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การลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

วิธีการกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

ชุดเปิดบัญชี ประกอบด้วย 

ลําดับ รายการ ลงช่ือ 

1 แบบคาํขอเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตัง้ตัวแทนนายหน้า  

กรอกรายละเอียดและลงช่ือ หน้า 3, 6, 9, 10, 19 และ ATS ปกหลงั 

***สําหรับลูกค้าเดมิท่ีมีบัญชีซ้ือขายหุ้นกับ CGS-CIMB แล้วไม่ต้องกรอกเอกสารชุดน้ี*** 

6 จดุ 

2 แบบคาํขอเพิ่มเตมิประเภทบัญชี กรอกรายละเอียดและลงช่ือ 1 จดุ 

3 สัญญาการลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ 

แบบเปิดเผยความเส่ียงจากการซือ้ขายหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ 

- ลงช่ือท้ายสญัญา 

- ทําแบบประเมินความเส่ียงของลกูค้าฯ และลงช่ือ 

- กรอกแบบฟอร์ม W8BEN (เอกสารเพ่ือสทิธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทนุในตลาดหุ้นอเมริกา สําหรับ Non-US citizen)  

กรอก >>> ข้อ 1 - ช่ือ นามสกลุ, ข้อ 3 - ท่ีอยู่ถาวร, ข้อ 4 - ท่ีอยู่ท่ีสามารถตดิตอ่ได้ กรณีแตกตา่งจากข้อ 3, ข้อ 9 - กรอก “Thailand”  

เพ่ือยืนยนัว่าเป็นประชาชนชาวไทย และลงช่ือ 

- ลงช่ือแบบฟอร์ม Risk Warning Statement for Overseas-Listed Investment Products 

4 จดุ 

4 เอกสารชีแ้จงประกอบการเปิดบัญชี  

สําหรับใหลู้กคา้เก็บไว ้

 

เอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี ประกอบด้วย 

1 สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนา 1 ชดุ 

2 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนา 1 ชดุ 

3 สําเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงนิฝาก ท่ีมีหน้าช่ือบัญชี และเลขท่ีบัญชี พร้อมรับรองสําเนา 1 ชดุ 

ใชสํ้าหรับการถอนเงิน และบริการตดั ATS เพื่อฝากหลกัประกนั (ATS : BBL, BAY, CIMBT, KTB, KBANK, SCB, UOB, TBANK, TMB) 

4 สําเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมรับรองสําเนา 1 ชดุ 

สําหรับลูกคา้ทีต่อ้งการซ้ือหุน้ไทยดว้ยบญัชีทีใ่ชว้งเงิน (Cash Account) 

***ลกูค้าเดมิท่ีมีบญัชีซือ้ขายหุ้นกบั CGS-CIMB แล้ว ใช้เพียงสําเนาบตัรประชาชน 1 ชดุ*** 
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การลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

แบบคาํขอเพ่ิมเติมประเภทบัญชี 

 

วนัท่ี.................................................... 

ตามท่ีข้าพเจ้า……………………………………….…..............................ตกลงเปิดบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือบัญชีซือ้ขายหน่วยลงทุน 

รวมถึงธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ กบั บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั (“บริษัท”) นัน้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบญัชีเพิ่มเติมกับบริษัท โดยข้าพเจ้า

ตกลงยินยอมปฏิบตัิตามเง่ือนไขและรายละเอียดภายใต้ข้อตกลงของสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้า หรือสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้าเพ่ือซือ้ขายหน่วยลงทนุ หรือสญัญาซือ้ขาย

สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมถึงธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัธุรกิจหลกัทรัพย์หรือสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องทกุประการ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

รายละเอียดประเภทบัญชีท่ีขอเพิ่มเตมิ 

ประเภทธุรกรรม  ระบช่ืุอบญัชี และ เลขท่ีบญัชี (ท่ีมีในปัจจบุนั)  ระบช่ืุอบญัชี (ขอเพิ่มเตมิ) 

การซือ้ขายหลกัทรัพย์  

 Cash Basis 

 Cash Balance 

 Cross Border Trading  

 Credit Balance 

 ELN 

 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

 

 Cash Basis 

 Cash Balance 

 Cross Border Trading  

 Credit Balance 

 ELN 

การซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์ 
 

 TFEX 
 

เลขท่ีบญัชี...............…… 
 

 TFEX 

การซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 

 Fund Mart 
 

เลขท่ีบญัชี...............…… 
 

 Fund Mart 

การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 
 

 SBL 
 

เลขท่ีบญัชี...............…… 
 

 SBL 

การออมหลกัทรัพย์ 

 

 Easy Wealth Builder  

      ทกุวนัท่ี    5   ของเดือน 

      ทกุวนัท่ี  15   ของเดือน           

      ทกุวนัท่ี  25   ของเดือน 

           

 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

 Easy Wealth Builder  

  วนัท่ี 5   ของเดือน 

เงินลงทนุ.......................บาท 

 

  วนัท่ี 15  ของเดือน 

เงินลงทนุ......................บาท 

 

  วนัท่ี 25  ของเดือน 

เงินลงทนุ.....................บาท 

 

หลกัทรัพย์ท่ีซือ้ / จํานวนเงิน 

…….……./……..…….… บาท 

…….……./……..…….… บาท 

…….……./……..…….… บาท 

…….……./……..…….… บาท

…….……./……..…….… บาท 

…….……./……..…….… บาท

…….……./……..…….… บาท 

…….……./……..…….… บาท

…….……./……..…….… บาท 

…….……./……..…….… บาท 

ธุรกรรมอ่ืน 
 

 ......................................... 

 ........................................ 

 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

 

 ..................................................................................... 

 ..................................................................................... 

