สัญญาใช้บริการซื้อขายกองทุนรวม ผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account)
ทาที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
ข้า พเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท ).................................................................................................. (ซึ่งต่ อไปในสัญ ญานี้จะเรียกว่ า
“ลูกค้า”) ขอแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการขาย รับซื้อคืน และ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (“หน่วยลงทุน”) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้งใน และ/หรือ ต่างประเทศ (“บริษัท
จัดการ”) รวมทั้งการให้คาแนะนาการลงทุน และการให้บริการด้านการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทา
สัญญาโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอียด ดังนี้
1. ในสัญญานี้คาว่า
“ก.ล.ต.” ให้หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“หน่วยงานกากับดูแลอื่น” ให้หมายถึง (ก) หน่วยงานกากับดูแลที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions
(“IOSCO”) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation
and Cooperation and the Exchange of Information (“MMOU”) (“IOSCO MMOU”) (ข) หน่วยงานกากับดูแลในกลุ่มประเทศ Organization for
Economic Co-operation and Development (“OECD”) (ค) หน่วยงานกากับดูแลของประเทศที่อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community) (“AEC”)
“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยนาเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนรวมกันและบริหารจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทน
ให้กับกองทุน
“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนต้นทาง) เพื่อนาเงินค่าขายไปซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางอาจเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
หรือต่างบริษัทจัดการก็ได้
“ธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับสัญญา” หมายถึง การโอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ หรือดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการด้วย
“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด และให้หมายความรวมถึงผู้มีอานาจกระทาการแทนบริษัท ผู้รับมอบอานาจ พนักงานหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทภายใต้สัญญานี้
“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ทาสัญญาหรือมีข้อตกลงกับบริษัทให้เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้สนับสนุนการขาย
รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กาหนด
“ระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
ของบริษัท ลูกค้า ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการ ผู้ให้บริการ โดยสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้เพื่อทาการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และให้
หมายความรวมถึงการทาธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร การคัดลอกแฟ้มข้อมูลและใช้โปรแกรมอื่นใดภายใต้สัญญานี้
“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกโดยบริษัทจัดการซึ่งรวมถึงบริษัทจัดการต่างประเทศที่มีการเสนอขายอยู่ในประเทศ
ที่หน่วยงานกากับดูแลอื่นตั้งอยู่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคาสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และตาม
กฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และให้หมายรวมถึง ตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ในตลาดเงิน หรือ สินค้าอื่นใดตามที่กองทุนรวม และ/หรือ
ก.ล.ต. กาหนดขึ้นภายหน้าด้วย
2. เงื่อนไขทั่วไป
2.1 การชาระเงินค่าซื้อ หรือรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนตามสัญญานี้ ลูกค้าตกลงให้
บริษัทดาเนินการหักเงินค่าซื้อจากหรือจ่ายเงินค่าขาย รวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทตามหนังสือ
ขอให้หักบัญชี (บัญชี ATS) ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงบัญชี ATS ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ตาม
ระยะเวลาที่บริษัทกาหนด การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อบริษัทได้ทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ลงชื่อ........................................................................(ลูกค้า)

2.2 เอกสารใบคาสั่ง ซื้อ หรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายคืน หรือการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนประกาศกาหนดหรือระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าจะมีอยู่ในวันทาสัญญาฉบับนี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้าให้ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย
2.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า การซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัญญาฉบับนี้อาจไม่สามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
สัญญาฉบับนี้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุน หรือเกินกว่าที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์หรือประกาศของก.ล.ต.ที่ได้ประกาศแก้ไขเป็นครั้งคราวไป
2.4 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติของ
ลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกับหรือจากบริษัท วิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าว
แล้ว ทั้งนี้ ลูกค้า ตกลงยินยอมให้บริษัททาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบั ติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สิน วิธีการของบริษัทในการดูแล
รักษาทรัพย์สิน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในภายหลัง ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าเงินของ
ลูกค้าที่นามาวางไว้กับบริษัท จะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2.5 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามเอกสารเปิดเผยความเสี่ยงฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง ของ
สัญญาฉบับนี้
2.6 หากข้อตกลงแห่งสัญญาฉบับนี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้สว่ นที่ยัง
