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สัญญาใช้บริการซือขายกองทุนรวม ผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชือ (Omnibus Account) 
 

ทําท ีบริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี จํากดั 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).................................................................................................. (ซึงต่อไปในสัญญานีจะเรียกว่า 

“ลูกค้า”) ขอแตง่ตงัให้ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด (ซึงต่อไปในสญัญานีจะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นตวัแทนหรือนายหน้าในการซือ ขาย และสบัเปลียน

หน่วยลงทนุในกองทนุรวม (“หน่วยลงทุน”) ซึงอยู่ภายใต้การจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทงัใน และ/หรือ ต่างประเทศ (“บริษัทจัดการ”) 

รวมทงัการให้คําแนะนําการลงทนุ และการให้บริการด้านการซือขายหน่วยลงทนุหรือธุรกรรมอืนใดทีเกียวข้อง คู่สญัญาทงัสองฝ่ายจึงได้ตกลงทําสญัญา

โดยมีข้อตกลงและเงือนไขตามรายละเอียด ดงันี 

 

1. ในสญัญานีคาํว่า 

“ก.ล.ต.” ให้หมายถึง สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

“หน่วยงานกาํกับดูแลอนื” ให้หมายถึง (ก) หน่วยงานกํากับดแูลทีเป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions 

(“IOSCO”) โดยหน่วยงานดงักล่าวต้องเป็นพหภุาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation 

and Cooperation and the Exchange of Information (“MMOU”) (“IOSCO MMOU”) (ข) หน่วยงานกํากับดแูลในกลุ่มประเทศ Organization for 

Economic Co-operation and Development (“OECD”) (ค) หน่วยงานกํากับดูแลของประเทศทีอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community) (“AEC”) 

“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทนุโดยนําเงินของผู้ซือหน่วยลงทนุรวมกันและบริหารจดัการเพือวตัถปุระสงค์ในการสร้างผลตอบแทน

ให้กบักองทนุ 

“การสับเปลียนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม (กองทนุต้นทาง) เพือนําเงินค่าขายไปซือหน่วยลงทนุของ

กองทนุรวมอีกกองทนุหนึง (กองทนุปลายทาง) โดยกองทนุต้นทางและกองทนุปลายทางอาจเป็นกองทนุภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั

หรือตา่งบริษัทจดัการก็ได้ 

“ธุรกรรมเกียวเนืองกับสัญญา” หมายถึง การโอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ หรือดําเนินการอืนใดทีเกียวข้องกับการซือขาย สบัเปลียนหน่วย

ลงทนุ รวมทงัธุรกรรมทีเกียวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจดัการด้วย 

“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด และให้หมายความรวมถึงผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท ผู้ รับมอบอํานาจ พนักงานหรือ

บคุคลทไีด้รับมอบหมายจากบริษัทภายใต้สญัญานี 

“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวมทีทําสญัญาหรือมข้ีอตกลงกบับริษัทให้เป็นตวัแทน นายหน้า ผู้สนบัสนนุการขาย 

รับซอืคืน สบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามเงือนไขทีกําหนด 

“ระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การทําธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ทีมีการเชอืมตอ่ระหว่างเครือข่าย

ของบริษัท ลกูค้า ตลาดหลกัทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจดัการ ผู้ ให้บริการ โดยสามารถติดต่อสือสารถึงกันได้เพือทําการซือ ขาย สบัเปลียนหน่วยลงทนุ และให้

หมายความรวมถึงการทําธุรกรรมเกียวเนืองกบัสญัญาการสืบค้นข้อมลู ข่าวสาร การคดัลอกแฟ้มข้อมลูและใช้โปรแกรมอืนใดภายใต้สญัญานี 

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีออกโดยบริษัทจดัการซงึรวมถึงบริษัทจดัการตา่งประเทศทีมีการเสนอขายอยู่ในประเทศ

ทีหน่วยงานกํากับดูแลอืนตงัอยู่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคําสงัทีออกตามกฎหมายดงักล่าว และตาม

กฎหมายของต่างประเทศทีเกียวข้อง และให้หมายรวมถึง ตราสารทนุ ตราสารหนี หลกัทรัพย์ในตลาดเงิน หรือ สินค้าอืนใดตามทีกองทนุรวม และ/หรือ 

ก.ล.ต. กําหนดขึนภายหน้าด้วย 

 

2. เงอืนไขทวัไป 

2.1 การชําระเงินคา่ซือ หรือรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือรับเงินผลประโยชน์ทีได้จากการลงทนุในหน่วยลงทนุตามสญัญานี ลกูค้าตกลงให้

บริษัทดําเนินการหกัเงินคา่ซือจากหรือจา่ยเงินคา่ขาย รวมถึงเงินผลประโยชน์ดงักลา่วเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของลกูค้าทีได้แจ้งไว้กับบริษัทตามหนังสือ

ขอให้หักบญัชี (บญัชี ATS) ในกรณีมีการเปลียนแปลงบญัชี ATS ลกูค้าต้องแจ้งการเปลียนแปลงดงักล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตาม

ระยะเวลาทีบริษัทกําหนด การแจ้งดงักลา่วจะมผีลเมือบริษัทได้ทราบการเปลียนแปลงดงักลา่วเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 
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2.2 เอกสารใบคําสงั ซอื หรือขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุ หรือเอกสารอืนใดทีเกียวข้องกับการซือ หรือขายคืน หรือการสบัเปลียนหน่วย

ลงทนุ ตลอดจนประกาศกําหนดหรือระเบียบวิธีปฏิบตัิของบริษัท ไม่ว่าจะมีอยู่ในวนัทําสญัญาฉบบันี หรือทีจะประกาศเพิมเติมในภายหน้าให้ถือว่าเป็น

สว่นหนึงของสญัญาฉบบันีด้วย 

2.3 ลกูค้าตกลงและรับทราบวา่ การซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุตามสญัญาฉบบันีอาจไม่สามารถดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ของ

สญัญาฉบบันีได้ ในกรณีทีลกูค้าหรือผู้ เกียวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้ว

ทงัหมดของกองทนุ หรือเกินกวา่ทีกําหนดไว้ในหลกัเกณฑ์หรือประกาศของก.ล.ต.ทีได้ประกาศแก้ไขเป็นครังคราวไป 

2.4 เพอืให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. เรืองการดแูลรักษาทรัพย์สินของลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ลกูค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีปฏิบตัิของ

ลกูค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกบัหรือจากบริษัท วิธีการของบริษัทในการดแูลรักษาทรัพย์สินของลกูค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดงักล่าว

แล้ว ทงันี ลกูค้า ตกลงยินยอมให้บริษัททําการเปลียนแปลงแก้ไขเพิมเติมวิธีปฏิบตัิของลกูค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สิน วิธีการของบริษัทในการดแูล

รักษาทรัพย์สิน รวมถึงอตัราคา่ธรรมเนียมในการให้บริการดงักลา่วได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลกูค้าทราบในภายหลงั ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าเงินของ

ลูกค้าทนีํามาวางไว้กับบริษัท จะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก 

2.5 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสียงในการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศตามเอกสารเปิดเผยความเสียงฯ ซึงถือเป็นส่วนหนึงของ

สญัญาฉบบันี  

2.6 หากข้อตกลงแหง่สญัญาฉบบันีในข้อหนึงข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บงัคบัไมไ่ด้ คูส่ญัญาทงัสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงในสญัญาฉบบันีสว่นทียงั

มีผลใช้บงัคบัอยู ่ยงัคงมีผลสมบูรณ์และใช้บงัคบัได้ตอ่ไป 

 

3. การมอบอาํนาจ 

ลูกค้าตกลงแต่งตงัและมอบอํานาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซือขายหน่วยลงทุนของลูกค้า โดยให้เป็นตัวแทน และ/หรือ 

นายหน้าซือขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) หรือเป็นตวัแทน และ/หรือ นายหน้าซือขายหน่วยลงทนุแบบเปิดเผย

ชอืผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ทงันี เพอืซอื ขาย สบัเปลียน หน่วยลงทนุ รวมทงัมอบอํานาจให้บริษัทเป็นผู้ รับมอบอํานาจเพือดําเนินธุรกรรมทีเกียวกับการซือ ขาย 

สบัเปลียนหน่วยลงทนุแทนลกูค้าตามสญัญานี โดยลกูค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบผูกพนัตามคําสงัซือ ขาย สบัเปลียนหน่วยลงทนุของลกูค้าทกุประการ 

โดยลกูค้าอาจมคีําสงัด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร หรือมคีําสงัผ่านโทรศพัท์ โทรสาร คอมพวิเตอร์ เครืองมือสือสารอืนใดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ

เครือข่ายอนิเทอร์เน็ต หรือวิธีการอนืใดตามประเพณีปฏิบตัิในการซอืขายหน่วยลงทนุซงึถือปฏิบตัิอยู่ทวัไป โดยมีการระบุรายละเอียดตามทีบริษัทกําหนด 

เมอืบริษัทได้รับทราบคําสงัโดยชดัเจนปราศจากข้อสงสยัแล้วให้ถือวา่เป็นคําสงัโดยชอบของลกูค้าและลกูค้ายอมรับผลของคําสงัดงักล่าวเสมือนว่าลกูค้า

ได้ออกคําสงันนัด้วยตนเอง ทงันี ให้บริษัทมอํีานาจดําเนินการตา่ง ๆ แทนลกูค้า ดงัตอ่ไปนี 

3.1 ซอื ขาย สบัเปลียน โอน รับโอน รับมอบ สง่มอบ ถือครองหน่วยลงทนุ 

3.2 ซอื ขาย แลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ เพือชาํระคา่ซอืหรือรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุกรณีกองทนุตา่งประเทศและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

ทีเกียวข้อง 

3.3 กระทําการแก้ไขเปลียนแปลงข้อมลูสว่นตวัตา่ง ๆ ของลกูค้า 

3.4 แตง่ตงั และถอดถอนตวัแทนชว่ง เพอืกระทําการใด ๆ ภายใต้เงือนไขของสญัญานี 

3.5 ลงนามในเอกสารใบคําสงัซือ ขายคืน และ/หรือ สบัเปลียนหน่วยลงทนุ และ/หรือเอกสารอืนใดทีเกียวข้อง รวมถึง ดําเนินการส่งคําสงัซือ 