เหตผุลและความจําเป็นท่ีขอเพิ่มเตมิประเภทบญัชี (ระบไุด้มากกว่า 1 รายการ) 

 ต้องการเพิ่มช่องทางการลงทนุ     ต้องการทําธุรกรรมเพิ่มเตมิ 

 ต้องการให้มีผู้แนะนําการลงทนุ/เจ้าหน้าท่ีการตลาด เพ่ือดแูลการลงทนุ มากกวา่ 1 ทา่น 

 อ่ืนๆ (ระบ)ุ..............................................................................................................................................................................................................................................      

ช่องทางการซือ้ขาย บญัชีท่ีขอเพิ่มเตมิ 

 ผ่านผู้แนะนําการลงทนุ /เจ้าหน้าท่ีการตลาด      

 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต /ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบ ุEmail Address.................................................................................................................................      

ช่องการทําธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญา บญัชีท่ีขอเพิ่มเตมิ 

 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต / ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กรณีลกูค้าไม่ประสงค์ดําเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต / ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทจะใช้รูปแบบหรือวิธีการตามท่ีบริษัทกําหนด 

ลกูค้าบญัชีออมหุ้น (Easy Wealth Builder) บริษัทกําหนดให้ดําเนินการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต / ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทา่นัน้ 
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การลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

เงื่อนไขข้อตกลงและคาํรับรองของลูกค้า 

1. ลกูค้าตกลงและยอมรับท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไขของสญัญาตามประเภทบญัชีท่ีขอเปิดเพิ่มเตมิทกุประการและให้ถือว่าแบบคําขอเพิ่มเติมประเภทบญัชีฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสญัญา

ดงักลา่วด้วย 

2. ลกูค้าตกลงและยอมรับท่ีจะปฏิบตัิตามประกาศ กฎ ระเบียบ คําสัง่ ข้อบงัคบั ท่ีออกโดยบริษัท หน่วยงานควบคมุกํากับดแูลธุรกิจหลกัทรัพย์ เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย เป็นต้น โดยไม่คํานงึถงึว่าประกาศ กฎ ระเบียบ คําสัง่ ข้อบงัคบั ดงักล่าวจะมีขึน้ก่อนหรือใน

ขณะท่ีลกูค้าทําแบบคําขอเพิ่มเตมิประเภทบญัชีฉบบันี ้หรือท่ีจะมีขึน้ตอ่ไปในอนาคต และให้รวมถึงการให้บริการประเภทอ่ืนของบริษัทท่ีมีอยู่แล้วในขณะนี ้หรือท่ีจะมีตอ่ไปในภายหน้า 

โดยให้ถือว่ามีผลผกูพนัลกูค้านบัแตว่นัท่ีลงนามแบบคําขอเพิ่มเตมิประเภทบญัชีฉบบันี ้ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ ลกูค้าตกลงยินยอมเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้สิน้ 

3. เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัและยบัยัง้การกระทําอนัไม่เป็นธรรม หรือพฤตกิรรมการลงทนุหรือทําธุรกรรมท่ีไม่เหมาะสม ลกูค้าตกลงว่า 

(1)  ลกูค้ายินยอมท่ีจะแจ้งและจดัหาข้อมลูดงันี ้พร้อมทัง้จดัทําคําชีแ้จงเพ่ืออธิบายรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลดงักล่าวให้แก่บริษัท ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ สํานกัหกับญัชี หรือสํานกังาน กลต. เม่ือร้องขอหรือเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานดงักลา่วกําหนด 

 (ก)  ข้อมลูท่ีสามารถระบคุวามมีตวัตนท่ีแท้จริงของลกูค้าและผู้ รับประโยชน์จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนของลกูค้าทกุรายทกุทอด 

 (ข)  วตัถปุระสงค์ในการซือ้ขายของลกูค้า 

 (ค)  ข้อมลูเก่ียวกบัการซือ้ขายของลกูค้า 

 (ง)  ในกรณีท่ีลกูค้าเป็นผู้ ดําเนินการสัง่ซือ้ขายเพ่ือบคุคลอ่ืนหลายรายหรือหลายทอดผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account)  ลกูค้ายินยอมท่ีจะแจ้ง จดัหา และ

จดัทําคําชีแ้จงเก่ียวกบัข้อมลูตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบคุคลอ่ืนนัน้ทกุรายและทกุทอด  ทัง้นี ้เฉพาะท่ีลกูค้ารู้หรือควรรู้เน่ืองจากการเป็นผู้ ดําเนินการเช่นนัน้ 

(2)  ลกูค้ายินยอมให้บริษัทงดให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนกบัลกูค้าเป็นการชัว่คราว ปิดบญัชีซือ้ขาย จํากดัการซือ้ขาย และดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกบัการ

ซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนของลกูค้าได้ แล้วแตก่รณี  ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ นายทะเบียนหลกัทรัพย์ สํานกัหกับญัชี

หรือสํานกังาน กลต. ในกรณีท่ีปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้

 (ก)  การซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนของลกูค้ามีหรือน่าจะมีผลกระทบตอ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียน หรือทําให้หรือน่าจะทําให้ราคา

ของหลกัทรัพย์จดทะเบียนไม่ตรงตอ่สภาพปกตขิองตลาด 

 (ข)  ลกูค้ามีพฤตกิรรมการซือ้ขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนท่ีไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 (ค)  ลกูค้าไม่ดําเนินการแจ้ง จดัหาข้อมลู หรือจดัทําคําชีแ้จงตาม (1) หรือให้ข้อมลูอนัเป็นเทจ็หรืออาจก่อให้เกิดความสําคญัผิดในสาระสําคญั 

4. ลกูค้าตกลงยอมรับว่าในกรณีท่ีลกูค้าขอเพิ่มเตมิประเภทบญัชี ยินยอมให้บริษัทนําข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับลกูค้าในฐานข้อมูลของบริษัท ประกอบในการพิจารณาเพิ่มเติมประเภทบญัชี 

โดยลกูค้าตรวจสอบแล้วและขอยืนยนัว่าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัลกูค้าถกูต้องและเป็นความจริงทกุประการ 

 

                                                                         ลงช่ือ............................................................................................ลกูค้า 

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

สําหรับพนักงาน/เจ้าหน้าท่ี CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 
 

อ้างอิงข้อมูลตามบัญชีลูกค้าเลขที่........................................... 