มีผลใช้บังคับอยู่ ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ต่อไป
3. การมอบอานาจ
ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอานาจให้ บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้า ซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้า โดยให้เป็นตั วแทน และ/หรือ
นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) หรือเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผย
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อซื้อ ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน รวมทั้งมอบอานาจให้บริษัทเป็นผู้รับมอบอานาจเพื่อดาเนินธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแทนลูกค้าตามสัญญานี้ โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพันตามคาสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ
โดยลูกค้าอาจมีคาสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือมีคาสั่งผ่านโทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารอื่นใดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการอื่นใดตามประเพณีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป โดยมีการระบุรายละเอียดตามที่บริษัทกาหนด
เมื่อบริษัทได้รับทราบคาสั่งโดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้วให้ถือว่าเป็นคาสั่งโดยชอบของลูกค้าและลูกค้ายอมรับผลของคาสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้า
ได้ออกคาสั่งนั้นด้วยตนเอง ทั้งนี้ ให้บริษัทมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ แทนลูกค้า ดังต่อไปนี้
3.1 ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน โอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ ถือครองหน่วยลงทุน
3.2 ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อชาระค่าซื้อหรือรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนต่างประเทศและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3.3 กระทาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของลูกค้า
3.4 แต่งตั้ง และถอดถอนตัวแทนช่วง เพื่อกระทาการใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้
3.5 ลงนามในเอกสารใบคาสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ดาเนินการส่งคาสั่งซื้อ
ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
3.6 ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทจัดการ
3.7 ดาเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุน หลังจากหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง
3.8 รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้าและจัดส่งข้อมูล
ดังกล่าวและเ9กสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าต่อไป
3.9 ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดาเนินการข้างต้นสาเร็จสมบูรณ์
3.10 กรณีที่ ลูกค้า ถึงแก่ความตาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ ลูกค้ายอมให้บริษัทมีสิทธิจัดการหรือกระทาการใด ๆ กับหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ใด ๆ ของ
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ลูกค้าเพื่อการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือ ของบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้ทันที เพื่อนาเงินมาชาระหนี้ทั้งปวงที่ลูกค้ายังค้างชาระแก่บริษัทโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าหรือทายาททราบ
3.11 ลูกค้าและบริษัทตกลงให้ถือสัญญาฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอานาจของลูกค้าให้บริษัทดาเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาฉบับนี้ได้โดยไม่ต้องทา
หนังสือมอบอานาจอีกฉบับหนึ่ง
4. การซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
4.1 ก่อนดาเนินการส่งคาสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว
4.2 ลูกค้าตกลงผูกพันตามคาสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นคาสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร วาจา โดยทาง
โทรศัพท์ ทางโทรสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือโดยวิธีอื่น ๆ ตามประเพณีในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่ง
ถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป
4.3 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจดีว่า ลูกค้าตกลงจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเป็นความลับ ทั้งจะต้องใช้
มาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้และในการใช้รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และ/หรือ วิธีการอื่นใด
ตามที่บริษัทกาหนดให้มีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อการกระทาดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นผู้กระทาด้วยตนเอง ลูกค้าขอให้
คารับรองและยืนยันว่า ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขาย และ/หรือ การทาธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดีแล้ว ลูกค้าตกลงและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การส่งคาสั่งหรือการกระทา
ใด ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ต้องระบุรายละเอียดตามที่บริษัทกาหนด ลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบการส่งคาสั่งหรือการ
กระทาดังกล่าว เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงและข้อขัดข้องต่าง ๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งคาสั่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า การไม่
สามารถส่งข้อมูลได้ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่บริษัทได้รับ หรือการขัดข้องของอุ ปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัท รวมทั้งเหตุขัดข้องใด ๆ ในการส่งคาสั่ง หรือรับคาสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ซึ่งทาให้ไม่
สามารถปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท
4.4 ในการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททาการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนกับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับลูกค้า
ได้ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว และบริษัทไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้า
ทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทาการซื้อขายในแต่ละครั้ง