ขายคืน และ/หรือ สบัเปลียนหน่วยลงทนุใด ๆ ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ โดยผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอืนใดทบีริษัทจดัการกําหนด 

3.6 ชําระเงินคา่ซือหน่วยลงทนุและคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ทีเกียวข้องกบับริษัทและบริษัทจดัการ 

3.7 ดําเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุรวมถึงผลประโยชน์ใด ๆ ทีได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนหลังจากหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที

เกียวข้อง เพือเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารทีลกูค้าได้แจ้งไว้กบับริษัทหรือตามทีลกูค้าได้แจ้งเปลียนแปลง 

3.8 รับทราบข้อมลูทีเกียวกบัการซอื ขายคืน และ/หรือ สบัเปลียนหน่วยลงทนุ ข้อมลูเกียวกบัการถือครองหน่วยลงทนุของลกูค้าและจดัสง่ข้อมลู

ดงักลา่วและเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัลกูค้าตอ่ไป 

3.9 ติดตอ่ประสานงาน ลงนามในเอกสารใด ๆ ทีเกียวข้องกบัลกูค้า หรือทําธุรกรรมใด ๆ ทีเกียวเนือง รวมถึงดําเนินการอืนใดอนัจําเป็นเพือให้

บรรลวุตัถปุระสงค์แหง่สญัญาฉบบันี หรือเพอืให้การดําเนินการข้างต้นสําเร็จสมบรูณ์ 

3.10 กรณีทีลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้ ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ ลกูค้ายอมให้บริษัทมีสิทธิจดัการหรือกระทําการใด ๆ กับหน่วยลงทนุ หลกัทรัพย์ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ใด ๆ ของ
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ลกูค้าเพือการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของลกูค้า และ/หรือ ของบริษัท ทงันี ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิขายหน่วยลงทุนทังหมดหรือ

บางส่วนได้ทนัท ีเพือนําเงนิมาชาํระหนีทงัปวงทลีูกค้ายงัค้างชาํระแก่บริษัทโดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าหรือทายาททราบ 

3.11 ลกูค้าและบริษัทตกลงให้ถือสญัญาฉบบันีเป็นหนงัสือมอบอํานาจของลกูค้าให้บริษัทดาํเนินการตา่ง ๆ ตามสญัญาฉบบันีได้โดยไมต้่องทํา

หนงัสือมอบอํานาจอกีฉบบัหนึง 

 

4. การซือ ขายคืน หรือสบัเปลยีนหน่วยลงทนุ 

4.1 ก่อนดําเนินการส่งคําสงัซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุ ลกูค้าได้อ่านและเข้าใจคู่มือผู้ ลงทนุ หนังสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ

หนงัสือชีชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั และ/หรือ เอกสารตา่ง ๆ ทีเกียวข้องกบัการซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุเป็นอยา่งดีแล้ว 

4.2 ลกูค้าตกลงผูกพนัตามคําสงัซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุทกุประการ ไม่ว่าจะเป็นคําสงัทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร วาจา โดยทาง

โทรศพัท์ ทางโทรสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือโดยวิธีอืน ๆ ตามประเพณีในการซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุซึง

ถือปฏิบตัิอยูท่วัไป 

4.3 ลกูค้ายอมรับและเข้าใจดีวา่ ลกูค้าตกลงจะเก็บรักษารหสัผู้ ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) ของตนเป็นความลบั ทงัจะต้องใช้

มาตรการเพือความปลอดภยัอย่างเพียงพอเพือให้แน่ใจว่าสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอืนเข้าใช้และในการใช้รหสัผู้ ใช้ รหสัผ่าน และ/หรือ วิธีการอืนใด

ตามทีบริษัทกําหนดให้มีผลผกูพนัลกูค้าทกุประการ ลกูค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อการกระทําดงักล่าวเสมือนหนึงเป็นผู้กระทําด้วยตนเอง ลกูค้าขอให้

คํารับรองและยืนยนัวา่ ลกูค้ามีความรู้และความเข้าใจเกียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการซือขาย และ/หรือ การทําธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และมีความรู้

ความเข้าใจเกียวกบัความเสียงทีอาจเกิดขึนในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอยา่งดีแล้ว ลกูค้าตกลงและเข้าใจเป็นอยา่งดีวา่ การสง่คําสงัหรือการกระทํา

ใด ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ต้องระบุรายละเอียดตามทีบริษัทกําหนด ลกูค้ามีหน้าทีต้องตรวจสอบการส่งคําสงัหรือการ

กระทําดงักล่าว เนืองจากอาจมีความเสียงและข้อขัดข้องต่าง ๆ เช่น การสญูหายของข้อมลูระหว่างการส่งคําสงั การส่งข้อมลูเป็นไปอย่างล่าช้า การไม่

สามารถส่งข้อมลูได้ การผิดพลาดและคลาดเคลือนของข้อมลูทีบริษัทได้รับหรือการขัดข้องของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบการสือสาร หรือระบบ

คอมพวิเตอร์ของลกูค้า หรือของบริษัท รวมทงัเหตขุดัข้องใด ๆ ในการสง่คําสงั หรือรับคําสงัผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ซึงทําให้ไม่

สามารถปฏิบตัิตามคําสงัดงักลา่วได้ ทงันี ลกูค้าไมส่ามารถอ้างเหตดุงักลา่วมาเรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ จากบริษัท 