การตรวจสอบข้อมลูและเอกสารเบือ้งต้น 

 ตรวจสอบลายมือช่ือลกูค้าถกูต้อง 

 สําเนาบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 เอกสารประกอบอ่ืน (ระบ)ุ........................................................................... 

     ................................................................................................................ 

      

ลงช่ือ...................................................................................ผู้แนะนําการลงทนุ                       

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

ฝ่าย/หน่วยงาน……………………..……………………………………….………. 

Trader ID......................................................................................................... 

สาขา.................................................................รหสัสาขา……………………… 

วนัที่................................................................................................................. 

 

รายการอนุมัติ /ความเหน็เพิ่มเติม 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

ลงช่ือ……………………………….………………………………………………… 

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

ตําแหน่ง    ผู้จดัการสาขา............................................................................. 

                 หวัหน้าทีม.................................................................................. 

                 ระบ.ุ.......................................................................................... 

วนัที่................................................................................................................. 
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การลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

สัญญาการลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

วนัท่ี.................................................... 

สญัญาฉบบันีทํ้าขึน้ท่ี บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั ระหว่าง บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด สํานกังานตัง้อยู่เลขท่ี 130-132 อาคาร

สนิธรทาวเวอร์ 2 ชัน้ 2,3 และอาคารสนิธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 12 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ซึง่ตอ่ไปในสญัญานี ้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึง่  
 

กบั………………………………………………………………………………………………………………….…..........................ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “ลูกค้า” อีกฝ่ายหนึง่ 

ตามท่ีลกูค้ามีความประสงค์ขอเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศกับบริษัท ลูกค้าตกลงทําสญัญาการลงทนุในหลกัทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ โดยมี

เง่ือนไขและรายละเอียด ดงันี ้

 

คาํจาํกัดความ 

 

ข้อ 1 เว้นแตจ่ะนิยามไว้เป็นอย่างอ่ืนในการลงทนุในหลกัทรัพย์และ/หรือตราสารตา่งประเทศ และรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมคําจํากัดความซึง่จะมีขึน้ในภายหน้า โดยชดัแจ้งแล้วต่อไปใน

สญัญานี ้คําว่า 

“หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ” หมายความว่า หลกัทรัพย์ท่ีออกเป็นเงินตราตา่งประเทศและจําหน่ายในต่างประเทศ และ เป็น ประเภทหลกัทรัพย์ท่ี สํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาด หลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) อนญุาตให้บริษัทให้บริการแก่ลกูค้าได้ และให้หมายความรวมถึงตราสารตา่งประเทศตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. อนญุาตด้วย 

“ตลาดหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ” หมายความว่า นิตบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่สามารถให้บริการเป็นตลาดหลกัทรัพย์ หรือ ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือศนูย์

ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามกฎหมายของประเทศนัน้ และอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของทางการ หรือหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์ หรือตราสาร 

“วงเงินจดัสรร” หมายความว่า วงเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าต่างประเทศ ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) มอบหมายให้สํานกังาน 

ก.ล.ต.เป็นผู้จดัสรรวงเงิน 

 

เงื่อนไขการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

 

ข้อ 2 ลกูค้าทราบว่า ก่อนท่ีจะนําเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ลกูค้าจะต้องได้รับอนมุตัิการลงทนุจากธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) เจ้าพนกังานควบคมุการแลกเปล่ียน

เงินตราตามกฎหมายควบคมุการแลกเปล่ียนเงิน และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (หากมี) เป็นครัง้คราว และจะต้องได้รับการจดัสรรวงเงินเพ่ือการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศจาก

สํานกังาน ก.ล.ต. ลกูค้าจงึจะสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศได้ 

ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีท่ี ธปท. ไม่อนมุตักิารลงทนุ และ/หรือ สํานกังาน ก.ล.ต.ไม่จดัสรรวงเงินเพ่ือการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศของลกูค้า หรือจดัสรรไม่ครบตามความ

ประสงค์ ลกูค้าตกลงยอมรับผลท่ีเกิดขึน้และจะไม่เรียกร้องความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากกรณีดงักลา่วจากบริษัท 

ข้อ 3 ก่อนสง่คําสัง่ซือ้หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ลกูค้าตกลงวางเงิน (เงินวางประกนั) เพ่ือชําระคา่ซือ้หลกัทรัพย์ตา่งประเทศกบับริษัท โดยลกูค้าตกลงและยินยอมให้เป็นดลุยพินิจของบริษัท

แตเ่พียงฝ่ายเดียวท่ีจะพิจารณาจ่ายดอกเบีย้หรือผลประโยชน์อ่ืนใดหรือไม่ก็ได้ ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทหน็สมควรโดยไม่จําเป็นต้องบอกกลา่วให้ลกูค้าทราบ 

ข้อ 4 ลกูค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทแต่งตัง้บริษัทตวัแทนนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (“Sub Broker”) เพ่ือการซือ้ ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศของลกูค้า (“บญัชีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ”) รวมถึงการแตง่ตัง้บริษัทผู้ดแูลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (“Global Custodian”) เพ่ือดแูลและเก็บรักษาทรัพย์สินผลประโยชน์ในต่างประเทศของลกูค้า โดย

ลกูค้าตกลงรับผิดชอบคา่นายหน้า คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ รวมถึงเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทได้ออกทดรองจ่ายแทนลกูค้าเพ่ือกิจการดงักล่าวข้างต้นทกุประการทัง้นี ้Sub Broker 

และ Global Custodian อาจเป็นบริษัทในเครือหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท และบริษัทมีสทิธิเปล่ียนแปลงได้ตามท่ีเหน็สมควร โดยไม่จําเป็นต้องบอกกลา่วหรือได้รับความยินยอมจาก