4.5 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจดีว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ให้เป็นตามที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้
ชวนของกองทุนรวมนั้น ๆ หากบริษัทหรือลูกค้าไม่สามารถดาเนินการตามเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัท
สามารถยกเลิกการทาธุรกรรมดังกล่าวได้ทันที การยกเลิกคาสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้น ๆ การซี้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจะประกาศรายชื่อกองทุนรวมภายใต้การดาเนินการตาม
สัญญาฉบับนี้ให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่บริษัทกาหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มจานวนกองทุนรวม
4.6 ลูกค้าตกลงชาระค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึง ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่บริษัท
กาหนด กรณีที่ลูกค้าไม่ชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดตามจานวนหรือภายในเวลาที่บริษัทกาหนด ให้ถือว่าลูกค้าเป็น
หนี้บริษัทและลูกค้ายินยอมชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันครบกาหนดชาระจนกว่าลูกค้าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจะประกาศเป็นคราว ๆ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
4.7 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ จากใบยืนยันการซื้อขายประจาวัน ที่บริษัทส่งให้เมื่อ
มีการซื้อขาย หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องทักท้วงภายใน 7 (เจ็ด) วันทาการนับแต่วันทารายการดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่คัดค้าน
ภายในระยะเวลาที่กาหนดบริษัทถือว่าลูกค้ารับรองรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ
4.8 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับ หรือไม่ดาเนินการตาม หรือยกเลิกคาสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
ลูกค้า หากบริษัทเห็นว่า
(1) การดาเนินการตามคาสั่งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ
(2) หากลูกค้าผิดสัญญา หรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีกับบริษัท หรือมีหนี้ค้างชาระอันเกิดจากสัญญาตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ /
สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท หรือ
(3) มีกรณีจาเป็นอื่นใดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หรือ
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(4) มีเหตุอันสมควรประการอื่น
ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม หรือ ค่าเสียหายใด ๆ และสละบรรดาสิทธิทั้งหลายที่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใด ๆ กับ
บริษัท
4.9 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ชาระหนี้ใด ๆ ที่มีต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุน หรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ใน
ความครอบครองของบริษัทเพื่อนาเงินที่ได้จากการขายมาชาระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อชาระหนี้ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือ
ที่จะมีต่อไปในอนาคต
4.10 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้าภายใต้สัญญานี้ หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้เก็บรักษาไว้ทุกรูปแบบ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลที่จาเป็น เพื่อการกากับดูแลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานที่กากับดูแล หรือหน่วยงานราชการ
4.11 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า ในบางกรณีบริษัทอาจปฏิบัติต่อลูกค้าในเรื่องใดซึ่งมีผลทาให้ลูกค้าได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่า
เทียมกับการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทาได้ และจะต้องไม่ขัดหรือ
แย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคาสั่งที่
ออกตามกฎหมายดังกล่าว และตามกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
5. การบอกเลิกสัญญา
สัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกาหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาฉบับนี้ จะต้องบอกกล่าว
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทาการ และการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้จะไม่ กระทบต่อสิทธิ
และหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ จะมีผลกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทาปฏิบัติผิดสัญญา ข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที
6. การบอกกล่าวทวงถาม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา
6.1 การบอกกล่าว การแจ้ง หนังสือ บันทึก เอกสาร รวมทั้งประกาศภายใต้สัญญานี้ เมื่อบริษัทจัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์
ส่งไปตามที่อยู่ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้หรือที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงไว้ หรือที่เป็นภูมิลาเนาตามกฎหมายของลูกค้า หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
ตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท หรือส่งทางโทรสารหรือโทรศัพท์ ไปยังหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือการปิด
ประกาศไว้ ณ ที่ทาการบริษัท เว็บไซต์ของบริษัท หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการแจ้งด้วยวิธีอื่นใดให้แก่ลูกค้าทราบแล้ว โดยไม่คานึงถึงว่าลูกค้าจะ
ได้รับ หรือรับทราบหรือไม่ หรือมีผู้อื่นรับไว้แทนก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าว การแจ้ง การส่ง ประกาศให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว กรณีที่ลูกค้า
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หมายเลขโทรสาร หรือหมายเลขโทรศัพท์ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง หากลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดย
สัญญาฉบับนี้ ลูกค้าขอแจ้งความจานงและตกลงว่าในการส่งใบยืนยันรายการซื้อขาย และรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องขอให้บริษัทจัดส่งให้ลูกค้าในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Internet หรือทาง E-mail หรือผ่านทางวิธีอื่นใดที่บริษัทกาหนดตาม
หลักเกณฑ์ หรือประกาศของ ก.ล.ต.
