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แบบคําขอใช้บ ริก ารซือขายผลิต ภัณฑ์ใ นตลาดทุน ในขอบเขตทีกําหนด
วัน ที.................................
ตามทีข้าพเจ้า .............................................................................................. ในฐานะของผูข้ อใช้บริการได้ตกลง
ทําบันทึกข้อตกลงกับบริษัท รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลงการขอใช้บริการซือ) ขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในขอบเขตทีกําหนด
เมือวันที ..................................................
1. ข้าพเจ้าตกลงยิน ยอมให้บ ริษัท ลงทุน ซือขายหลัก ทรั พ ย์ ภายใต้ข อบเขตและเงือนไขของผลิต ภัณ ฑ์
ดังนี
มันคง
จํานวนเงิน ลงทุน ...................................................................บาท
เหมาะสําหรับ นัก ลงทุน ระยะกลางถึงระยะยาว
จุด เด่น
ใช้ปัจจัยพืน) ฐานและปัจจัยเชิงคุณภาพในการเลือกหุน้
เลือกลงทุนในหุน้ ทีราคาตํากว่ามูลค่ายุติธรรม
มีจดุ STOP LOSS เพือจํากัดความเสียหาย
ว่อ งไว
จํานวนเงิน ลงทุน ...................................................................บาท
เหมาะสําหรับ นัก ลงทุน ระยะสัน
จุด เด่น
ใช้ปัจจัยทางเทคนิคและปั จจัยเชิงจิตวิทยาในการเลือกหุน้
พอร์ตลงทุนมีการหมุนเวียนสูง
มีจดุ STOP LOSS เพือจํากัดความเสียหาย
หมายเหตุ : กรณีทีลูกค้ามีสญ
ั ชาติอืนทีไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย จะลงทุนในหลักทรัพย์ทีกําหนดใน Type NVDR
เท่านัน)
• กําหนดผลขาดทุน (คํานวณ ณ สิน) วัน) ทียอมรับ ได้ ดังนี
ผลขาดทุนทียอมรับได้ รายหลักทรัพย์ ไม่เกิน EF% ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์นนั)
ผลขาดทุนทียอมรับได้ รายบัญชี ไม่เกิน HI% ของเงินลงทุนรวม
การคํานวณประมาณการผลขาดทุน ทียอมรับ ได้
บริษัทจะทําการคํานวณมูลค่าของหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินทีวางหรือยึดถือ ตามราคาตลาด (Mark
to Market) อย่างน้อย E ครัง) ในทุกสิน) วันทําการ โดยจะใช้ราคาเฉลียของตลาดของหลักทรัพย์นนั) ๆ ณ วันทีเกิด
รายการซือ) เทียบกับ ราคาเฉลียของตลาดของหลักทรัพย์นนั) ๆ ณ วันทีคํานวณฯ ดังนี )
การคํานวณอัต ราผลขาดทุน ทียอมรับ ได้ (%) เท่ากับ
[ราคาเฉลียฯ (วันที Mark To market) - ราคาเฉลียฯ (วันทีลงทุน)] x 100
ราคาเฉลียฯ (วันทีลงทุน)
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ตัวอย่างการคํานวณผลขาดทุน ทียอมรับ ได้
วันที X ซือ) หุน้ A ทีราคา EI บาท (ราคาเฉลียของตลาดอยู่ที ^.FI บาท) ต่อมาวันที XX ราคา
เฉลียของตลาดอยู่ที _.`I บาท
วิธ ีก ารคํานวณ

(8.60 - 9.50) x100 = -9.5%
9.50

(ตํากว่าระดับผลขาดทุนทียอมรับได้)

*ลู ก ค้า รั บ ทร าบแ ละยอ มรั บ ว่ า การ ลงทุ น ย่ อ มมี ค วามเสี ยงที จะเกิ ด ผลขาดทุ น จากการ ลงทุ น อั น
เนืองมาจากราคาหลัก ทรัพ ย์ท ีเปลียนแปลงไป และการคํานวณมูล ค่าของหลัก ทรัพ ย์โ ดยใช้ร าคาเฉลียของ
ตลาดในการคํานวณนัน อัต ราผลขาดทุน ทียอมรับ ได้จ ากการคํานวณอาจไม่ต รงกับ อัต ราผลขาดทุน ทีเกิด ขึน
จริง ดัง นันอัต ราผลขาดทุน ทียอมรับ ได้ท ีเกิด ขึนจริง จึง อาจสูง กว่า อัต ราผลขาดทุน ทียอมรับ ได้ต ามทีลูก ค้า
กําหนด

