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(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

   
 
 
 
 
 วันที่................................................................. 
 
1.     ลูกคาใหม     ลูกคาเดิม เลขที่บัญชี   สาขา.............................. 

2.      ประเภทลูกคา 

    บุคคลธรรมดา ( อายุ 21 ปขึ้นไป)  

  บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง  เลขที่ ....................................................... โปรดแนบเอกสารที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

โปรดระบุ         นาย      นาง     นางสาว      อื่น ๆ ..................................... 

 นิติบุคคล    

 ทะเบียนเลขที่...................................................... โปรดแนบหนังสือรับรองที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองอายุไมเกิน 1 เดือน 

โปรดระบุ     บริษัทจํากัด      บริษัทมหาชนจํากัด           หางหุนสวนจํากัด 

      หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล          อื่น ๆ ............................................................    

 งบการเงินป...............................  สินทรัพยรวม  ............................................................................. บาท   

3. ชื่อลูกคา (ภาษาไทย)       .................................................................................................................................................................... 

ชื่อลูกคา (ภาษาอังกฤษ)  .................................................................................................................................................................... 

4. อีเมล (E-mail Address) เพื่อการทําธุรกรรม และ/หรือ รับขอมูลขาวสารจากบริษัท  

 

 

5. ลูกคามีความประสงคจะลงทุนในตลาดหลักทรัพยอเมริกาหรือไม       ไมประสงค                  

        ประสงค กรุณากรอกแบบฟอรม W-8BEN  

 

 

 

 

แบบคําขอเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือตราสารตางประเทศ 

Version กรกฎาคม  2555 

 
เลขที่บัญชี.............................………………… 
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การลงทุนมีความเสี่ยง  แบบสอบถามตอไปนี้เปนคําถามลูกคาเกี่ยวกับ วัตถุประสงคในการลงทุน  ความรู  ความเขาใจ และแผนการลงทุน 
เพื่อใชประกอบการวิเคราะหความเหมาะสมของลูกคาในการลงทุนในหลักทรัพยและ/หรือตราสารตางประเทศ  ขอทานโปรดทํา
เครื่องหมายลงในชองที่แสดงถึงตัวทานมากที่สุด 

1. ทานมี ความรู ความเขาใจ ในการลงทุนในหลักทรัพย 
และ/หรือตราสารตางประเทศหรือไม 

 ไมมี 
  ปานกลาง 
  ดี 
  ดีมาก 

 6.    วัตถุประสงคการลงทุนในหลักทรพัยและ/หรือตราสาร
ตางประเทศ 

  กระจายความเสี่ยง 
  เพิ่มชองทางการหารายได 
  สะสมทรัพยสินเพื่อใชยามเกษียณ 
  เพิ่มผลตอบแทนแตเงินตนตองไมสูญหาย 

2. ทานเคยลงทุนในหลักทรัพยและ/หรือตราสารตางประเทศ 
หรือไม  

  ไมเคย 
  นอยกวา 1 ป 
  ประมาณ 1-3 ป 
  มากกวา 3 ป  

7. มูลคาเงินที่มีไวเพื่อลงทุนในหลักทรัพยและ/หรือตราสาร  
ตางประเทศ 

  นอยกวา  1,000,000 บาท 
          1,000,000 - 5,000,000 บาท 
          5,000,001 - 10,000,000 บาท 

  มากกวา  10,000,000 บาท  

3. ทานเคยลงทุนในหลักทรัพยและ/หรือตามสารหรือไม 
 ไมเคย 
  นอยกวา 1 ป 
  ประมาณ 1-3 ป 
  มากกวา 3 ป 

8.    ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะลงทุนในหลักทรัพยและ/หรือ 
ตราสารตางประเทศ 

  นอยกวา 1 ป 
  ตั้งแต 1 ป แตนอยกวา 3 ป 
  ตั้งแต 3 ป แตนอยกวา 5  ป 
  ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป   

4.      ระดับความเสีย่งที่สอดคลองกับแผนการลงทุนของทาน 
  ความเสี่ยงระดบัต่ํา 
  ความเสี่ยงระดบัปานกลาง 
  ความเสี่ยงระดบัสูง 
  ความเสี่ยงระดบัสูงมาก 

9.    ทานมีแหลงเงินสํารองเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการ
ลงทุนหรือไม 

  มีไมมากนัก หากฉุกเฉินตองถอนเงินลงทุน   
  มีบาง รับความเสี่ยงไดบาง แลกกับผลตอบแทนการลงทุน 
  มีมากพอสมควร  รับความเสี่ยงได 

5.       นอกจากความเสี่ยงในการลงทุนแลว ทานสามารถ
ยอมรับความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน  และ/หรือ ความ
เสี่ยงอื่น ๆ ไดหรือไม  

  ไมได 
  ไดเล็กนอย 
  ได 

10.   ทานไดรับการอธิบายจากเจาหนาที่ของบริษัทเกี่ยวกบั
การลงทุนในหลักทรัพยและ/หรือตราสารตางประเทศ และ
ความเสี่ยงในการลงทุน หรือไม 

  ไดรับการอธิบายแลว  รวมทั้งไดรับเอกสารชี้แจง
ประกอบการเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือ 
ตราสารตางประเทศ 

  ยังไมไดรับการอธิบาย 
หมายเหต ุ: การลงทนุเปนการตัดสินใจของลูกคา โดยลูกคาไดศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการลงทุนและตกลงยินยอมรับความเสี่ยงนั้นเอง บรษิัทฯ รวมทั้ง 

  พนักงานไมมีภาระ  หรือ ความรับผิดใดๆ ที่เกดิข้ึนจากการลงทุนของลูกคา 

ลงนาม .............................................................................................. ลูกคา 
ความเห็นของผูติดตอกับผูลงทุน
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 

ลงนาม .............................................................................................. ผูติดตอกับผูลงทุน 

แบบประเมินความเสี่ยงของลูกคาในการซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือตราสารตางประเทศ 
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วันที่.......................................................... 