ลกูค้าแตอ่ย่างใด และลกูค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูของลกูค้าให้แก่ Sub Broker และ Global Custodian เพ่ือประโยชน์ของลกูค้าท่ีเก่ียวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

ข้อ 5 ลกูค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทเป็นผู้ เลือกใช้บริการการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และบริการการโอนเงินไปต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่

จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าแตอ่ย่างใด ทัง้นีล้กูค้าตกลงรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ การโอนเงินไปตา่งประเทศ โดยยินยอมให้บริษัทหกัจาก

เงินวางประกนัของลกูค้าเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

กรณีท่ีลกูค้ามีเงินตราตา่งประเทศท่ีวางไว้กบับริษัทหลายสกลุเงิน ลกูค้าตกลงยินยอมให้เป็นสทิธิของบริษัทในการเลือกสกลุเงินตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวหรือได้รับ

ความยินยอมจากลกูค้าแตอ่ย่างใด 

ข้อ 6 กรณีท่ีลกูค้าทํารายการซือ้หลกัทรัพย์ตา่งประเทศเกินวงเงิน หรือเงินวางประกนัของลกูค้าในตา่งประเทศไม่เพียงพอสําหรับชําระคา่ซือ้หลกัทรัพย์ ลกูค้ารับทราบและตกลงโอนเงิน

ไปตา่งประเทศผ่านบริษัทเพ่ือชําระคา่ซือ้หลกัทรัพย์สว่นท่ีขาดรวมทัง้คา่ปรับลา่ช้า คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย หรือเงินอ่ืนใดทนัทีท่ีได้รับแจ้งจากบริษัท หากลกูค้าไม่ดําเนินการภายในเวลา

ท่ีกําหนด ลกูค้ายินยอมให้เป็นดลุยพินิจของบริษัทในการบงัคบัขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศท่ีลกูค้าสัง่ซือ้นัน้ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบตอ่ผลขาดทนุ หรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก

การขายหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

ข้อ 7 ลกูค้ายินยอมให้บริษัทรายงานข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบับญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ รวมถึงรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศของลกูค้า ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ 

ธปท. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศกําหนด 
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การลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

ข้อ 8 ลกูค้ารับทราบและเข้าใจวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ เป็นการซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ลกูค้ามีหน้าท่ีแจ้งแบบแสดงรายการเงินได้จากต่างประเทศ 

รวมทัง้แจ้งรายการเงินโอนจากตา่งประเทศเข้ามาในประเทศไทยภายใต้บนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้เพ่ือย่ืนแบบรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปีตาม

ประมวลรัษฎากร 

ข้อ 9 ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า กรณีลกูค้าประสงค์ท่ีจะทําสญัญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนด้วยตนเอง (Currency Hedge) ลกูค้าจะแจ้งให้บริษัททราบก่อนทกุครัง้ 

ข้อ 10 ลกูค้าตกลงและยอมรับว่า การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ภายใต้บนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้บริษัทจําเป็นต้องทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้

คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอร์ฟแวร์ (Software) และเครือข่ายออนไลน์ ซึง่อาจมีเหตขุดัข้องเกิดขึน้กบัอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายออนไลน์ทัง้ของบริษัทหรือ

ลกูค้า ทําให้คําสัง่ของลกูค้าไม่สมบรูณ์หรือบริษัทไม่สามารถทําตามคําสัง่ของลกูค้าได้ทัง้หมดหรือบางสว่น ลกูค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ ตอ่บริษัททัง้สิน้ 

ข้อ 11 ลกูค้าทราบและเข้าใจว่า บริษัทไม่มีหน้าท่ีแนะนําการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศให้แก่ลกูค้า หรือตดัสนิใจแทนลกูค้า ดงันัน้ ลกูค้าจะต้องศกึษา ตรวจสอบ ข้อมูลการลงทนุ

ในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศด้วยตนเอง รวมทัง้การค้นคว้าหาข้อมลูสถานะ ลกัษณะธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ และยอมรับผลกระทบใดๆ ทัง้หลายท่ีอาจ

เกิดขึน้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศด้วยตนเอง 

ข้อ 12 ลกูค้าตกลงยินยอมปฏิบตัติามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจประกาศใช้อยู่ในปัจจบุนั และ/หรือท่ีอาจจจะมีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเตมิในอนาคต 

 

วิธีการรับ-ส่งข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

 

ข้อ 13 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี ้กระทําด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) ตามท่ีอยู่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail Address) ซึง่ลกูค้าต้องแจ้งตอ่บริษัท หากลกูค้าต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ลกูค้าจะต้องแจ้งให้

บริษัททราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 

ข้อ 14 คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงยอมรับว่าการรับ-ส่งข้อมูลการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) นี ้รวมถึงไม่จํากัดอยู่เพียง ใบยืนยนัการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ ใบกํากบัภาษี ใบแจ้งสรุปยอดรายเดือน ใบแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือ จดหมายแจ้งข่าวสารระหว่างคูส่ญัญา หรือ Sub Broker หรือ Global Custodian 

ข้อ 15 ลกูค้ามีหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลู เอกสารทกุประเภทท่ีบริษัท หรือ Sub Broker หรือ Global Custodian แจ้งหรือส่งให้ทกุครัง้ รวมทัง้ตรวจสอบ รายงาน 

สถานะ ความเคล่ือนไหว บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศเงินคงเหลือในตา่งประเทศ หากพบความผิดพลาดหรือความผิดปกตใิดๆ จะต้องแจ้งรายการ รายละเอียดหรือข้อความใดๆ 

ให้บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ีบริษัท หรือ Sub Broker หรือ Global Custodian แจ้งหรือส่งข้อมูลให้แก่ลกูค้า มิฉะนัน้บริษัทจะถือว่าลกูค้าตกลง

รับรองว่าข้อมลูหรือเอกสารทกุประเภทดงักลา่วมีความถกูต้องสมบรูณ์และตกลงผกูพนัลกูค้าตามหลกัฐานท่ีปรากฏทกุประการและบริษัทได้กระทําการในฐานะตวัแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