6.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทประสงค์ที่จะ
ประกาศข้อกาหนดหรือเงื่อนไขอื่นใดซึ่งมีผลกระทบถึงเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขใดๆ ตามสัญญานี้
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศตามที่บริษัทเห็นสมควร เมื่อบริษัทดาเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้ารับทราบ หรือประกาศ
ผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยไม่จาเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า
6.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้าภายใต้สัญญานี้ หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้เก็บรักษาไว้ทุกรูปแบบ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลที่จาเป็น เพื่อการกากับดูแลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานกากับดูแลอื่น หรือหน่วยงานราชการ
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7. ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล
7.1 ลูกค้าจะสามารถเริ่มใช้บริการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้กรอกแบบฟอร์มคาขอใช้
บริการ พร้อมทั้งลงนาม และแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกาหนด และบริษัทได้อนุมัติให้ท่านสามารถใช้บริการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7.2 ลูกค้าจะสามารถทารายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ได้โดยไม่จากัดมูลค่า โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่
บริษัทกาหนด แต่ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการกาหนดมูลค่าของหน่วยลงทุนในการใช้บริการตามข้อตกลงนี้ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.3 ลูกค้าตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจะดาเนินการให้ตามคาสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7.4 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทอาจสงวนสิทธิไม่ทารายการตามคาสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ในกรณี
ที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าการทารายการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือทาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเต็มที่ หรือเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสือชี้ชวนและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน ตามที่บริษัทจัดการกาหนด หรือตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกากับดูแลอื่น
7.5 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการทารายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ถือว่าเป็นการทารายการอย่างถูกต้อง
และสมบรูณ์ และผูกพันลูกค้าเสมือนว่าลูกค้าได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัท หรือตัวแทนโดยตรง ตามวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวน
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน
7.6 ลูกค้าเข้าใจและตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บริการส่งคาสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ซึง่ อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากความชารุด บกพร่อง ความขัดข้องของอุปกรณ์ใด ๆ หรือความขัดข้อง
ของระบบ การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง หรือข้อพิพาทในเชิงธุรกิจหรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท หรือบริษัทจัดการ หรือ
ความควบคุมของตัวแทนของบริษัทจัดการ และลูกค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หรือดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษใด ๆ จากบริษัท บริษัท
จัดการ หรือตัวแทนของตัวแทนของบริษัทจัดการ
7.7 บริษัทจะดาเนินการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามคาสั่งขายหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล เพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
ชื่อบัญชีที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เท่านั้น
7.8 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการนี้ได้ทุกขณะตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้
บริษัทจะแจ้งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สานักงานของบริษัท และ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
7.9 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการสั่งซื้อ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสาร / อีเมล ได้ทุกเมื่อ ตามที่บริษัท
พิจารณาเห็นสมควร
7.10 ลูกค้าขอรับรองว่า ในขณะที่ส่งคาสั่งเพื่อทารายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทางโทรสาร / อีเมล ให้แก่บริษัทนั้น ลูกค้ามี
สติสัมปชัญญะดีครบถ้วนทุกประการ
7.11 ลูกค้าและบริษัทตกลงว่าให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการนี้ และหากมีข้อพิพาทใด ๆ
เกิดขึ้นให้อยู่ในเขตอานาจของศาลไทย
ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ท้ายเอกสารฉบับนี้ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ....................................................................................ลูกค้า

ลงชื่อ ..............................................................................บริษัท / ผู้มีอานาจลงนาม

(....................................................................................)

(................................................................................)

ลงชื่อ ....................................................................................พยาน

ลงชื่อ ..............................................................................พยาน

(....................................................................................)

(.................................................................................)
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เอกสารเปิ ดเผยข้ อมูลความเสียงเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
1.