 ตามที่ขาพเจา................................................................................. (ซึ่งตอไปจะเรียกวา “ลูกคา”) ตกลงทําสัญญาแตงตั้ง 
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด (ซึ่งตอไปจะเรียกวา “บริษัท”) เปนตัวแทนนายหนาเพื่อซื้อขายหลักทรัพยนั้น โดย
บันทึกขอตกลงฉบับนี้ ลูกคามีความประสงคแตงตั้งใหบริษัทเปนตัวแทนนายหนาเพื่อการลงทุนในหลักทรัพยและ/หรือตราสาร
ตางประเทศ คูสัญญาทั้งสองฝายจึงไดตกลงกันตามเงื่อนไขและรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

คําจํากัดความ 

ขอ 1     ในบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

              “หลักทรัพยตางประเทศ” หมายความวา หลักทรัพยที่ออกเปนเงินตราตางประเทศและจําหนายในตางประเทศ และ
เปนประเภทหลักทรัพยที่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) อนุญาตใหบริษัทใหบริการแกลูกคาได 
และใหหมายความรวมถึงตราสารตางประเทศตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
อนุญาตดวย 

 “ตลาดหลักทรัพยตางประเทศ” หมายความวา นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ซึ่งสามารถใหบริการเปนตลาด
หลักทรัพย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา ตามกฎหมายของประเทศนั้น และอยูภายใตการกํากับดูแลของ
ทางการ  หรือหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลดานหลักทรัพยหรือตราสาร 

 “วงเงินจัดสรร” หมายความวา วงเงินลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาตางประเทศ   
ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) มอบหมายใหสํานักงาน ก.ล.ต.เปน 
ผูจัดสรรวงเงิน 

เงื่อนไขการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ  

ขอ 2 ลูกคาทราบวา  กอนที่จะนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ลูกคาจะตองไดรับอนุมัติการลงทุนจากธนาคารแหง
ประเทศไทย (“ธปท.”) เจาพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ (หากมี) เปนคร้ังคราว  และจะตองไดรับการจัดสรรวงเงินเพื่อการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. ลูกคาจึงจะสามารถลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศได 

ลูกคารับทราบและตกลงวา ในกรณีที่ ธปท. ไมอนุมัติการลงทุน และ/หรือ สํานักงาน ก.ล.ต.ไมจัดสรรวงเงินเพื่อการลงทุนใน
หลักทรัพยตางประเทศของลูกคา  หรือจัดสรรไมครบตามความประสงค  ลูกคาตกลงยอมรับผลที่เกิดขึ้น และจะไมเรียกรอง
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกรณีดังกลาวจากบริษัท 

ขอ 3 กอนสงคําสั่งซื้อหลักทรัพยตางประเทศ  ลูกคาตกลงวางเงิน(เงินวางประกัน)เพื่อชําระคาซื้อหลักทรัพยตางประเทศกับบริษัท 
โดยลูกคาตกลงและยินยอมใหเปนดุลยพินิจของบริษัทแตเพียงฝายเดียวที่จะพิจารณาจายดอกเบี้ยหรือผลประโยชนอื่นใด
หรือไมก็ได  ทั้งนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไมจําเปนตองบอกกลาวใหลูกคาทราบ  

ขอ 4 ลูกคาตกลงและยินยอมใหบริษัทแตงตั้งบริษัทตัวแทนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (“Sub Broker”) เพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพยตางประเทศของลูกคา (“บัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ”) รวมถึงการแตงตั้งบริษัทผูดูแลผลประโยชน
ในตางประเทศ (“Global Custodian”) เพื่อดูแลและเก็บรักษาทรัพยสินผลประโยชนในตางประเทศของลูกคา โดยลูกคาตกลง

บันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาและ/หรือสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
เพื่อการลงทุนในหลักทรัพยและ/หรือตราสารตางประเทศ 

แบบเปดเผยความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยและ/หรือตราสารตางประเทศ 



 5

รับผิดชอบคานายหนา คาธรรมเนียม คาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น รวมถึงเงินอื่นใดที่บริษัทไดออกทดรองจายแทนลูกคาเพื่อ
กิจการดังกลาวขางตนทุกประการ 

 ทั้งนี้ Sub Broker และ Global Custodian อาจเปนบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัท  และบริษัทมีสิทธิ
เปลี่ยนแปลงไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจําเปนตองบอกกลาวหรือไดรับความยินยอมจากลูกคาแตอยางใด  และลูกคา
ยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลของลูกคาใหแก Sub Broker และ Global Custodian เพื่อประโยชนของลูกคาที่เกี่ยวกับการ
ลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ 