ข้อ 16 ลกูค้าสามารถขอให้บริษัทจดัพิมพ์และออกต้นฉบบัหรือสําเนาเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับลกูค้าเป็นคราวๆ ได้ โดยลกูค้าตกลงท่ีจะชําระค่าธรรมเนียม รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการ

จดัพิมพ์หรือออกเอกสารเหลา่นัน้ 

ข้อ 17 ลกูค้ามีความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกบัการรับ-สง่ ข้อมลูด้วยจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้ความเส่ียงหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ รวมทัง้ไม่จํากัดอยู่เพียง การสญูหาย

ของข้อมลูระหวา่งทาง การสง่ข้อมลูเป็นไปอยา่งลา่ช้าหรือไม่สามารถสง่ข้อมลูได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามายงัท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของลกูค้าโดยบุคคลภายนอก 

หรือเข้ามาลว่งรู้ข้อมลูใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคล่ือนของข้อมลูประการอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากข้อจํากดัในการใช้จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่เป็นการส่ือสารสาธารณะท่ีมีผู้ ใช้บริการ

เป็นจํานวนมากทัว่โลก ทัง้นี ้ลกูค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายใดๆ ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึน้จากเหตดุงักลา่ว และการท่ีบริษัทให้บริการแก่ลกูค้า

ในการจดัสง่ข้อมลูเอกสารทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์นี ้มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกนัว่าบริษัทจะสามารถป้องกนัความเส่ียงหรือความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

 

แบบเปิดเผยความเส่ียงจากการซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

 

ข้อ 18 การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศมีความเส่ียง ลกูค้าอาจสญูเสียเงินลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ ดงันัน้ ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ลกูค้าควรตรวจสอบและพิจารณา

ข้อมลูในเอกสารเปิดเผยข้อมลูความเส่ียงฉบบันีอ้ย่างรอบคอบ ซึง่เอกสารเปิดเผยข้อมลูความเส่ียงฉบบันีแ้สดงถึงความเส่ียงท่ีสําคญัซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การลงทนุอย่างมีนยัสําคญั 

อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเส่ียงฉบบันีม้ิได้แสดงถึงความเส่ียงทัง้หมดท่ีเก่ียวกับการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจยัหรือความเส่ียงท่ีสําคญับางประการท่ี

เก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ดงันัน้ จงึอาจมีปัจจยัหรือความเส่ียงอ่ืนท่ีไม่อาจทราบได้ในขณะนี ้หรือเป็นความเส่ียงท่ีพิจารณาในขณะนีว้่าไม่เป็นสาระสําคญั ซึง่

อาจกลายเป็นปัจจยัหรือความเส่ียงท่ีมีความสําคญัในอนาคตได้ 

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงฉบบันีม้ิใช่เอกสารท่ีให้คําแนะนําในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี ลูกค้าควรปรึกษาท่ีปรึกษาในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการลงทุนในหลกัทรัพย์

ตา่งประเทศ ดงันัน้ ผู้ลงทนุไม่ควรลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศเว้นแตผู่้ลงทนุได้มีความเข้าใจถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศอย่างถ่องแท้และตดัสินใจ

ลงทนุโดยเหน็ว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศดงักลา่วนัน้เหมาะสมกบัตน 

18.1 ความเส่ียงทัว่ไปในการลงทนุในหลกัทรัพย์ 

ลกูค้าท่ีลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศมีความเส่ียงท่ีจะสญูเสียเงินลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นได้ ทัง้นี ้อาจมีเหตกุารณ์ท่ีคาดไม่ถึง ซึง่รวมถึงการดําเนินการต่างๆ ของ

หน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตกุารณ์ท่ีเป็นเหตสุดุวิสยัอ่ืนๆ และเหตกุารณ์ท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ เช่น สงคราม จลาจล 

ความวุ่นวายภายในบ้านเมืองหรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึง่เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจทําให้เกิดความผนัผวนอย่างรุนแรงตอ่ตลาดและราคาของหลกัทรัพย์ได้ 
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การลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

18.2 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะตลาดและความผนัผวนของราคา 

หลกัทรัพย์ต่างประเทศท่ีลูกค้าจะเข้าลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ท่ีทําการซือ้ขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศท่ีอาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบท่ี

แตกตา่งจากของประเทศไทยอย่างมีนยัสําคญั นอกจากนี ้ตลาดหลกัทรัพย์ท่ีหลกัทรัพย์ตา่งประเทศมีการซือ้ขายหรือจดทะเบียนดงักลา่วอาจใช้ดลุยพินิจระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็น

ครัง้คราว ดงันัน้ การเปล่ียนแปลง หรือความผนัผวน หรือภาวะตกต่ํา หรือการเกิดขึน้ของเหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ปริมาณการซือ้ขายและราคาของหลกัทรัพย์ได้ 

นอกเหนือจากปัจจยัดงักลา่วข้างต้นซึง่เป็นปัจจยัภายในแล้ว ปริมาณการซือ้ขายและราคาของหลกัทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจยัอ่ืน ซึง่อาจเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับ

หลกัทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจากปัจจยัภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึง่การเปล่ียนแปลงของปัจจยัเหล่านีอ้าจ

สง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการซือ้ขายและราคาของหลกัทรัพย์ได้ 

18.3 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัระบบการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ 

การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศจะเก่ียวข้องกับการส่งคําสัง่ซือ้ขาย การส่งมอบ และการชําระราคา และ/หรือ สินค้าในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ซึง่กฎหมายและ

ระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ในแตล่ะประเทศท่ีมีการทําธุรกรรมอาจมีความแตกตา่งกนั ซึง่ลกูค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทําธุรกรรมโดยผู้ลงทนุของประเทศ

ดงักลา่ว โดยท่ีระบบการชําระและสง่มอบหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ดงักลา่วอาจมีการพฒันาท่ีด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานท่ีต่ํากว่า และในบางกรณี อาจมีความน่าเช่ือถือน้อยกว่าของ