• หลัก ทรัพ ย์ท ข้ี าพเจ้าไม่ส ามารถลงทุน ได้
ไม่ม ี
มี โปรดระบุชือย่อหลักทรัพย์
(1).................... (2).................... (3).................... (4).................... (5)....................
2. เงิน ลงทุน ขันตําทีบริษัท กําหนดสําหรับ บริก ารนีต่อ หนึงผลิต ภัณ ฑ์ ปั จ จุบัน กําหนดที 3==,=== บาท
ซึงบริษัท อาจประกาศเปลียนแปลงได้ โดยไม่ต ้อ งแจ้งล่วงหน้า
3. การวัด ผลการดําเนิน งานและการเรีย กเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัด การและค่าธรรมเนีย มตามผลการ
ดําเนิน งาน
3.1 อัต ราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
อัต ราค่าธรรมเนียม
(ไม่ร วมภาษีม ูล ค่าเพิม)
I.HF% ของมูลค่าทรัพย์สิน

กําหนดเวลาเรีย กเก็บ
คํา นวณทุก วัน สุด ท้า ยของเดื อ นที สิน) ไตรมาส และเรี ย กเก็ บ
ภายใน F วันทําการ

บริษัทจะเริมเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ตัง) แต่วนั ที E ตุลาคม HF`E เป็ นต้นไป ทัง) นีบ) ริษัทอาจ
ประกาศเปลียนแปลงได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
3.2 อัต ราค่าธรรมเนียมตามผลการดําเนิน งาน (Performance Fee)
อัต ราผลตอบแทน
การลงทุน
0%-10%
>10%-15%
>15%-20%
>20% ขึน) ไป

อัต ราค่าธรรมเนียม
(ไม่ร วมภาษีม ูล ค่าเพิม)
0%
0.5%
1.0%
1.5%

กําหนดเวลาเรีย กเก็บ
คํานวณทุกวันที 31 ธันวาคม ของทุกปี
หรือ เมือมีการพักการลงทุน หรือ ยกเลิก
บันทึก ข้อตกลงและเรียกเก็ บภายใน F
วันทําการ
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3.3 การวัด ผลการดําเนิน งานและการเรียกเก็บ ค่าธรรมนียม
บริษัทจะคํานวณและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราทีบริษัทประกาศกําหนดโดยคํานวณ
จากมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือทุกสิน) วัน และเรียกเก็บทุกไตรมาส ได้แก่ jE มีนาคม / jI มิถุนายน / jI
กันยายน / jE ธันวาคม
ทุกสิน) ปี หรือเมือมีการพักการลงทุนหรือยกเลิกบันทึกข้อตกลง บริษัทจะคํานวณอัตราผลตอบแทน
การลงทุน หากอัตราผลตอบแทนการลงทุน สูง เกิ นกว่า ร้อยละEI ของเงิ นลงทุน บริษัทจะเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามผลการดําเนินงานในอัตราทีบริษัทประกาศกําหนดโดยคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สิ น
คงเหลือ ณ วันสิน) ปี หรือวันทีมีการพักการลงทุนหรือยกเลิกบันทึกข้อตกลง
การคํานวณอัต ราผลตอบแทนการลงทุน (%) เท่ากับ
ผลตอบแทนระหว่างปี X 100
ต้นทุนหลักทรัพย์ทีลงทุนเฉลียรายวัน

ผลตอบแทนระหว่า งปี หมายถึง กํา ไร/ขาดทุนจากการขายหลักทรัพ ย์ (รวมถึงกรณี ทีมี การโอน
หลักทรัพย์ไปบัญชี อืน จะคํานวณกําไร/ขาดทุนจากราคาเฉลียของวันทีโอน) เงินปั นผลทีได้ร ับ กําไร/
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึน) จากหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี หากถือหลักทรัพย์ขา้ มปี จะใช้ราคาปิ ด ณ วันทํา
การสุดท้ายของปี ก่อนเป็ นต้นทุนใหม่ในการคํานวณปี ถดั ไป
ตัวอย่างการคํานวณค่าธรรมเนียมตามผลการดําเนิน งาน
เงิน ลงทุน เริมต้น N ล้านบาท
อัต ราผลตอบแทนการลงทุน
มูล ค่าทรัพ ย์สิน ณ วัน สินปี (ล้านบาท)
Performance Fee

กรณีท ี N
27%
1.27
1.5% x 1.27 ล้านบาท
= 19,050 บาท

กรณีท ี O
16%
1.16
1% x 1.16 ล้านบาท
= 11,600 บาท

กรณีท ี P
-2%
0.98
0

ลงชือ _______________________ ผูข้ อใช้บ ริก าร
(
)

สําหรับ บริษัท หลัก ทรัพ ย์ ทรีน ีต ี จํากัด
ผู้แ นะนําลูก ค้า : …………………………

ลงชือ ____________________________________
(
)
ผู้แ นะนําการลงทุน

ลงชือ ___________________________________
(
)
หัวหน้าเจ้าหน้าทีการตลาด / ผู้จดั การสาขา /
ผู้ท ได้
ี ร ับ มอบหมาย
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