ขอ 5 ลูกคาตกลงและยินยอมใหบริษัทเปนผูเลือกใชบริการการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และบริการการโอนเงินไป
ตางประเทศกับธนาคารพาณิชยตามที่เห็นสมควร  โดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากลูกคาแตอยางใด ทั้งนี้ลูกคาตกลง
รับผิดชอบคาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  การโอนเงินไปตางประเทศ โดยยินยอมใหบริษัทหักจากเงิน
วางประกันของลูกคาเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ  

กรณีที่ลูกคามีเงินตราตางประเทศที่วางไวกับบริษัทหลายสกุลเงิน ลูกคาตกลงยินยอมใหเปนสิทธิของบริษัทในการเลือก
สกุลเงินตามที่เห็นสมควร โดยไมจําเปนตองบอกกลาวหรือไดรับความยินยอมจากลูกคาแตอยางใด  

ขอ 6 กรณีที่ลูกคาทํารายการซื้อหลักทรัพยตางประเทศเกินวงเงิน หรือเงินวางประกันของลูกคาในตางประเทศไมเพียงพอสําหรับ
ชําระคาซื้อหลักทรัพย ลูกคารับทราบและตกลงโอนเงินไปตางประเทศผานบริษัทเพื่อชําระคาซื้อหลักทรัพยสวนที่ขาด 
รวมทั้งคาปรับลาชา คาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินอื่นใดทันทีที่ไดรับแจงจากบริษัท   หากลูกคาไมดําเนินการภายในเวลา
ที่กําหนด  ลูกคายินยอมใหเปนดุลยพินิจของบริษัทในการบังคับขายหลักทรัพยตางประเทศที่ลูกคาสั่งซื้อนั้น โดยบริษัทไม
ตองรับผิดชอบตอผลขาดทุน หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการขายหลักทรัพยดังกลาว 

ขอ 7 ลูกคายินยอมใหบริษัทรายงานขอมูลที่เกี่ยวของกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ รวมถึงรายงานการซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศของลูกคา  ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ธปท. หรือหนวยงานที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑที่ประกาศกําหนด 

ขอ 8 ลูกคารับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอจํากัดของการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ดังตอไปนี้ 

8.1 บริษัทจะเก็บเงินคาขาย เงินปนผล ดอกเบี้ย หรือเงินไดอื่นใดที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศของลูกคา
ไวในตางประเทศ สําหรับการลงทุนตอไปภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ หากบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใน
ตางประเทศของลูกคาไมมีการเคลื่อนไหว ภายในระยะเวลา หรือหลักเกณฑอื่นใดที่สํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานที่
มีอํานาจกําหนด   ลูกคาตกลงและยินยอมใหบริษัทโอนเงินที่เก็บไวในตางประเทศของลูกคากลับเขามาในประเทศ
ไทย โดยลูกคาตกลงรับผิดชอบคาธรรมเนียม คาใชจาย และ/หรือ ภาระทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นแตเพียงฝายเดียว   

8.2 ลูกคาไมไดรับอนุญาตใหทําการโอนเงินหรือหลักทรัพยที่รักษาหรือเก็บไวในบัญชีหลักทรัพยของลูกคาที่ไดเปดไวกับ
บริษัท เพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ (บัญชีหลักทรัพยของลูกคาและหรือ Global 
Custodian) ไปยังบัญชีธนาคารหรือบัญชีหลักทรัพยอื่นของลูกคาที่ไดเปดไวในตางประเทศ เวนแตการโอนหลักทรัพย
ตางประเทศในบัญชีหลักทรัพยของลูกคาไปยังบัญชีหลักทรัพยที่เปดไวกับบริษัทหลักทรัพยอื่นในประเทศไทยหรือ
เปนบัญชีหลักทรัพยประเภทกองทุนสวนบุคคล (Private Fund) ของลูกคาที่ไดเปดไวและบริหารจัดการโดยบริษัทหรือ
โดยบริษัทหลักทรัพยอื่นในประเทศไทย 

8.3 ลูกคาไมสามารถเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศในลักษณะรวมกันได เชน บัญชีในนาม “ลูกคาและบุคคลอื่น” 
หรือ “บัญชีคณะบุคคล” เปนตน 

8.4 ลูกคายืนยันวาเงินที่ใชในการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศนั้นเปนเงินทุนของลูกคา และมิไดกูยืมมาจากธนาคาร
พาณิชย สถาบันการเงิน หรือแหลงเงินทุนอื่นใด และไมไดเปนเงินซึ่งไดมาจากการกระทําความผิดตามกฎหมายหรือ 
ตามความผิดมูลฐานแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

8.5 การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศอยูภายใตกฎเกณฑของกฎหมายไทย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเปนคร้ังคราว 

ขอ 9 ลูกคารับทราบและเขาใจวาการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ เปนการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลูกคา
มีหนาที่แจงแบบแสดงรายการเงินไดจากตางประเทศ รวมทั้งแจงรายการเงินโอนจากตางประเทศเขามาในประเทศไทย
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ภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ เพื่อยื่นแบบรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินไดนิติบุคคลประจําปตาม
ประมวลรัษฎากร 

ขอ 10 ลูกคารับทราบและตกลงวา กรณีลูกคาประสงคที่จะทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดวยตนเอง (Currency 
Hedge) ลูกคาจะแจงใหบริษัททราบกอนทุกคร้ัง 