ประเทศไทย ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมท่ีต้องชําระในประเทศไทย หรือสงูกว่าท่ีผู้ ลงทุนได้คาดหมายไว้ นอกจากนี ้

เน่ืองจากระบบการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลกัทรัพย์ของแต่ละประเทศ มิได้

เช่ือมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าท่ีคาดหมายไว้ ซึ่งปัจจยัดงักล่าวข้างต้นอาจ

ก่อให้เกิดความเส่ียงในการลงทนุท่ีเพิ่มมากขึน้ ซึง่รวมถึงความเส่ียงตอ่การทจุริต การไม่สามารถสง่มอบหลกัทรัพย์หรือความสบัสนในเง่ือนไข และกระบวนการในการชําระราคาและส่ง

มอบหลกัทรัพย์ ตลอดจนการชําระคืนเงินทนุและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผลให้เกิดการขาดทนุ สญูเสียโอกาส เกิดความลา่ช้าและเพิ่มคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการและคา่ใช้จ่ายทางกฎหมาย 

18.4 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบักฎหมายหรือระเบียบท่ีใช้บงัคบั 

เน่ืองจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศเป็นการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีมีถ่ินท่ีอยู่หรือมีสํานกังาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศซึง่อยู่

ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบท่ีแตกตา่งกนั การลงทนุในประเทศตา่งๆ หรือในบางประเทศดงักลา่วอาจถกูจํากดัหรือถกูควบคมุในระดบัท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใช้

บงัคบัในแตล่ะประเทศนัน้ ซึง่ข้อจํากดัหรือการควบคมุดงักลา่วอาจรวมถึงการต้องได้รับอนญุาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอ่ืนใดก่อนการลงทนุ ข้อจํากัดการลงทนุของผู้ลงทนุ

ตา่งชาตใินธุรกิจบางประเภท การขออนญุาตจากหน่วยงานของรัฐเพ่ือนําเงินท่ีได้จากการลงทนุ หรือเงินทนุ หรือเงินท่ีผู้ลงทนุต่างชาติได้รับจากการขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศออกนอก

ประเทศดงักลา่ว หรือการจดัเก็บภาษีท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ของผู้ลงทนุตา่งชาต ินอกจากนีก้ฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านัน้อาจมีความไม่ชดัเจนและอาจขึน้อยู่

กับการตีความของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในประเทศดงักล่าว ซึง่อาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านัน้ในทางท่ีไม่เป็นคณุต่อผู้ลงทนุ อีกทัง้ประเทศต่างๆ ดงักล่าวอาจมีการออก

กฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครัง้คราว ซึง่ทําให้เกิดความไม่แน่นอนในเร่ืองของขอบเขตและเนือ้หาของกฎหมายหรือระเบียบท่ีออกมาใหม่ ซึง่ปัจจยัเหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่

การลงทนุ 

นอกเหนือจากข้อจํากดัและการควบคมุตามท่ีได้กลา่วข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทนุในฐานะผู้ ถือหลกัทรัพย์ไว้อย่างจํากดัหรือน้อยมาก ซึง่

รวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดําเนินคดีและการขอให้มีการบงัคบัคดีตามคําพิพากษา นอกจากนี ้ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน

ออกไป ซึ่งอาจทําให้ลกูค้าประสบปัญหาในการดําเนินการฟ้องร้องในชัน้ศาลในประเทศนัน้ๆ อีกทัง้ในกรณีท่ีลกูค้าได้รับคําพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ลูกค้าอาจต้อง

ดําเนินการให้มีการบงัคบัตามคําพิพากษาดงักลา่วในประเทศท่ีลกูค้าได้ลงทนุก็มิได้มีหลกัประกนัใดๆ ว่าศาลของประเทศนัน้ๆ จะดําเนินการบงัคบัคดีตามคําพิพากษาท่ีได้รับ 

18.5 ความเส่ียงเก่ียวกบัการดแูลรักษาทรัพย์สนิของลกูค้า 

ทรัพย์สนิของลกูค้าท่ีได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผู้ รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุ้มครอง และการ

จดัการตามกระบวนการล้มละลายท่ีบญัญตัติามกฎหมายตา่งประเทศรวมถึงหลกัเกณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีออกโดยหน่วยงานกํากบัดแูลของตา่งประเทศนัน้ ซึง่อาจแตกตา่งจากท่ีกําหนดไว้

ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบญัญตัล้ิมละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์

อ่ืนท่ีเก่ียวข้องของประเทศไทย ดงันัน้ หากเกิดกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ใดท่ีส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินของลกูค้า หรือในกรณีท่ีลกูค้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของลกูค้าท่ีเก็บ

หรือรักษาในตา่งประเทศคืนหรือโอนไปยงับคุคลอ่ืน หรือกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจตา่งประเทศหรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิตา่งประเทศนัน้ประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขัน้ล้มละลาย ลกูค้าอาจ

มีความเส่ียงในเร่ืองขัน้ตอน ระยะเวลา และต้นทนุในการดําเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จํานวน หรือมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีลกูค้าได้รับหรือฝากไว้ในต่างประเทศนัน้  

ลกูค้าจงึควรทําความเข้าใจในหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบักระบวนการในการจดัการและความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวเพิ่มเติม

ก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

18.6 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ 

แม้ว่าลกูค้าจะลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ แต่ตลาดหลกัทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคลอ่ง นอกจากนี ้สภาพ

คลอ่งของหลกัทรัพย์อาจขึน้อยู่กบัปัจจยัอ่ืน เช่น ลกัษณะของหลกัทรัพย์ รวมทัง้ปัจจยัภายใน และ/หรือปัจจยัภายนอกของประเทศท่ีตลาดหลกัทรัพย์นัน้ตัง้อยู่ ดงันัน้ สภาพคล่องท่ีมีอยู่