4.4 ในการซอืหรือขายหน่วยลงทนุ ลกูค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททําการซือหรือขายหน่วยลงทนุกบัลกูค้าในฐานะทีเป็นคูส่ญัญากบัลกูค้า

ได้ โดยให้ถือวา่สญัญานีเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการเข้าเป็นคูส่ญัญาในรายการดงักลา่ว และบริษัทไมจ่าํเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้า

ทราบเป็นรายครัง เว้นแตภ่ายใต้บทบญัญัติของกฎ ระเบียบทีเกียวข้อง บริษัทจะแจ้งตอ่ลกูค้าก่อนทําการซือขายในแตล่ะครัง 

4.5 ลกูค้ายอมรับและเข้าใจดีวา่หลกัเกณฑ์และเงือนไขในการซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุใด ๆ ให้เป็นตามทีกําหนดไว้ในหนังสือชี

ชวนของกองทุนรวมนัน ๆ หากบริษัทหรือลกูค้าไม่สามารถดําเนินการตามเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในหนังสือชีชวนของกองทนุรวม บริษัท

สามารถยกเลิกการทําธุรกรรมดงักลา่วได้ทนัที การยกเลิกคําสงัซอื ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุใด ๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และเงอืนไขทีกําหนด

ไว้ในหนงัสือชชีวนของกองทนุรวมนนั ๆ การซีอ ขายคืน และ/หรือ สบัเปลียนหน่วยลงทนุ บริษัทจะประกาศรายชือกองทนุรวมภายใต้การดําเนินการตาม

สญัญาฉบบันีให้ลกูค้าทราบตามวิธีการทีบริษัทกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลง หรือเพมิจาํนวนกองทนุรวม 

4.6 ลกูค้าตกลงชําระค่าซือหน่วยลงทนุ รวมถึง ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ภาษีมลูค่าเพิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องตามเงือนไขทีบริษัท

กําหนด กรณีทีลกูค้าไมชํ่าระเงินคา่ซือหน่วยลงทนุ คา่นายหน้า คา่ธรรมเนียมหรือเงนิอืนใดตามจาํนวนหรือภายในเวลาทีบริษัทกําหนด ให้ถือว่าลกูค้าเป็น

หนีบริษัทและลกูค้ายินยอมชาํระดอกเบียในอตัราร้อยละ 15 (สิบห้า) ตอ่ปี นบัแตว่นัครบกําหนดชําระจนกวา่ลกูค้าจะชําระหนีเสร็จสิน ทงันี อตัราดอกเบีย

อาจเปลียนแปลงได้ตามทีบริษัทจะประกาศเป็นคราว ๆ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบ 

4.7 ลกูค้ามีหน้าทีตรวจสอบธุรกรรมการซือ ขายคืน และ/หรือ สบัเปลียนหน่วยลงทนุใด ๆ จากใบยืนยนัการซือขายประจําวนั ทีบริษัทส่งให้เมือ

มีการซือขาย หากลกูค้าเห็นว่ารายการดงักล่าวไม่ถกูต้อง ลกูค้าต้องทกัท้วงภายใน 7 (เจ็ด) วนัทําการนับแต่วนัทํารายการดงักล่าว ถ้าลกูค้าไม่คดัค้าน

ภายในระยะเวลาทีกําหนดบริษัทถือวา่ลกูค้ารับรองรายการดงักลา่วเป็นรายการทีถกูต้องทกุประการ 

4.8 ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิทีจะไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตาม หรือยกเลิกคําสงัซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุของ

ลกูค้า หากบริษัทเห็นวา่ 

(1) การดําเนินการตามคําสงันนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อบงัคบัทีเกียวข้อง หรือ 

(2) หากลกูค้าผิดสญัญา หรือข้อตกลงใด ๆ ทีมีกบับริษัท หรือมหีนีค้างชําระอนัเกิดจากสญัญาตวัแทนนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์ /

สญัญาซอืขายลว่งหน้ากบับริษัท หรือ 

(3) มีกรณีจาํเป็นอนืใดเพอืป้องกนัความเสียหายทีอาจเกิดขึนกบับริษัท หรือ 
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(4) มีเหตอุนัสมควรประการอืน  

ทงันี ลกูค้าตกลงไมเ่รียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าเสียหายใด ๆ และสละบรรดาสิทธิทงัหลายทีจะยกขึนเป็นข้อต่อสู้ ใด ๆ กับ

บริษัท 

4.9 ในกรณีทีลกูค้าผิดนดัไม่ชําระหนีใด ๆ ทีมีต่อบริษัท ลกูค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบงัคบัขายหน่วยลงทนุ หรือทรัพย์สินอืนใดทีอยู่ใน

ความครอบครองของบริษัทเพือนําเงนิทีได้จากการขายมาชําระหนี หรือหกัเงนิคงเหลือในบญัชีซือขายหน่วยลงทนุเพือชาํระหนีทงัทมีีอยูแ่ล้วในปัจจบุนัหรือ

ทีจะมตีอ่ไปในอนาคต 

4.10 ลกูค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูทงัหมดหรือบางส่วนเกียวกับลกูค้าภายใต้สญัญานี หรือธุรกรรมอืนใดทีเกียวกับการประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพย์ซงึบริษัทได้เก็บรักษาไว้ทกุรูปแบบ รวมทงัตกลงยินยอมให้ข้อมลูทีจําเป็น เพอืการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสงั 