ขอ 11 ลูกคาตกลงและยอมรับวา การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ บริษัทจําเปนตองทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ผานระบบอินเตอรเน็ต โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณฮารดแวร (Hardware) ซอรฟแวร (Software) และ
เครือขายออนไลน ซึ่งอาจมีเหตุขัดของเกิดขึ้นกับอุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเครือขายออนไลนทั้งของบริษัทหรือลูกคา ทํา
ใหคําสั่งของลูกคาไมสมบูรณหรือบริษัทไมสามารถทําตามคําสั่งของลูกคาไดทั้งหมดหรือบางสวน ลูกคาตกลงวาจะไม
เรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอบริษัททั้งสิ้น  

ขอ 12  ลูกคาทราบและเขาใจวา บริษัทไมมีหนาที่แนะนําการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศใหแกลูกคา หรือตัดสินใจแทนลูกคา 
ดังนั้น ลูกคาจะตองศึกษา  ตรวจสอบ ขอมูลการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศดวยตนเอง รวมทั้งการคนควาหาขอมูล 
สถานะ ลักษณะธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตางประเทศ และยอมรับผลกระทบใดๆ ทั้งหลายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศดวยตนเอง 

ขอ 13 ลูกคาตกลงยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย
ตางประเทศ  ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.  คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรือหนวยงานที่มีอํานาจประกาศใชอยูในปจจุบัน และ/หรือ  
ที่อาจจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมในอนาคต 

วิธีการรับ-สงขอมลูการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ     

ขอ 14 ลูกคาตกลงและยอมรับวา การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศภายใตบันทึกขอตกลงฉบับนี้ กระทําดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสและระบบอินเตอรเน็ต ดวยวิธีไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ตามที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail 
Address) ซึ่งลูกคาตองแจงตอบริษัท หากลูกคาตองการเปลี่ยนแปลงที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ลูกคาจะตองแจงใหบริษัท
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรทันที 

ขอ 15 คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงยอมรับวาการรับ-สงขอมูลการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศดวยวิธีไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  
(E-Mail) นี้ รวมถึงไมจํากัดอยูเพียง ใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย  ใบกํากับภาษี ใบแจงสรุปยอดรายเดือน ใบแจงยอดเงิน
ฝากคงเหลือ จดหมายแจงขาวสารระหวางคูสัญญา หรือ Sub Broker หรือ Global Custodian  

ขอ 16 ลูกคามีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล เอกสารทุกประเภทที่บริษัท หรือ Sub Broker หรือ Global 
Custodian แจงหรือสงใหทุกครั้ง รวมทั้งตรวจสอบ รายงาน สถานะ ความเคลื่อนไหว บัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ  
เงินคงเหลือในตางประเทศ  หากพบความผิดพลาดหรือความผิดปกติใดๆ จะตองแจงรายการ รายละเอียดหรือขอความใดๆ 
ใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัท หรือ Sub Broker หรือ Global Custodian แจงหรือ
สงขอมูลใหแกลูกคา มิฉะนั้นบริษัทจะถือวาลูกคาตกลงรับรองวาขอมูลหรือเอกสารทุกประเภทดังกลาวมีความถูกตอง
สมบูรณและตกลงผูกพันลูกคาตามหลักฐานที่ปรากฏทุกประการและบริษัทไดกระทําการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณแลว 

ขอ 17 ลูกคาสามารถขอใหบริษัทจัดพิมพและออกตนฉบับหรือสําเนาเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับลูกคาเปนคราวๆ ได โดยลูกคาตกลง
ที่จะชําระคาธรรมเนียม รวมทั้งคาใชจายในการจัดพิมพหรือออกเอกสารเหลานั้น 

ขอ 18 ลูกคามีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับการรับ-สง ขอมูลดวยวิธีไปรษณียอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นได รวมทั้งไมจํากัดอยูเพียง การสูญหายของขอมูลระหวางทาง การสงขอมูลเปนไปอยางลาชาหรือไมสามารถ
สงขอมูลได การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผานเขามายังที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของลูกคาโดยบุคคลภายนอก หรือเขา
มาลวงรูขอมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของขอมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากขอจํากัดในการใชไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการสื่อสารสาธารณะที่มีผูใชบริการเปนจํานวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ ลูกคาเขาใจและยอมรับวา บริษัทไม
ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใดๆ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกลาว และการที่บริษัทใหบริการแกลูกคาใน
การจัดสงขอมูลเอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสนี้ มิไดเปนการรับรองหรือรับประกันวาบริษัทจะสามารถปองกันความ
เสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได 
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แบบเปดเผยความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (Risk Disclosure Statement for Offshore Securities Trading) 

ขอ 19 การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศมีความเสี่ยง ลูกคาอาจสูญเสียเงินลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนได ดังนั้น กอนการ
ตัดสินใจลงทุน ลูกคาควรตรวจสอบและพิจารณาขอมูลในเอกสารเปดเผยขอมูลความเสี่ยงฉบับนี้อยางรอบคอบ ซึ่งเอกสาร
เปดเผยขอมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สําคัญซึ่งอาจสงผลกระทบตอการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม 
เอกสารขอมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิไดแสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ  ดังนั้น จึงอาจ
มีปจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไมอาจทราบไดในขณะนี้ หรือเปนความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญ ซึ่งอาจ
กลายเปนปจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสําคัญในอนาคตได 

เอกสารเปดเผยขอมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิใชเอกสารที่ใหคําแนะนําในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี ลูกคาควรปรึกษาที่
ปรึกษาในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ    และควรเขาทําธุรกรรมตอเมื่อมีความเขาใจอยางถอง
แทเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากการลงทุนและความเสี่ยงที่อาจไดรับ การ
ลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศอาจเปนการลงทุนที่ไมเหมาะกับผูลงทุนบางกลุม ลูกคาควรพิจารณาอยางระมัดระวังวาเปน
การลงทุนที่เหมาะสมกับตนหรือไม โดยอาจพิจารณาจากความรู ความเขาใจในการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ 
ประสบการณและวัตถุประสงคในการลงทุน ฐานะการเงิน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได เปนตน และตัดสินใจลงทุนตอเมื่อ
เห็นวาการลงทุนในหลักทรัพยในตางประเทศดังกลาวนั้นเหมาะสมกับตน 

19.1 ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย 

ลูกคาที่ลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนได ทั้งนี้ อาจมี
เหตุการณที่คาดไมถึง ซึ่งรวมถึงการดําเนินการตางๆ ของหนวยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณที่เปนเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และเหตุการณที่ไมสามารถควบคุมได เชน 
สงคราม จลาจล ความวุนวายภายในบานเมืองหรือการกอการราย เปนตน ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจทําใหเกิดความ
ผันผวนอยางรุนแรงตอตลาดและราคาของหลักทรัพยได 

19.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา 

หลักทรัพยตางประเทศที่ลูกคาจะเขาลงทุนเปนหลักทรัพยที่ทําการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย 
หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย (รวมเรียกวา “ตลาดหลักทรัพย”) ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ 
กฎหมายและระเบียบที่แตกตางจากของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพยที่หลักทรัพยใน
ตางประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกลาวอาจใชดุลยพินิจระงับการซื้อขายหลักทรัพยเปนคร้ังคราว ดังนั้น 
การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ํา หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณดังกลาวอาจสงผลกระทบในทาง
ลบตอปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพยได 

นอกเหนือจากปจจัยดังกลาวขางตนซึ่งเปนปจจัยภายในแลว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพยอาจไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยอื่น ซึ่งอาจเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยเอง หรืออาจเกิดจากปจจัยภายนอก เชน สงคราม 
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เปนตน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปจจัย
เหลานี้อาจสงผลกระทบตอปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพยได 

นอกจากนี้ ในกรณีที่หลักทรัพยที่ลงทุนเปนตราสารอนุพันธ ความผันผวนของราคาของตราสารอนุพันธอาจทําใหผู
ลงทุนตองชําระเงินหรือดําเนินการอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินลงทุนในตอนแรก เพื่อครอบคลุมหลักประกัน
เร่ิมตนในการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวของกับตราสารอนุพันธ หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสาร
อนุพันธ หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวของ 

19.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย 

การลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศจะเกี่ยวของกับการสงคําสั่งซื้อขาย การสงมอบ และการชําระราคา และ/หรือ 
สินคาในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพยในแตละประเทศที่มีการทํา
ธุรกรรมอาจมีความแตกตางกัน ลูกคาอาจไมไดรับความคุมครองบางประการเหมือนการทําธุรกรรมโดยผูลงทุน
ของประเทศดังกลาว โดยที่ระบบการชําระและสงมอบหลักทรัพย และ/หรือ สินคาในตลาดหลักทรัพยดังกลาวอาจ
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มีการพัฒนาที่ดอยกวาหรือมีมาตรฐานที่ต่ํากวา และในบางกรณี อาจมีความนาเชื่อถือนอยกวาของประเทศไทย 
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย และ/หรือ สินคาอาจสูงกวาคาธรรมเนียมที่ตอง
ชําระในประเทศไทย หรือสูงกวาที่ผูลงทุนไดคาดหมายไว นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชําระราคาและสงมอบ
หลักทรัพย และ/หรือ สินคาระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ หรือระหวางตลาดหลักทรัพยของประเทศไทยกับ
ตลาดหลักทรัพยของแตละประเทศ มิไดเชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอยางเปนระบบ จึงอาจสงผลให
กระบวนการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย และ/หรือ สินคาอาจใชเวลานานกวาที่คาดหมายไว  ซึ่งปจจัย
ดังกลาวขางตนอาจกอใหเกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงตอการทุจริต การไมสามารถ
สงมอบหลักทรัพย และ/หรือ สินคา หรือความสับสนในเงื่อนไข และกระบวนการในการชําระราคาและสงมอบ
หลักทรัพย และ/หรือ สินคา ตลอดจนการชําระคืนเงินทุน และปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลใหเกิดการขาดทุน สูญเสีย
โอกาส เกิดความลาชาและเพิ่มคาใชจายในการดําเนินการและคาใชจายทางกฎหมาย 

