแทนสญัญาฯจะยงัไม่สงูมากนกัเมื่อเทียบกบัช่องทาง
อื่น แต่ก็มีทิศทางท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามล าดบั โดยมีจ านวนของบริษัทหลกัทรพัยแ์ละตวัแทนสญัญาฯท่ีไดม้ีการพา
ลกูคา้ไปลงทนุตา่งประเทศ ณ สิน้เดือนตลุาคมท่ี 27 บริษัท 

 
 
 

                                                           
3
 บทความเรื่อง การออกไปลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ เทรนดใ์หม่ท่ีน่าสนใจของนกัลงทนุไทย โดยน.ส.มทุติา อรยิะวฒุกิลุและน.ส.พชัร ีพนัธุพ์งศพ์พิฒัน ์
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

Source: BOT  
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ภาพที ่2: ยอดคงค้างเงนิลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศโดยผ่านบริษัทหลักทรัพยแ์ละตัวแทนสัญญาฯ 

 
 
 
 
กลา่วไดว้า่ ในปัจจบุนัโอกาสในการลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศของนกัลงทนุไดเ้ปิดกวา้งมากขึน้ ซึง่นกัลงทุน

เองก็มีทางเลือกใหพิ้จารณาระหว่างการตดัสินใจลงทุนเองโดยตรงกับการลงทุนโดยผ่านตวัแทนการลงทุนในประเทศ 
(บริษัทหลักทรัพย/์ ตัวแทนสัญญาฯ/ บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน/ ธนาคารพาณิชย)์ ซึ่ง แต่ละดา้นมีขอ้ดีขอ้เสีย
แตกต่างกนั โดยนกัลงทุนควรเปรียบเทียบและพิจารณาทางเลือกท่ีตอบโจทยแ์ละเหมาะสมกบัความตอ้งการของตนเอง
มากท่ีสดุ สรุปความแตกตา่งไดด้งันี ้

 การเข้าถงึข้อมูล ความรู้และค าแนะน าเกีย่วกับผลิตภัณฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ  การลงทนุ 
เองโดยตรงนกัลงทนุจะตอ้งรวบรวมและศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์จะลงทนุ สญัญา/หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดัในการ
ลงทุนของประเทศนัน้ๆดว้ยตนเองก่อนใชบ้ริการกับสถาบันการเงินท่ีเป็นตวัแทนในต่างประเทศ ในขณะท่ีหากเป็นการ
ลงทุนผ่านตวัแทนการลงทุนในประเทศจะมีผู ้ช่วยให้ข้อมูล ข่าวสารและค าแนะน าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆเพ่ือใช้
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

 ขัน้ตอนการลงทุน การลงทนุเองโดยตรงนกัลงทนุจะบริหารจดัการและตดัสินใจสว่นท่ีเก่ียวกบัการ 
ลงทุนเองทัง้หมด ขณะท่ีการลงทุนผ่านตวัแทนการลงทุนในประเทศ ไดแ้ก่ กองทุน FIF จะมีผูจ้ดัการกองทุนท าหนา้ท่ี
บริหารจัดการและตดัสินใจลงทุนให ้ส่วนการลงทุนผ่านบริษัทหลกัทรพัย/์ ตวัแทนสญัญาฯ นกัลงทุนตดัสินใจลงทุนเอง 
โดยมีตวัแทนในประเทศคอยประสานงานและอ านวยความสะดวกในการลงทุนตัง้แต่การซือ้ขาย ช าระราคาและส่งมอบ
หลกัทรพัย ์รวมถงึช่วยติดตามสิทธิตา่งๆ 

 ข้อก าหนด/ประเภทผลิตภัณฑท์ีล่งทุนได้ การลงทนุเองโดยตรงจะไมม่ีขอ้จ ากดัเรื่องประเทศท่ีลงทนุ 

การตดัสินใจลงทุนเองโดยตรงกบัการลงทุนโดยผ่านตวัแทนการลงทุนในประเทศ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกนั
โดยนักลงทุนควรพิจารณาทางเลือกท่ีตอบโจทยแ์ละเหมาะสมกบัความต้องการของตนเองมากท่ีสดุ 