ของตลาดหลกัทรัพย์ ก.ล.ต. สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานทีกํากบัดแูล หรือหน่วยงานราชการ 

4.11 ลกูค้ารับทราบและยอมรับวา่ ในบางกรณีบริษัทอาจปฏิบตัิตอ่ลกูค้าในเรืองใดซงึมผีลทําให้ลกูค้าได้รับเงือนไขหรือสิทธิประโยชน์ทีไม่เท่า

เทียมกบัการซือขายหน่วยลงทนุแบบเปิดเผยชือผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ทงันี การปฏิบตัิดงักล่าวเป็นไปเท่าทีกฎหมายอนญุาตให้ทําได้ และจะต้องไม่ขัดหรือ

แย้งและไม่น้อยกว่าหลกัเกณฑ์เกียวกับการจดัตงัและจดัการกองทนุรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคําสงัที

ออกตามกฎหมายดงักลา่ว และตามกฎหมายของต่างประเทศทีเกียวข้อง 

 

5. การบอกเลกิสัญญา 

สญัญาฉบบันีมีผลผูกพนัคู่สัญญาโดยไม่มีกําหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงประสงค์จะเลิกสญัญาฉบับนี จะต้องบอกกล่าว

ให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึงทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนัทําการ และการบอกเลิกสญัญาฉบบันีจะไม่กระทบต่อสิทธิ

และหน้าทขีองคูส่ญัญา ซึงได้มีขึนก่อนการบอกเลิกสญัญาฉบบันี จะมีผลกรณีทีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงทําปฏิบตัิผิดสญัญาข้อหนึงข้อใด คู่สญัญาอีก

ฝ่ายหนงึมสีิทธิบอกเลิกสญัญาฉบบันีได้ทนัที 

 

6. การบอกกล่าวทวงถาม และการเปลียนแปลงเงอืนไขในสญัญา 

6.1 การบอกกลา่ว การแจ้ง หนงัสือ บนัทกึ เอกสาร รวมทงัประกาศภายใต้สญัญานี เมือบริษัทจดัส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ 

ส่งไปตามทีอยู่ของลกูค้าทีได้ให้ไว้หรือทีได้แจ้งเปลียนแปลงไว้ หรือทีเป็นภมิูลําเนาตามกฎหมายของลกูค้า หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

ตามทีอยูอิ่เล็กทรอนิกส์ทีลกูค้าแจ้งไว้กบับริษัท หรือสง่ทางโทรสารหรือโทรศพัท์ ไปยงัหมายเลขโทรสารหรือโทรศพัท์ทีลกูค้าได้แจ้งไว้กบับริษัท หรือการปิด

ประกาศไว้ ณ ทีทําการบริษัท เว็บไซต์ของบริษัท หรือประกาศทางหนงัสือพิมพ์ หรือการแจ้งด้วยวิธีอืนใดให้แก่ลกูค้าทราบแล้ว โดยไม่คํานึงถึงว่าลกูค้าจะ

ได้รับ หรือรับทราบหรือไม่ หรือมีผู้อืนรับไว้แทนก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าว การแจ้ง การส่ง ประกาศให้แก่ลกูค้าโดยชอบแล้ว กรณีทีลูกค้า

เปลียนแปลงทีอยู่ ทีอยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หมายเลขโทรสาร หรือหมายเลขโทรศพัท์ ลกูค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรทนัทีทีมีการเปลียนแปลง หากลกูค้าละเลยไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดดงักล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนโดย

สญัญาฉบบันี ลกูค้าขอแจ้งความจํานงและตกลงวา่ในการสง่ใบยืนยนัรายการซือขาย และรายงานแสดงทรัพย์สินของลกูค้า รวมถึงเอกสารหรือข้อมลูอืน

ใดทีเกียวข้องขอให้บริษัทจัดส่งให้ลูกค้าในรูปข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Internet หรือทาง E-mail หรือผ่านทางวิธีอืนใดทีบริษัทกําหนดตาม

หลกัเกณฑ์ หรือประกาศของ ก.ล.ต. 

6.2 ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงกฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศของ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงานทีเกียวข้อง หรือบริษัทประสงค์ทีจะ

ประกาศข้อกําหนดหรือเงือนไขอืนใดซงึมผีลกระทบถึงเงือนไขภายใต้สญัญานี บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะทําการเปลียนแปลงแก้ไขเงือนไขใด ๆ ตามสญัญานี

เพอืให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศตามทีบริษัทเห็นสมควร เมอืบริษัทดําเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ลกูค้ารับทราบ หรือประกาศ

ผ่านเว็บไซต์ ลกูค้าตกลงยินยอมผูกพนัทีจะปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัดโดยไมจ่าํเป็นต้องได้รับความยนิยอมจากลกูค้า 

6.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูทังหมดบางส่วนเกียวกับลูกค้าภายใต้สัญญานี หรือธุรกรรมอืนใดทีเกียวกับการประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพย์ซงึบริษัทได้เก็บรักษาไว้ทกุรูปแบบ รวมทงัตกลงยินยอมให้ข้อมลูทีจําเป็น เพอืการกํากบัดแูลภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสงั 