การเปิ ดเผยความเสียง
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสียง ลูกค้ าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
$
อบางส่วนได้ ดังนัน$
ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้ าควรตรวจสอบและพิจารณาข้ อมูลในเอกสารเปิ ดเผยข้ อมูลความเสียงฉบับนี $อย่างรอบคอบ ซึง
เอกสารเปิ ดเผยข้ อ มูล ความเสี ยงฉบับนี แ$ สดงถึงความเสี ยงทีสํ าคัญ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อ การลงทุนอย่างมี นัยสํ าคัญ
อย่างไรก็ตาม เอกสารข้ อมูลความเสียงฉบับนี $มิได้ แสดงถึงความเสียงทังหมดที
$
เกียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
แต่แสดงถึงปั จจัยหรื อความเสียงทีสําคัญบางประการทีเกียวข้ องกับการลงทุนในหลักทรั พย์ต่างประเทศ ดังนัน$ จึงอาจมี
ปั จจัยหรื อความเสียงอืนทีไม่อาจทราบได้ ในขณะนี $หรื อเป็ นความเสียงทีพิจารณาในขณะนี $ว่าไม่เป็ นสาระสําคัญ ซึงอาจ
กลายเป็ นปั จจัยหรื อความเสียงทีมีความสําคัญในอนาคตได้
เอกสารเปิ ดเผยข้ อมูลความเสียงฉบับนี $มิใช่เอกสารทีให้ คําแนะนําในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรื อบัญชี โดย
ลูกค้ าควรปรึ กษาทีปรึ กษาในด้ านต่าง ๆ ทีเกียวกับการลงทุนในหลักทรั พย์ต่างประเทศ ดังนัน$ ลูกค้ าไม่ควรลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ เว้ นแต่ ลูกค้ าได้ มีความเข้ าใจถึงความเสียงทีเกียวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่าง
ถ่องแท้ และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งประเทศดังกล่าวนันเหมาะสมกั
$
บลูกค้ าแล้ ว
1.1 ความเสียงทัวไปในการลงทุนในหลักทรัพย์
การลงทุนในหลักทรั พย์ต่างประเทศมีความเสียงทีจะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
$
อบางส่วนได้ ทังนี
$ อ$ าจมี
เหตุการณ์ทีคาดไม่ถงึ ซึงรวมถึงการดําเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทังภายในและ
$
ภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ทีเป็ นเหตุสุดวิสยั อืน ๆ และเหตุการณ์ทีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จลาจล
ความวุน่ วายภายในบ้ านเมือง หรื อการก่อการร้ าย เป็ นต้ น ซึงเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจทําให้ เกิดความผันผวนอย่างรุ นแรงต่อ
ตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้
1.2 ความเสียงทีเกียวข้ องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา
หลักทรั พย์ต่างประเทศทีลูกค้ าจะเข้ าลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ทีทําการซื $อขายหรื อจดทะเบียนอยู่ในประเทศทีอาจมี
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบทีแตกต่างจากประเทศไทยอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี $ ตลาด
หลักทรัพย์ทีหลักทรัพย์ตา่ งประเทศมีการซื $อขายหรื อจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ ดลุ ยพินิจระงับการซื $อขายหลักทรัพย์เป็ นครัง$
คราว ดังนัน$ การเปลียนแปลงหรื อความผันผวนหรื อภาวะตกตําหรื อการเกิดขึ $นของเหตุการณ์ ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อปริ มาณการซื $อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้
นอกเหนือจากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นซึงเป็ นปั จจัยภายในแล้ ว ปริ มาณการซื $อขายและราคาของหลักทรั พย์อาจ
ได้ รับผลกระทบจากปั จจัยอืนซึงอาจเป็ นปั จจัยทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์เองหรื ออาจเกิดจากปั จจัยภายนอก เช่น สงคราม
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ/หรื อ ทางการเงินของโลกหรื อของภูมิภาค เป็ นต้ น ซึงการเปลียนแปลงของปั จจัยเหล่านี $อาจ
ส่งผลกระทบต่อปริ มาณการซื $อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้
1.3 ความเสียงทีเกียวกับระบบการชําระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
การลงทุนในหลักทรั พย์ ต่างประเทศจะเกี ยวข้ อ งกับการสังซือ$ ขาย การส่งมอบและการชํ าระราคาในตลาด
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ซึงกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศทีมีการทําธุรกรรมอาจมีความแตกต่าง
กัน ซึงลูกค้ าอาจไม่ได้ รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทําธุรกรรมโดยลูกค้ าของประเทศดังกล่าว
โดยทีระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรั พย์ในตลาดหลักทรั พย์ดงั กล่าวอาจมีการพัฒนาทีด้ อยกว่าหรื อมี