Source: SEC 
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ได ้และสามารถลงทุนในผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหลกัทรพัยต์่างประเทศ อนุพนัธ์  ทัง้ใน/นอกตลาด ธุรกรรม
SBL/Repo และลงทุนในผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตแบบสะสมทรพัย ์ประกนัชีวิตควบการลงทุน หรือประกนัชีวิต Universal 
life insurance ได ้ขณะท่ีการลงทนุผา่นตวัแทนการลงทนุในประเทศจะเป็นไปตามเกณฑท่ี์ส านกังานก.ล.ต.ก าหนดซึ่งจะ
มีความแตกตา่งในแตล่ะประเภทนกัลงทนุ ไดแ้ก่ นกัลงทนุสถาบนั4จะผ่อนคลายเกณฑใ์นเรื่องของประเทศและผลิตภณัฑ ์
สว่นกลุม่ QI จะยงัมีขอ้จ ากดัเรื่องประเทศ แต่ผ่อนคลายเกณฑใ์นเรื่องผลิตภณัฑ ์ในขณะท่ีกลุ่มนกัลงทุนรายย่อยจะยงัมี
ขอ้จ ากัดทั้งเรื่องประเทศและผลิตภัณฑ ์โดยมีขอ้ก าหนดว่าจะตอ้งเป็นประเทศท่ีหน่วยงานก ากับดูแลเป็นสมาชิกของ 
IOSCO ประเภท Signatory A/ อยู่ในกลุม่ประเทศ OECD/ AEC เท่านัน้ สว่นผลิตภณัฑก์ารลงทุนตอ้งเป็นผลิตภณัฑจ์าก
ต่างประเทศซึ่งมีลกัษณะและเง่ือนไขท านองเดียวกับผลิตภณัฑใ์นตลาดทุนท่ีสามารถออกหรือเสนอขายในประเทศไทย 
(อาทิเช่น หลกัทรพัย ์อนพุนัธใ์นตลาด) 

 ค่าธรรมเนียม การลงทนุเองโดยตรงจะไมม่ีคา่ธรรมเนียมเพ่ิมเติมท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนการลงทนุใน 

ประเทศ สว่นการลงทุนผ่านตวัแทนการลงทุนในประเทศจะมีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในการบริหาร
จดัการ หรือช่วยอ านวยความสะดวกในการลงทนุ 

 การร้องเรียน กรณีท่ีไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม หากเป็นการลงทนุเองโดยตรง นกัลงทนุจะตอ้งด าเนินการ 
ติดต่อเพ่ือรอ้งเรียนกบัหน่วยงานก ากบัดแูลในต่างประเทศดว้ยตนเอง แต่การลงทุนผ่านตวัแทนการลงทุนในประเทศนัก
ลงทนุจะสามารถรอ้งเรียนกบัหน่วยงานก ากบัดแูลในประเทศไดเ้ลยซึง่จะสามารถติดตามเรื่องไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็กวา่ 

  
กลา่วไดว้า่การลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศเป็นเทรนดท่ี์คาดว่าจะไดร้บัความนิยมเพ่ิมมากขึน้ในอนาคต โดย

ไดร้บัแรงสนับสนุนทัง้ดว้ยการผ่อนคลายกฎเกณฑต์่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจากทางการ ความตอ้งการกระจายความเสี่ยงและ
แสวงหาผลตอบแทนการลงทุนท่ีดีกว่าในภาวะท่ีดอกเบี ้ยในประเทศอยู่ในระดับต ่า ในส่วนของสมาคมบริษัท
หลักทรัพยไ์ทยเองก็ไดม้ีคณะท างานดา้นธุรกรรมต่างประเทศ เพ่ือสนบัสนุนและพฒันาการท าธุรกรรมต่างประเทศของ
บริษัทหลกัทรพัย ์ซึ่งครอบคลุมไปถึงการท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนการลงทุนใหก้ับนักลงทุนท่ีตอ้งการไปลงทุนต่างประเทศ 
ในช่วงท่ีผ่านมาคณะท างานฯไดม้ีการหารือประเดน็ตา่งๆท่ีเป็นอปุสรรคเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมตา่งประเทศของบริษัทสมาชิก 
รวมถงึประสานงานและร่วมใหข้อ้เสนอกบัหน่วยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น การปรบัปรุงแนวทางการปฏิบตัิงาน
ของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เก่ียวกบัการซือ้ขายผลิตภัณฑใ์นตลาดทุนท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ทั้งนี ้เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกใหข้ั้นตอนการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศของนักลงทุนโดยผ่าน
ตวัแทนการลงทนุในประเทศเป็นไปอย่างคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพมากขึน้Ω 

 

                                                           
4
 ไดแ้ก่ ธนาคารแหง่ประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ บรษัิทหลกัทรพัย ์ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ บรษัิทประกนั
ชีวิต บรษัิทประกนัวินาศภยั กองทนุรวม กองทนุสว่นบคุคล กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทนุประกนัสงัคม บรษัิทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ นิตบิคุคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีสนิทรพัยต์ัง้แต ่5 พนัลา้นบาทขึน้ไปและบคุคลอ่ืนท่ีธปท.ก าหนด  

Disclaimer: 
เอกสารนีจั้ดท าขึน้โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทยเพือ่เผยแพร่ข้อมูลและเพือ่การศึกษาเท่าน้ัน ซีง่จัดท าขึน้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีน่่าเชือ่ถอื โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่าน้ัน 
จงึอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนี ้สมาคมมิได้ยนืยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ ์ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่าง
ใด สมาคมไม่รับผดิต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการท าละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจาก การตัดสินใจ หรือการกระท าใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสาร
ดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผดิใดๆ รวมถงึการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน ์ถงึแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึน้ได้ก็ตาม 