ของตลาดหลกัทรัพย์ ก.ล.ต. สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานกํากบัดแูลอนื หรือหน่วยงานราชการ 
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7. ข้อตกลงและเงอืนไขของการใช้บริการซือ ขายคืน หรือสบัเปลยีนหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล 

7.1 ลกูค้าจะสามารถเริมใช้บริการซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล ได้ก็ต่อเมือลกูค้าได้กรอกแบบฟอร์มคําขอใช้

บริการ พร้อมทงัลงนาม และแนบเอกสารหลกัฐานตามทีบริษัทกําหนด และบริษัทได้อนมุตัิให้ทา่นสามารถใช้บริการดงักลา่วเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

7.2 ลกูค้าจะสามารถทํารายการซือ ขายคืน หรือสบัเปลยีนหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล ได้โดยไม่จํากัดมลูค่า โดยต้องปฏิบตัิตามขันตอนที

บริษัทกําหนด แตท่งันี บริษัทขอสงวนสิทธิในการกําหนดมลูคา่ของหน่วยลงทนุในการใช้บริการตามข้อตกลงนีซึงจะเปลียนแปลงได้ในอนาคตโดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7.3 ลกูค้าตกลงวา่จะไมเ่พิกถอนรายการสงัซอื ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุทีบริษัทจะดําเนินการให้ตามคําสงัซอื ขายคืน หรือสบัเปลียน

หน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ๆ ทงัสิน 

7.4 ลกูค้ารับทราบและตกลงวา่บริษัทอาจสงวนสิทธิไมท่ํารายการตามคําสังซอื ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล ในกรณี

ทีบริษัทพิจารณาเห็นว่าการทํารายการดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ หรือทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับ

ผลตอบแทนอย่างเต็มที หรือเพือให้เป็นไปตามเงือนไขทีกําหนดในหนังสือชีชวนและเงือนไขการเปิดบญัชีกองทนุตามทีบริษัทจดัการกําหนด หรือตาม

ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศของ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกํากบัดแูลอืน 

7.5 ลกูค้าตกลงและยอมรับวา่การทํารายการซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล ถือว่าเป็นการทํารายการอย่างถกูต้อง

และสมบรูณ์ และผกูพนัลกูค้าเสมือนว่าลกูค้าได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัท หรือตวัแทนโดยตรง ตามวิธีการทีกําหนดไว้ในโครงการและหนังสือชีชวน

เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุและเงือนไขการเปิดบญัชีกองทนุ 

7.6 ลกูค้าเข้าใจและตกลงทีจะยอมรับความเสียงและความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนจากการใช้บริการส่งคําสงัซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วย

ลงทนุทางโทรสาร / อเีมล ซงึอาจมีความเสียหายเกิดขึนได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากความชํารุด บกพร่อง ความขัดข้องของอปุกรณ์ใด ๆ หรือความขัดข้อง

ของระบบ การสญูหายของข้อมลูระหว่างการรับส่ง หรือข้อพิพาทในเชิงธุรกิจหรือสิงอืนใดทีอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัท หรือบริษัทจดัการ หรือ

ความควบคมุของตวัแทนของบริษัทจดัการ และลกูค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หรือดําเนินการร้องทกุข์กล่าวโทษใด ๆ จากบริษัท บริษัท

จดัการ หรือตวัแทนของตวัแทนของบริษัทจดัการ 

7.7 บริษัทจะดําเนินการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามคําสงัขายหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล เพือเข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม

ชอืบญัชีทรีะบไุว้ในแบบฟอร์มนีเทา่นนั 

7.8 บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะแก้ไขหรือเปลียนแปลงข้อตกลงและเงือนไขของการใช้บริการนีได้ทกุขณะตามทีบริษัทพิจารณาเห็นสมควร ทงันี 

บริษัทจะแจ้งการแก้ไขหรือเปลียนแปลงดงักล่าวให้ลกูค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วนั โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท และ

ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

7.9 บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะระงบัหรือยกเลิกการให้บริการสงัซอื หรือขาย หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล ได้ทกุเมอื ตามทีบริษัท

พิจารณาเห็นสมควร 

7.10 ลกูค้าขอรับรองว่า ในขณะทีส่งคําสงัเพือทํารายการซือ ขายคืน หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุทางโทรสาร / อีเมล ให้แก่บริษัทนนั ลกูค้ามี

สติสมัปชญัญะดีครบถ้วนทกุประการ 

7.11 ลกูค้าและบริษัทตกลงว่าให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายทีใช้บงัคบัแก่ข้อตกลงและเงือนไขของการใช้บริการนี และหากมีข้อพิพาทใด ๆ 

เกิดขึนให้อยูใ่นเขตอํานาจของศาลไทย 

 