มาตรฐานทีตํากว่าและในบางกรณีอาจมีความน่าเชือถือน้ อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับการชําระ
ราคาและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ อ าจสูง กว่า ค่า ธรรมเนี ย มที ต้ อ งชํ า ระในประเทศไทยหรื อ สู ง กว่า ที ลูก ค้ า ได้ ค าดหมายไว้
นอกจากนี $ เนืองจากระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรั พย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศหรื อระหว่างตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้ เชือมโยงกันหรื อมีการประสานงานกันอย่างเป็ นระบบ
จึงอาจส่งผลให้ กระบวนการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้ เวลานานกว่าทีคาดหมายไว้ ซึงปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น
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อาจก่อให้ เกิดความเสียงในการลงทุนทีเพิมมากขึ $น ซึงรวมถึงความเสียงต่อการทุจริ ต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรื อ
ความสับสนในเงือนไขและกระบวนการในชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนการชําระคืนเงินทุนและปั จจัยอืน ๆ ที
อาจส่งผลให้ เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้ าและเพิมค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการและค่าใช้ จ่ายทางกฎหมาย
1.4 ความเสียงทีเกียวกับกฎหมายหรือระเบียบทีใช้ บังคับ
เนืองจากการลงทุนในหลักทรั พย์ต่างประเทศเป็ นการลงทุนในหลักทรั พย์ของบริ ษัททีมีถินทีอยู่หรื อมีสํานักงาน
ทรั พย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึงอยู่ภายใต้ กฎหมายหรื อระเบียบทีแตกต่างกัน การลงทุนใน
ประเทศต่าง ๆ หรื อในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจํากัดหรื อถูกควบคุมในระดับทีแตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรื อ
ระเบียบทีใช้ บงั คับในแต่ละประเทศนัน$ ซึงข้ อจํากัดหรื อการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึงการต้ องได้ รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ของรัฐหรื อจากบุคคลอืนใดก่อนการลงทุน ข้ อจํากัดการลงทุนของลูกค้ าต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐเพือนําเงินได้ จากการลงทุนหรื อเงินทุนหรื อเงินทีลูกค้ าต่างชาติได้ รับจากการขายหลักทรั พย์ต่างประเทศ
ออกนอกประเทศดังกล่าว หรื อการจัดเก็บภาษี ทีเกียวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ทนุ ต่างชาติ นอกจากนี $ กฎหมาย
และระเบียบในประเทศเหล่านัน$ อาจมีความไม่ชัดเจนและอาจขึน$ อยู่กับการตีความของเจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ อ งในประเทศ
ดังกล่าวซึงอาจตีความกฎหมายหรื อระเบียบเหล่านันในทางที
$
ไม่เป็ นคุณต่อลูกค้ า อีกทังประเทศต่
$
าง ๆ ดังกล่าวอาจมีการ
ออกกฎหมายหรื อระเบียบใหม่เป็ นครั ง$ คราวซึงทําให้ เกิดความไม่แน่นอนในเรื องของขอบเขตและเนื $อหาของกฎหมายหรื อ
ระเบียบทีออกมาใหม่ ซึงปั จจัยเหล่านี $อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนนอกเหนือจากข้ อจํากัดและการควบคุมตามที
ได้ กล่าวข้ างต้ นแล้ ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของลูกค้ าในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้ อย่างจํากัดหรื อน้ อยมากซึง
รวมถึงสิทธิในการฟ้องร้ องดําเนินคดีและการขอให้ มีการบังคับคดีตามคําพิพากษา นอกจากนีค$ วามมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธ รรมของแต่ล ะประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไปซึงอาจทําให้ ลูกค้ าประสบปั ญ หาในการดําเนินการ
ฟ้องร้ องในชันศาลในประเทศนั
$
น$ ๆ อีกทังในกรณี
$
ทีลูกค้ าได้ รับคําพิพากษาให้ ชนะคดีในประเทศหนึง แต่ลูกค้ าอาจต้ อง
ดําเนินการให้ มีการบังคับตามคําพิพากษาดังกล่าวในประเทศทีลูกค้ าได้ ทําการลงทุนก็มิได้ มีหลักประกันใด ๆ ว่าศาลของ
ประเทศนัน$ ๆ จะดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาทีได้ รับ
1.5 ความเสียงเกียวกับการดูแลรักษาทรัพย์ สินของลูกค้ า
ทรัพย์สินของลูกค้ าทีได้ รับหรื อฝากไว้ หรื ออยู่ภายใต้ การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรื อผู้รับฝาก
ทรั พ ย์ สิ น ต่า งประเทศ จะอยู่ภ ายใต้ การคุ้ม ครองและการจัด การตามกระบวนการล้ ม ละลายทีบัญ ญัติต ามกฎหมาย
ต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื นทีเกี ยวข้ อ งทีออกโดยหน่วยงานกํ ากับดูแ ลของต่างประเทศนัน$ ซึงอาจแตกต่างจากที
กําหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื $อขายล่วงหน้ าพ.ศ.