19.4  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับ 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศเปนการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทที่มีถิ่นที่อยูหรือมีสํานักงาน 
ทรัพยสิน บุคลากร และ/หรือ ผลประโยชนอยูในตางประเทศ และ/หรือ หลักทรัพยที่มีสินคาอยูในตางประเทศซึ่ง
อยูภายใตกฎหมายหรือระเบียบที่แตกตางกัน การลงทุนในประเทศตางๆ หรือในบางประเทศดังกลาวอาจถูกจํากัด
หรือถูกควบคุมในระดับที่แตกตางกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใชบังคับในแตละประเทศนั้น ซึ่งขอจํากัด
หรือการควบคุมดังกลาวอาจรวมถึงการตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดกอนการลงทุน 
ขอจํากัดการลงทุนของผูลงทุนตางชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหนวยงานของรัฐเพื่อนําเงินที่ไดจาก
การลงทุน หรือเงินทุน หรือเงินที่ผูลงทุนตางชาติไดรับจากการขายหลักทรัพยในตางประเทศออกนอกประเทศ
ดังกลาว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยของผูลงทุนตางชาติ นอกจากนี้กฎหมายและ
ระเบียบในประเทศเหลานั้นอาจมีความไมชัดเจนและอาจขึ้นอยูกับการตีความของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในประเทศ
ดังกลาว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหลานั้นในทางที่ไมเปนคุณตอผูลงทุน อีกทั้งประเทศตางๆ ดังกลาว
อาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหมเปนคร้ังคราว ซึ่งทําใหเกิดความไมแนนอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหา
ของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกใหม ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจสงผลกระทบในทางลบตอการลงทุน 

นอกเหนือจากขอจํากัดและการควบคุมตามที่ไดกลาวขางตนแลว ในบางประเทศอาจมีการคุมครองสิทธิของผู
ลงทุนในฐานะผูถือหลักทรัพยไวอยางจํากัดหรือนอยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟองรองดําเนินคดีและการขอใหมี
การบังคับคดีตามคําพิพากษา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแตละประเทศก็มีความ
แตกตางกันออกไป ซึ่งอาจทําใหลูกคาประสบปญหาในการดําเนินการฟองรองในชั้นศาลในประเทศนั้นๆ อีกทั้งใน
กรณีที่ลูกคาไดรับคําพิพากษาใหชนะคดีในประเทศหนึ่ง แตลูกคาอาจตองดําเนินการใหมีการบังคับตามคําพิพากษา
ดังกลาวในประเทศที่ลูกคาไดลงทุนก็มิไดมีหลักประกันใดๆ วาศาลของประเทศนั้นๆ จะดําเนินการบังคับคดีตามคํา
พิพากษาที่ไดรับ 

19.5  ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคลองของหลักทรัพย 

แมวาลูกคาจะลงทุนในหลักทรัพยที่ไดมีการซื้อขาย หรือ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตตลาดหลักทรัพยในบาง
ประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไมมีสภาพคลอง นอกจากนี้ สภาพคลองของหลักทรัพยอาจขึ้นอยูกับปจจัยอื่น เชน 
ลักษณะของหลักทรัพย รวมทั้งปจจัยภายใน และ/หรือปจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพยนั้นตั้งอยู 
ดังนั้น สภาพคลองที่มีอยูนอยอาจลดความสามารถของผูลงทุนในการซื้อหรือขายหรือดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ
หลักทรัพยนั้น หรืออาจทําใหการซื้อหรือขายหลักทรัพยในราคาที่ตองการหรือที่นาพอใจ หรือในจํานวนที่ผูลงทุน
ตองการเปนไปไดยาก 

19.6 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากการลงทุน และ/หรือ ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ มีการชําระเงิน
เปนเงินตราตางประเทศ ผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน และ/หรือ ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลงทุน อาจ
ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูกคาอาจมีความเสี่ยงหากมูลคาของ
เงินตราตางประเทศดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาเมื่อเทียบกับมูลคาของเงินบาท ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจเกิด
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ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอยางถาวร นอกจากนี้หากเกิดการลดคาของเงินตราตางประเทศสกุล
ใดๆ ที่ลูกคาไดลงทุนไป ลูกคาอาจไดรับความเสียหายจากการลดคาของเงินตราตางประเทศดังกลาว 

19.7 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความนาเชื่อถือของคูสัญญา 

ลูกคาอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับความนาเชื่อถือของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผูออกหลักทรัพยตางประเทศ
ที่ลูกคาไดลงทุนไว (ไมวาจะเปนการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพยก็ตาม) โดยลูกคาอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญ
เงินที่ลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง หรือผูออกหลักทรัพยในตางประเทศดังกลาว
ตกเปนบุคคลลมละลาย หรือมีหนี้สินลนพนตัว หรือไมสามารถ หรือไมพรอมที่จะชําระหนี้หรือปฏิบัติตามหนาที่
ของตน รวมถึงหนาที่ในการชําระเงินคืนทุนหรือหนาที่ในการไถถอนหลักทรัพยที่ลูกคาไดลงทุนไว 

19.8 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพยหรือคําสั่งอื่นใดที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยของผูลงทุน 

บริษัทในฐานะนายหนาในการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพยอาจไมสามารถดําเนินการซื้อหรือขายหรือ
ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยตามคําสั่งของลูกคาไดในบางกรณี ซึ่งรวมถึงกรณีที่สภาพตลาดไม
เอื้ออํานวย หรือไมสามารถจับคูราคาตามที่ลูกคาตองการได หรือการถูกจํากัดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑของตลาด
หลักทรัพยหรือหนวยงานอื่นใดในประเทศดังกลาว ซึ่งการที่บริษัทไมสามารถดําเนินการดังกลาวได อาจทําให
เกิดผลขาดทุนหรือความเสี่ยงอื่นใดจากการลงทุนในหลักทรัพยได 