น้อยอาจลดความสามารถของผู้ลงทนุในการซือ้หรือขายหรือดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับหลกัทรัพย์นัน้ หรืออาจทําให้การซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ในราคาท่ีต้องการหรือท่ีน่าพอใจ หรือใน

จํานวนท่ีผู้ลงทนุต้องการเป็นไปได้ยาก 
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การลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

18.7 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศมีการชําระเงินเป็นเงินตราตา่งประเทศ ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทนุอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากความเส่ียงท่ี

เกิดจากอตัราแลกเปล่ียน โดยลกูค้าอาจมีความเส่ียงหากมลูคา่ของเงินตราต่างประเทศดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าเม่ือเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึง่เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจเกิด

ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง่ หรืออาจเกิดขึน้อยา่งถาวร นอกจากนีห้ากเกิดการลดคา่ของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ท่ีลกูค้าได้ลงทนุไป ลกูค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่า

ของเงินตราตา่งประเทศดงักลา่ว 

18.8 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของคูส่ญัญา 

ลกูค้าอาจมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัความน่าเช่ือถือของคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ ซึง่รวมถึงผู้ออกหลกัทรัพย์ต่างประเทศท่ีลกูค้าได้ลงทนุไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทนุในหรือนอก

ตลาดหลกัทรัพย์ก็ตาม) โดยลกูค้าอาจมีความเส่ียงท่ีอาจสญูเงินท่ีลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นในกรณีท่ีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ หรือผู้ออกหลกัทรัพย์ต่างประเทศดงักล่าวตกเป็นบุคคล

ล้มละลาย หรือมีหนีส้นิล้นพ้นตวั หรือไม่สามารถ หรือไม่พร้อมท่ีจะชําระหนีห้รือปฏิบตัติามหน้าท่ีของตน รวมถงึหน้าท่ีในการชําระเงินคืนทนุหรือหน้าท่ีในการไถ่ถอนหลกัทรัพย์ท่ีลกูค้าได้

ลงทนุไว้ 

18.9 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการลงทนุของผู้ลงทนุเอง 

การตดัสนิใจในการลงทนุในหลกัทรัพย์เป็นการตดัสนิใจของลกูค้าเอง บริษัทมิได้ดําเนินการในฐานะเป็นท่ีปรึกษาหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ของลกูค้าในการลงทนุแต่อย่างใด 

โดยก่อนการตดัสนิใจลงทนุ ลกูค้าได้ยืนยนัตอ่บริษัทว่าได้ศกึษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทัง้หมดท่ีเก่ียวกับสถานะธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออก

หลกัทรัพย์ หรือสนิค้า หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุ หรือข้อมลูอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ท่ีลกูค้าจะลงทนุ ตลอดจนปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทนุ เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ 

กฎหมายและระเบียบตา่งๆ ของประเทศท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดงันัน้ ลกูค้าจงึตกลงยินยอมรับเอาความเส่ียงทัง้ปวงจากการลงทนุเอง และบริษัทไม่มีหน้าท่ีในการดแูลผลประโยชน์

ให้แก่ลกูค้า อีกทัง้ไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใดๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุดงักลา่ว   

 

ข้อจาํกัดบางประการในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

 

ข้อ 19 ลกูค้ารับทราบและตกลงว่าในการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศนี ้ข้าพเจ้าจะต้องปฏิบตัติามข้อจํากดั ดงัตอ่ไปนี ้

19.1 ลกูค้าไม่ได้รับอนญุาตให้ทําการโอนเงินหรือหลกัทรัพย์ท่ีรักษาหรือเก็บไว้ในบญัชีหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้าท่ีได้เปิดไว้กบับริษัท เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการลงทนุในหลกัทรัพย์

ตา่งประเทศ (“บญัชีหลกัทรัพย์ของลกูค้า”) ไปยงับญัชีหลกัทรัพย์อ่ืนของลกูค้าท่ีได้เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลกัทรัพย์ต่างประเทศในบญัชีหลกัทรัพย์ของลกูค้าไปยงับญัชี

หลกัทรัพย์ท่ีเปิดไว้กบับริษัทหลกัทรัพย์อ่ืนในประเทศไทยหรือเป็นบญัชีหลกัทรัพย์ [ประเภท Private Fund] ของลกูค้าท่ีได้เปิดไว้และบริหารจดัการโดยบริษัทฯ หรือโดยบริษัทหลกัทรัพย์

อ่ืนในประเทศไทย 

19.2 การลงทนุของลกูค้าต้องได้รับการอนญุาตจากเจ้าพนกังานควบคมุการแลกเปล่ียนเงินตามกฎหมายควบคมุการแลกเปล่ียนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

(หากมี) เป็นครัง้คราว 

 

คาํรับรองของลูกค้า 

 

ข้อ 20 ข้อมลูตา่งๆ ท่ีลกูค้าได้ให้ไว้กบับริษัททัง้ในแบบคําขอเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ แบบประเมินความเส่ียงของลกูค้าสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหน้า บนัทกึข้อตกลง

แนบท้ายสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนนายหน้า และ/หรือ เอกสารใดๆ ก็ตาม ลกูค้าขอรับรองว่าข้อมลูดงักลา่วเป็นความจริงและถกูต้องทกุประการ 

ข้อ 21 ลกูค้ารับรองว่า ลกูค้าเป็นผู้ควบคมุดแูลบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศของลกูค้าและเป็นผู้ ท่ีได้รับผลประโยชน์ทอดสดุท้ายจากการทําธุรกรรมนีแ้ตผู่้ เดียว 

ข้อ 22 ลกูค้ารับทราบและตกลงว่า ลกูค้ามีหน้าท่ีรับผิดชอบในการเก็บรักษาช่ือในการใช้บริการ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) ไว้เป็นความลบั รวมถึงต้องรับผิดชอบรายการ

ซือ้ขายใดๆ หากได้มีการกระทําภายใต้ช่ือในการใช้บริการ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) ของลกูค้า 