2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์อืนทีเกียวข้ องของประเทศไทย ดังนัน$ หากเกิด
กรณีทีมีเหตุการณ์ใดทีส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้ า หรื อในกรณีทีลูกค้ าต้ องการจะเรี ยกร้ องทรัพย์สินของ
ลูกค้ าทีเก็ บหรื อ รั ก ษาในต่า งประเทศคืนหรื อ โอนไปยังบุคคลอื น หรื อ กรณี ทีผู้ประกอบธุร กิ จต่างประเทศหรื อ ผู้รั บฝาก
ทรัพย์สินต่างประเทศนันประสบปั
$
ญหาทางการเงินจนถึงขัน$ ล้ มละลาย ลูกค้ าอาจมีความเสียงในเรื องขัน$ ตอน ระยะเวลา
และต้ นทุนในการดําเนินการ หรื ออาจได้ รับคืนไม่ครบถ้ วนตามประเภท จํานวน หรื อมูลค่าของทรัพย์สินทีลูกค้ าได้ รับหรื อ
ฝากไว้ ในต่างประเทศนัน$ ลูกค้ าจึงควรทําความเข้ าใจในหลักเกณฑ์ทีกําหนด และอาจขอให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจอธิบายหรื อให้
ข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกระบวนการในการจัดการและความเสียงในเรื องดังกล่าวเพิมเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน
1.6 ความเสียงทีเกียวกับสภาพคล่ องของหลักทรัพย์
แม้ ว่าลูกค้ าจะลงทุนในหลักทรั พย์ทีได้ มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศ
อาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี $สภาพคล่องของหลักทรั พย์อาจขึ $นอยู่กบั ปั จจัยอืน เช่น ลักษณะของ
หลักทรัพย์ รวมทังปั
$ จจัยภายใน และ/หรื อ ปั จจัยภายนอกของประเทศทีตลาดหลักทรัพย์นนตั
ั $ งอยู
$ ่ดงั นัน$ สภาพคล่องทีมีอยู่
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น้ อยอาจลดความสามารถของลูกค้ าในการซื $อหรื อขายหลักทรั พย์นัน$ หรื ออาจทําให้ การซื $อหรื อขายหลักทรั พย์ในราคาที
ต้ องการหรื อทีน่าพอใจหรื อในจํานวนทีลูกค้ าต้ องการเป็ นไปได้ ยาก
ความเสียงทีเกียวกับอัตราแลกเปลียน
เนืองจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชําระเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนทีได้ รับจากการ
ลงทุนอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากความเสียงทีเกิดจากอัตราแลกเปลียนโดยลูกค้ าอาจมีความเสียงหากมูลค่า
ของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมี การเปลียนแปลงมูลค่าเมือเทียบกับมูล ค่าของเงินบาทซึงเหตุการณ์ ดงั กล่าวอาจเกิด
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึงหรื ออาจเกิดขึ $นอย่างถาวร นอกจากนี $หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใด ๆ ที
ลูกค้ าได้ ลงทุนไป ลูกค้ าอาจได้ รับความเสียหายจากการลดค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
ความเสียงทีเกียวกับความน่ าเชือถือของคู่สัญญา
ลูกค้ า อาจมี ความเสี ยงทีเกี ยวข้ อ งกับความน่า เชื อถื อ ของคู่สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึง ซึงรวมถึงผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์
ต่างประเทศทีลูกค้ าได้ ลงทุนไว้ (ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนในหรื อนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้ าอาจมีความเสียงทีอาจ
สูญเงินทีลงทุนไม่ว่าทังหมดหรื
$
อบางส่วน ในกรณี ทีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงหรื อผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็ น
บุคคลล้ มละลายหรื อมีหนี $สินล้ นพ้ นตัวหรื อไม่สามารถหรื อไม่พร้ อมทีจะชําระหนี $หรื อปฏิบตั ิตามหน้ าทีของตน รวมถึงหน้ าที
ในการชําระเงินคืนทุนหรื อหน้ าทีในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ทีลูกค้ าได้ ลงทุนไว้
ความเสียงทีเกียวข้ องกับการปฏิบัติตามคําสังซือ: หรื อขายหลักทรั พย์ หรื อคําสังอืนใดทีเกียวข้ องกับหลักทรั พย์
ของลูกค้ า
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี $ จํากัด (“บริ ษัท”) ในฐานะตัวแทนนายหน้ าในการซื $อ ขาย หรื อลงทุนในหลักทรัพย์อาจไม่
สามารถดําเนินการซื $อหรื อขายหรื อดําเนินการอืนใดทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ตามคําสังของลูกค้ าได้ ในบางกรณี ซึงรวมถึง
กรณี ทีสภาพตลาดไม่เอื อ$ อํ านวย หรื อไม่ส ามารถจับคู่ร าคาตามทีลูกค้ าต้ อ งการได้ หรื อ การถูกจํากัดโดยกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงานอืนใดในประเทศดังกล่าว ซึงการทีบริ ษัทไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ อาจ