19.9       ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของผูลงทุนเอง 

การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพยเปนการตัดสินใจของลูกคาเอง บริษัทมิไดดําเนินการในฐานะเปนที่ปรึกษา
หรือผูดูแลผลประโยชนของลูกคาในการลงทุนแตอยางใด โดยกอนการตัดสินใจลงทุน ลูกคาไดยืนยันตอบริษัทวา
ไดศึกษาและพิจารณาอยางรอบคอบถึงขอมูลทั้งหมดที่ เกี่ยวกับสถานะธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของผูออกหลักทรัพย หรือสินคา หรือทรัพยสินที่ลงทุน หรือขอมูลอื่นใดที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยที่
ลูกคาจะลงทุน ตลอดจนปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุน เชน สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและ
ระเบียบตางๆ ของประเทศที่เกี่ยวของ รวมถึงสภาวะตลาด อุปสงคและอุปทาน และราคาสินคา หรือทรัพยสินที่
เกี่ยวของกับหลักทรัพยเปนอยางดีแลว  อีกทั้งหลักทรัพยที่ลงทุนมิไดอยูภายใตการพิจารณาอนุญาตของสํานักงาน
ก.ล.ต. ลูกคาจึงตกลงยินยอมรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทไมมีหนาที่ในการดูแล
ผลประโยชนใหแกลูกคา อีกทั้งไมมีความรับผิดชอบและไมตองรับผิดใดๆ ในความรับผิด ขอเรียกรอง ความ
เสียหาย ตนทุนและคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาว 

คํารับรองของลูกคา 

ขอ 20 ขอมูลตางๆ ที่ลูกคาไดใหไวกับบริษัททั้งในแบบคําขอเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ แบบประเมินความเสี่ยงของลูกคา 
สัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนา  บันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนา และ/หรือ เอกสารใดๆ ก็ตาม ลูกคา
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวเปนความจริงและถูกตองทุกประการ 

ขอ 21 ลูกคารับรองวา ลูกคาเปนผูควบคุมดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศของลูกคาและเปนผูที่ไดรับผลประโยชนทอด
สุดทายจากการทําธุรกรรมนี้แตผูเดียว 

ขอ 22 ลูกคารับทราบและตกลงวา ลูกคามีหนาที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อในการใชบริการ (User Name) และรหัสผาน 
(Password) ไวเปนความลับ รวมถึงตองรับผิดชอบรายการซื้อขายใดๆ หากไดมีการกระทําภายใตชื่อในการใชบริการ (User 
Name) และรหัสผาน (Password) ของลูกคา 

ขอ 23 ลูกคาตกลงวาบันทึกขอตกลงฉบับนี้ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาและ/หรือสัญญาซื้อขายสัญญา 
ซื้อขายลวงหนา หากลูกคาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอหนึ่งขอใดของสัญญาดังกลาว และบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 
บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาหรือบันทึกขอตกลงไดทันที และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการที่ลูกคาฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามสัญญาหรือบันทึกฉบับนี้แลว ลูกคาตกลงรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายทั้งหมดใหแกบริษัท รวมทั้งบรรดา
หนี้สิน คาใชจาย ที่ลูกคายังคงคางชําระ พรอมทั้งดอกเบี้ยตามที่บริษัทกําหนดไวทุกประการ (ขณะทําบันทึกขอตกลงนี้ 
บริษัทมีสิทธิเรียกอัตราดอกเบี้ยสูงสุดรอยละ 15(สิบหา) ตอป) 
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ขอ 24 เงินใดๆ ที่ลูกคามีสิทธิไดรับจากการขายหลักทรัพยตางประเทศ หรือหลักประกันตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้ทุกคราว หรือที่
นํามาชําระใหแกบริษัทตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้  ลูกคาตกลงยินยอมใหบริษัทนํามาหักชําระคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
อื่นใดที่คางชําระ  ตามบันทึกขอตกลงฉบับนี้กอน  หากยังมีเงินเหลือจึงใหนํามาชําระหนี้ที่เกิดขึ้นตามสัญญาแตงตั้งตัวแทน
นายหนาและ/หรือสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนลําดับถัดไป 

 

 ลูกคาขอรับรองวาไดอานบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนาและ/หรือสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาฉบับนี้ โดยละเอียดดวยความเขาใจ เงื่อนไข วิธีการ ตลอดจนศึกษาแบบเปดเผยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดจากการลงทุนซื้อ
ขายหลักทรัพยตางประเทศ เปนอยางดีแลว และลูกคายินดีที่จะที่จะปฏิบัติตาม  รวมทั้งยอมรับความเสี่ยงที่กลาวไวขางตนทั้งปวงทุก
ประการ เพื่อเปนหลักฐานคูสัญญาทั้งสองฝายจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 

   ลงนาม.................................................................................................................... ลูกคา 

   (                                                                                                            )          

    

   ลงนาม.................................................................................................................... บริษัท 

   (                                                                                                            )          

  

   ลงนาม.................................................................................................................... ผูติดตอกับผูลงทุน 

   (                                                                                                            )          

 

   ลงนาม.................................................................................................................... พยาน 

   (                                                                                                            )          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีลูกคานิติบุคคล 
กรุณาประทับ 
ตราบริษัท 





Risk Warning Statement For Overseas-Listed Investment
Products

1. This statement is provided to you in accordance with paragraph 29D of the Notice on the Sale of Investment Products  
 [SFA04-N12].

2. This statement does not disclose all the risks and other significant aspects of trading in an overseas-listed investment  
 product. You should undertake such transactions only if you understand and are comfortable with the extent of your  
 exposure to the risks. 