ลกูค้าได้อา่นและเข้าใจข้อความในสญัญาฉบบันีโดยตลอดแล้ว เพอืเป็นหลกัฐานจงึได้ลงลายมอืชือไว้ท้ายเอกสารฉบบันีตอ่หน้าพยาน 
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1.  การเปิดเผยความเสี่ยง 
 การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้าอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนได้ ดังน้ัน 
ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับน้ีอย่างรอบคอบ ซึ่ง
เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับน้ีแสดงถึงความเสี่ยงท่ีส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ  
อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับน้ีมิได้แสดงถึงความเสี่ยงท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  
แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงท่ีส าคัญบางประการท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังน้ัน จึงอาจมี
ปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นท่ีไม่อาจทราบได้ ในขณะน้ีหรือเป็นความเสี่ยงท่ีพิจารณาในขณะน้ีว่าไม่เป็นสาระส าคัญ  ซึ่งอาจ
กลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงท่ีมีความส าคัญในอนาคตได้ 

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับน้ีมิใช่เอกสารท่ีให้ค าแนะน าในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดย
ลูกค้าควรปรึกษาท่ีปรึกษาในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังน้ัน ลูกค้าไม่ควรลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ เว้นแต่ ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่าง
ถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวน้ันเหมาะสมกับลูกค้าแล้ว 

1.1  ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์ 
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนได้  ท้ังน้ีอาจมี

เหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ และเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จลาจล 
ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจท าให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อ
ตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้ 

1.2  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา 
หลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีลูกค้าจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ท่ีท าการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศท่ีอาจมี

สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบท่ีแตกต่างจากประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญ  นอกจากน้ี ตลาด
หลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลยพินิจระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้ง
คราว ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนหรือภาวะตกต่ าหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้ 

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจ
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นซึ่งอาจเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เองหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก  เช่น สงคราม 
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ/หรือ ทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่าน้ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้ 

1.3  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อขาย  การส่งมอบและการช าระราคาในตลาด

หลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศท่ีมีการท าธุรกรรมอาจมีความแตกต่าง
กัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการท าธุรกรรมโดยลูกค้าของประเทศดังกล่าว  

โดยท่ีระบบการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาท่ีด้อยกว่าหรือมี
มาตรฐานท่ีต่ ากว่าและในบางกรณีอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย  ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องกับการช าระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมท่ีต้องช าระในประเทศไทยหรือสูงกว่าท่ี ลูกค้าได้คาดหมายไว้ 
นอกจากน้ี เน่ืองจากระบบการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศหรือระหว่างตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ 
จึงอาจส่งผลให้กระบวนการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าท่ีคาดหมายไว้  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้น
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อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนท่ีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือ
ความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนการช าระคืนเงินทุนและปัจจัยอื่น ๆ ท่ี
อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้าและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 

1.4  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ 
เน่ืองจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีมีถิ่นท่ีอยู่หรือมีส านักงาน  

ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบท่ีแตกต่างกัน การลงทุนใน
ประเทศต่าง ๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจ ากัดหรือถูกควบคุมในระดับท่ีแตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีใช้บังคับในแต่ละประเทศน้ัน ซึ่งข้อจ ากัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจ ากัดการลงทุนของลูกค้าต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐเพื่อน าเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินท่ีลูกค้าต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ทุนต่างชาติ  นอกจากน้ี กฎหมาย
และระเบียบในประเทศเหล่าน้ันอาจมีความไม่ชัดเจนและอาจขึ้นอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ
ดังกล่าวซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่าน้ันในทางท่ีไม่เป็นคุณต่อลูกค้า อีกท้ังประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีการ
ออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราวซึ่งท าให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเน้ือหาของกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนนอกเหนือจากข้อจ ากัดและการควบคุมตามท่ี
ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของลูกค้าในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจ ากัดหรือน้อยมากซึ่ง
รวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องด าเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามค าพิพากษา  นอกจากน้ีความมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งอาจท าให้ลูกค้าประสบปัญหาในการด าเนินการ
ฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศน้ัน ๆ อีกท้ังในกรณีท่ีลูกค้าได้รับค าพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหน่ึง แต่ลูกค้าอาจต้อง
ด าเนินการให้มีการบังคับตามค าพิพากษาดังกล่าวในประเทศท่ีลูกค้าได้ท าการลงทุนก็มิได้มีหลักประกันใด ๆ ว่าศาลของ
ประเทศน้ัน ๆ จะด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษาท่ีได้รับ 

1.5  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 
ทรัพย์สินของลูกค้าท่ีได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝาก

ทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองและการจัดการตามกระบวนการล้มละลายท่ีบัญญัติตามกฎหมาย
ต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นท่ีเกี่ยวข้องท่ีออกโดยหน่วยงานก ากับดูแลของต่างประเทศน้ัน ซึ่งอาจแตกต่างจากท่ี
ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพ.ศ. 
2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นท่ี เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังน้ันหากเกิด
กรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดท่ีส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า หรือในกรณีท่ีลูกค้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของ
ลูกค้าท่ีเก็บหรือรักษาในต่างประเทศคืนหรือโอนไปยังบุคคลอื่น หรือกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือ ผู้รับฝาก
ทรัพย์สินต่างประเทศน้ันประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย  ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในเรื่องขั้นตอน ระยะเวลา 
และต้นทุนในการด าเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จ านวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินท่ี ลูกค้าได้รับหรือ
ฝากไว้ในต่างประเทศน้ัน ลูกค้าจึงควรท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการและความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน 

1.6  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ 
แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศ

อาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากน้ีสภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของ
หลักทรัพย ์รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือ ปัจจัยภายนอกของประเทศท่ีตลาดหลักทรัพย์น้ันตั้งอยู่ดังน้ัน สภาพคล่องท่ีมีอยู่
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น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์น้ัน หรืออาจท าให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาท่ี
ต้องการหรือท่ีน่าพอใจหรือในจ านวนท่ีลูกค้าต้องการเป็นไปได้ยาก 

1.7  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการช าระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ  ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการ

ลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากความเสี่ยงท่ีเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่า
ของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงิ นบาทซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิด
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงหรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร  นอกจากน้ีหากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใด  ๆ ท่ี
ลูกค้าได้ลงทุนไป ลูกค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว 

1.8  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา 
ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง  ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์

ต่างประเทศท่ีลูกค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงท่ีอาจ
สูญเงินท่ีลงทุนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็น
บุคคลล้มละลายหรือมีหน้ีสินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมท่ีจะช าระหน้ีหรือปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน  รวมถึงหน้าท่ี
ในการช าระเงินคืนทุนหรือหน้าท่ีในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ท่ีลูกค้าได้ลงทุนไว้ 

1.9 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามค าสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือค าสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์
ของลูกค้า 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ ากัด (“บริษัท”) ในฐานะตัวแทนนายหน้าในการซื้อ ขาย หรือลงทุนในหลักทรัพย์อาจไม่
สามารถด าเนินการซื้อหรือขายหรือด าเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามค าสั่งของลูกค้าได้ในบางกรณี ซึ่งรวมถึง
กรณีท่ีสภาพตลาดไม่เอื้ออ านวย หรือไม่สามารถจับคู่ราคาตามท่ีลูกค้าต้องการได้ หรือการถูกจ ากัดโดยกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดในประเทศดังกล่าว ซึ่งการท่ีบริษัทไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ อาจ
ท าให้ลูกค้าเกิดผลขาดทุนหรือความเสี่ยงอื่นใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ 

1.10  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้าเอง 
การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทมิได้ด าเนินการในฐานะเป็นท่ีปรึกษา

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัทว่าลูกค้าได้
ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับสถานะธุรกิจสถานะทางการเงินและผลประกอบการของผู้ออก
หลักทรัพย์ท่ีลูกค้าจะท าการลงทุนตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ 
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังน้ัน ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสี่ยงท้ังปวงจากการ
ลงทุนเองและบริษัทไม่มีหน้าท่ีในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อีกท้ังไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใด ๆ ใน
ความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว 

2.  ข้อจ ากัดในการลงทุน 
ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศน้ี ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อจ ากัดดังต่อไปน้ี 

2.1  ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ท าการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ท่ีรักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าท่ีได้เปิดไว้กับบริษัท 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้า
ท่ีได้เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์ท่ีเปิดไว้
กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยของลูกค้าท่ีได้เปิดไว้ หรือเป็นบัญชีกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้าท่ีได้เปิดไว้ และบริหาร
จัดการโดยบริษัท หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย 

2.2  การลงทุนของลูกค้าต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือ จากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (หากม)ี เป็นครั้งคราว 
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3.  เงื่อนไขทั่วไป 
3.1  ลูกค้าตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นและเรียกเก็บจากต่างประเทศ 

เช่น ค่าธรรมเนียมในการส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fees) ค่าอากร (Stamp Duty) ค่าเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian 
Fee) เป็นต้น โดยลูกค้ารับทราบว่า บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ Custodian จะหักจากเงินของลูกค้าท่ีโอนไปเพื่อ
การลงทุนในต่างประเทศ นอกจากน้ี ลูกค้าตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกี่ยวขัองในการด าเนินการเพื่อการลงทุนใน
ต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกันตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ซึ่งบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแยกจากส่วน
ของเงินท่ีโอนไปลงทุนในต่างประเทศ 

3.2  หากลูกค้าจะท าธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน  (Hedge) ด้วยตนเอง ลูกค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัท 
ทราบทุกครั้งในทันที 

3.3  ลูกค้าตกลงยินยอมและมอบอ านาจให้บริษัทด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติวงเงินหรื อธุรกรรมอื่นใดในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของลูกค้าต่อส านักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ีให้อยู่ภายใต้การ
พิจารณาของบริษัท 

3.4  การถอนเงินจากบัญชีใด ๆ ของลูกค้าท่ีเปิดกับบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทก าหนดภายใต้
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงประเทศท่ีลูกค้าไปลงทุน 

3.5  บริษัทอาจมอบหมายให้ตัวแทนของบริษัท เป็นผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้าในต่างประเทศได้ 
 
 
 

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียดถ่ีถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่า 
ลูกค้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง 
 
 

ลงลายมือชื่อ  _________________________________________________ ลูกค้า 
 ( _________________________________________________ ) 
 
ลงลายมือชื่อ __________________________________________________ พยาน / เจ้าหน้าที่การตลาด 

 ( _________________________________________________ ) 
 
 

ลงลายมือชื่อ __________________________________________________ บริษัท 

       (เพื่อและในนาม บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนตีี้ จ ากดั) 
 
ลงลายมือชื่อ __________________________________________________ พยาน 

 ( _________________________________________________ ) 