ทําให้ ลกู ค้ าเกิดผลขาดทุนหรื อความเสียงอืนใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้
ความเสียงทีเกียวกับการลงทุนของลูกค้ าเอง
การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็ นการตัดสินใจของลูกค้ าเอง บริ ษัทมิได้ ดําเนินการในฐานะเป็ นทีปรึ กษา
หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ของลูกค้ าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้ าได้ ยืนยันต่อบริ ษัทว่าลูกค้ าได้
ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้ อมูลทังหมดที
$
เกียวกับสถานะธุรกิจสถานะทางการเงินและผลประกอบการของผู้ออก
หลักทรัพย์ทีลูกค้ าจะทําการลงทุนตลอดจนปั จจัยอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศทีเกียวข้ องเป็ นอย่างดีแล้ ว ดังนัน$ ลูกค้ าจึงต้ องรับเอาความเสียงทังปวงจากการ
$
ลงทุนเองและบริ ษัทไม่มีหน้ าทีในการดูแลผลประโยชน์ให้ แก่ลูกค้ า อีกทังไม่
$ มีความรั บผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใด ๆ ใน
ความรับผิด ข้ อเรี ยกร้ อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทีเกิดขึ $นจากการลงทุนดังกล่าว
ข้ อจํากัดในการลงทุน
ลูกค้ ารับทราบและตกลงว่า ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้ าต้ องได้ รับการอนุญาตจากเจ้ าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลียนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลียนเงิน และ/หรื อ จากหน่วยงานอืนทีเกียวข้ อง (ถ้ ามี)
เงือนไขทัวไป
ลูกค้ าตกลงรับภาระค่าใช้ จ่ายทังหมดที
$
เกียวข้ องกับการซื $อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศทีเกิดขึ $นและเรี ยกเก็บจากต่างประเทศ
เช่น ค่าธรรมเนียมในการส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fees) ค่าอากร (Stamp Duty) ค่าเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian
Fee) เป็ นต้ น โดยลูกค้ ารับทราบว่า บริ ษัทหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ และ/หรื อ Custodian จะหักจากเงินของลูกค้ าทีโอนไปเพือ
การลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี $ ลูกค้ าตกลงรับภาระค่าใช้ จ่ายทังหมดที
$
เกียวขัองในการดําเนินการเพือการลงทุนใน
ต่างประเทศทีเกิดขึ $นในประเทศไทยเช่นกันตามทีได้ รับแจ้ งจากบริ ษัท ซึงบริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายจากลูกค้ าแยกจากส่วน
ของเงินทีโอนไปลงทุนในต่างประเทศ
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เอกสารเปิ ดเผยข้ อมูลความเสียงเกียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ
3.2 หากลูกค้ าจะทําธุรกรรมเพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน (Hedge) ด้ วยตนเอง ลูกค้ าตกลงจะแจ้ งให้ บริ ษัท
ทราบทุกครัง$ ในทันที
3.3 ลูกค้ าตกลงยินยอมและมอบอํ านาจให้ บ ริ ษัท ดํา เนิน การเกี ยวกับการขออนุมัติว งเงินหรื อ ธุ ร กรรมอื นใดในการซือ$ ขาย
หลักทรัพย์ของลูกค้ าต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้ อง ทังนี
$ $ให้ อยู่ภายใต้ การ
พิจารณาของบริ ษัท
3.4 การถอนเงินจากบัญชีใด ๆ ของลูกค้ าทีเปิ ดกับบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงือนไขและวิธีการทีบริ ษัทกําหนดภายใต้
ระเบียบทีเกียวข้ องรวมถึงประเทศทีลูกค้ าไปลงทุน
3.5 บริ ษัทอาจมอบหมายให้ ตวั แทนของบริ ษัท เป็ นผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้ าในต่างประเทศได้

ลูกค้ าได้ อ่านและเข้ าใจถึงเอกสารเปิ ดเผยข้ อมูลความเสียงฉบับนี โ: ดยละเอียดถีถ้ วนแล้ ว และขอยืนยันว่ า
ลูกค้ าสามารถและพร้ อมทีจะรับเอาความเสียงทีได้ กล่ าวไว้ ข้างต้ นทัง: ปวง

ลงลายมือชือ _________________________________________________ ลูกค้ า
( _________________________________________________ )
ลงลายมือชือ __________________________________________________ พยาน / เจ้ าหน้ าทีการตลาด
( _________________________________________________ )
ลงลายมือชือ __________________________________________________ บริษัท
(เพือและในนาม บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี : จํากัด)
ลงลายมือชือ __________________________________________________ พยาน
( _________________________________________________ )
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