3. You should carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your experience, objectives, risk appetite,  
 financial resources and other relevant circumstances. In considering whether to trade or to authorise someone else to trade  
 for you, you should be aware of the following:

Differences in Regulatory Regimes 
a. Overseas markets may be subject to different regulations, and may operate differently from approved exchanges in  
 Singapore. For example, there may be different rules providing for the safekeeping of securities and monies held by  
 custodian banks or depositories. This may affect the level of safeguards in place to ensure proper segregation and  
 safekeeping of your investment products or monies held overseas. There is also the risk of your investment products or  
 monies not being protected if the custodian has credit problems or fails. Overseas markets may also have different periods  
 for clearing and settling transactions. These may affect the information available to you regarding transaction prices and the  
 time you have to settle your trade on such overseas markets. 

b. Overseas markets may be subject to rules which may offer different investor protection as compared to Singapore. Before  
 you start to trade, you should be fully aware of the types of redress available to you in Singapore and other relevant  
 jurisdictions, if any. 

c. Overseas-listed investment products may not be subject to the same disclosure standards that apply to investment products  
 listed for quotation or quoted on an approved exchange in Singapore. Where disclosure is made, differences in accounting,  
 auditing and financial reporting standards may also affect the quality and comparability of information provided. It may also  
 be more difficult to locate up-to-date information, and the information published may only be available in a foreign language. 

Differences in legal systems 
d. In some countries, legal concepts which are practised in mature legal systems may not be in place or may have yet to be  
 tested in courts. This would make it more difficult to predict with a degree of certainty the outcome of judicial proceedings  
 or even the quantum of damages which may be awarded following a successful claim. 

e. The Monetary Authority of Singapore will be unable to compel the enforcement of the rules of the regulatory authorities or  
 markets in other jurisdictions where your transactions will be effected. 

RISK WARNING: 
An overseas-listed investment product* is subject to the laws and regulations of the jurisdiction it is listed in. Before you trade 
in an overseas-listed investment product or authorise someone else to trade for you, you should be aware of: 

•	 The	level	of	investor	protection	and	safeguards	that	you	are	afforded	in	the	relevant	foreign	jurisdiction	as	the	overseas- 
 listed investment product would operate under a different regulatory regime. 
•	 The	differences	between	the	legal	systems	in	the	foreign	jurisdiction	and	Singapore	that	may	affect	your	ability	to	recover	 
 your funds. 
•	 The	tax	implications,	currency	risks,	and	additional	transaction	costs	that	you	may	have	to	incur.	
•	 The	counterparty	and	correspondent	broker	risks	that	you	are	exposed	to.	
•	 The	political,	economic	and	social	developments	that	influence	the	overseas	markets	you	are	investing	in.	

These and other risks may affect the value of your investment. You should not invest in the product if you do not understand 
or are not comfortable with such risks. 

*An “overseas-listed investment product” in this statement refers to a capital markets product that is listed for quotation 
or quoted only on overseas securities exchange(s) or overseas futures exchange(s) (collectively referred to as “overseas 
exchanges”).
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f. The laws of some jurisdictions may prohibit or restrict the repatriation of funds from such jurisdictions including capital,  
 divestment proceeds, profits, dividends and interest arising from investment in such countries. Therefore, there is no  
 guarantee that the funds you have invested and the funds arising from your investment will be capable of being remitted. 

g. Some jurisdictions may also restrict the amount or type of investment products that foreign investors may trade. This can  
 affect the liquidity and prices of the overseas-listed investment products that you invest in. 

Different costs involved 
h. There may be tax implications of investing in an overseas-listed investment product. For example, sale proceeds or the  
 receipt of any dividends and other income may be subject to tax levies, duties or charges in the foreign country, in Singapore,  
 or in both countries. 

i.	 Your	investment	return	on	foreign	currency-denominated	investment	products	will	be	affected	by	exchange	rate	fluctuations	 
 where there is a need to convert from the currency of denomination of the investment products to another currency, or may  
 be affected by exchange controls. 

j. You may have to pay additional costs such as fees and broker’s commissions for transactions in overseas exchanges. In  
 some jurisdictions, you may also have to pay a premium to trade certain listed investment products. Therefore, before you  
 begin to trade, you should obtain a clear explanation of all commissions, fees and other charges for which you will be liable.  
 These charges will affect your net profit (if any) or increase your loss. 

Counterparty and correspondent broker risks 
k. Transactions on overseas exchanges or overseas markets are generally effected by your Singapore broker through the use  
 of foreign brokers who have trading and/or clearing rights on those exchanges. All transactions that are executed upon your  
 instructions with such counterparties and correspondent brokers are dependent on their respective due performance of their  
 obligations. The insolvency or default of such counterparties and correspondent brokers may lead to positions being  
 liquidated or closed out without your consent and/or may result in difficulties in recovering your monies and assets held  
 overseas. 

political, economic and Social Developments 
l.	 Overseas	markets	are	influenced	by	the	political,	economic	and	social	developments	in	the	foreign	jurisdiction,	which	may	 
 be uncertain and may increase the risk of investing in overseas-listed investment products. 

ACKNoWLeDGeMeNT of ReCeIpT of  THIS RISK WARNING STATeMeNT 

I acknowledge that I have received a copy of the Risk Warning Statement and understand its contents.

If you are a joint account holder, please complete a separate RISK WARNING STATeMeNT foR oVeRSeAS-LISTeD 
INVeSTMeNT pRoDUCTS.
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