ข้อ 23 ลกูค้าตกลงว่าบนัทกึข้อตกลงฉบบันีถื้อเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนนายหน้าและ/หรือสญัญาซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หากลกูค้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามเง่ือนไข

ข้อหนึง่ข้อใดของสญัญาดงักลา่ว และบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้บริษัทมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญาหรือบนัทกึข้อตกลงได้ทนัที และหากมีความเสียหายเกิดขึน้จากการท่ีลกูค้าฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบตัติามสญัญาหรือบนัทกึฉบบันีแ้ล้ว ลกูค้าตกลงรับผิดชอบและชดใช้คา่เสียหายทัง้หมดให้แก่บริษัท รวมทัง้บรรดาหนีส้ิน ค่าใช้จ่าย ท่ีลกูค้ายงัคงค้างชําระ พร้อมทัง้ดอกเบีย้ตามท่ี

บริษัทกําหนดไว้ทกุประการ (ขณะทําบนัทกึข้อตกลงนีบ้ริษัทมีสทิธิเรียกอตัราดอกเบีย้สงูสดุร้อยละ 15 (สบิห้า) ตอ่ปี) 

ข้อ 24 เงินใดๆ ท่ีลกูค้ามีสทิธิได้รับจากการขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ หรือหลกัประกนัตามบนัทกึข้อตกลงฉบบันีท้กุคราว หรือท่ีนํามาชําระให้แก่บริษัทตามบนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้ลกูค้า

ตกลงยินยอมให้บริษัทนํามาหกัชําระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีค้างชําระ ตามบนัทกึข้อตกลงฉบบันีก่้อน หากยงัมีเงินเหลือจึงให้นํามาชําระหนีท่ี้เกิดขึน้ตามสญัญาแต่งตัง้

ตวัแทนนายหน้าและ/หรือสญัญาซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นลําดบัถดัไป 
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การลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

สญัญาการลงทนุในหลกัทรัพย์และ/หรือตราสารตา่งประเทศฉบบันี ้ลกูค้าได้อ่านโดยละเอียดด้วยความเข้าใจ เง่ือนไข วิธีการ ตลอดจนศกึษาแบบเปิดเผยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้จาก

การซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ เป็นอย่างดีแล้ว และลกูค้ายินดีท่ีจะท่ีจะปฏิบตัติาม รวมทัง้ยอมรับความเส่ียงท่ีกลา่วไว้ข้างต้นทัง้ปวงทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐานจงึลงลายมือช่ือ

พร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) ไว้ตอ่หน้าพยาน 

 

ตราประทับของนิตบุิคคล 

 

 

ลงช่ือ................................................................................................ลกูค้า 

 

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

 

ลงช่ือ..........................................................................................................................................................บริษัท 

 

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

 

ลงช่ือ.....................................................................................พยาน  ลงช่ือ.....................................................................................พยาน 

 

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

ผู้แนะนําการลงทนุ                                                                              ผู้ตรวจสอบข้อมลู / ผู้บนัทกึข้อมลู 
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การลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

แบบประเมินความเส่ียงของลูกค้าในการซือ้ขายหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

การลงทนุมีความเส่ียง แบบสอบถามตอ่ไปนีเ้ป็นคําถามลกูค้าเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ ความรู้ ความเข้าใจ และแผนการลงทนุ เพ่ือใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ

ลกูค้าในการลงทนุในหลกัทรัพย์และ/หรือตราสารตา่งประเทศ ขอทา่นโปรดทําเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีแสดงถึงตวัทา่นมากท่ีสดุ 

1.   ทา่นมี ความรู้ ความเข้าใจ ในการลงทนุในหลกัทรัพย์และ/หรือตราสาร

ตา่งประเทศ หรือไม ่

  ไม่มี 

   ปานกลาง 

   ดี 

   ดีมาก  

6.   วตัถปุระสงค์การลงทนุในหลกัทรัพย์และ/หรือตราสารตา่งประเทศ 

  กระจายความเส่ียง 

  เพิ่มช่องทางการหารายได้ 

  สะสมทรัพย์สนิเพ่ือใช้ยามเกษียณ 

  เพิ่มผลตอบแทนแตเ่งินต้นต้องไม่สญูหาย 

2.   ทา่นเคยลงทนุในหลกัทรัพย์และ/หรือตราสารตา่งประเทศ หรือไม ่

  ไม่เคย 

  น้อยกว่า 1 ปี 

  ประมาณ 1-3 ปี 

  มากกว่า 3 ปี 

7.    มลูคา่เงินท่ีมีไว้เพ่ือลงทนุในหลกัทรัพย์และ/หรือตราสารตา่งประเทศ 

  น้อยกว่า 1,000,000 บาท 

  1,000,000 – 5,000,000 บาท 

  5,000,001 – 10,000,000 บาท 

  มากกว่า 10,000,000 บาท 

3.   ทา่นเคยลงทนุในหลกัทรัพย์และ/หรือตราสาร หรือไม ่

  ไมเ่คย 

  น้อยกว่า 1 ปี 

  ประมาณ 1-3 ปี 

  มากกว่า 3 ปี 

 

8.    ระยะเวลาท่ีทา่นคาดว่าจะลงทนุในหลกัทรัพย์และ/หรือตราสารตา่งประเทศ 

  น้อยกว่า 1 ปี 

  ตัง้แต ่1 ปี แตน้่อยกวา่ 3 ปี 

  ตัง้แต ่3 ปี แตน้่อยกวา่ 5 ปี 

  ตัง้แต ่5 ปี ขึน้ไป 

4.   ระดบัความเส่ียงท่ีสอดคล้องกบัแผนการลงทนุของทา่น 

  ความเส่ียงระดบัต่ํา 

  ความเส่ียงระดบัปานกลาง 

  ความเส่ียงระดบัสงู 

  ความเส่ียงระดบัสงูมาก 

9.    ทา่นมีแหลง่เงินสํารองเพ่ือรองรับความเส่ียงจากการลงทนุหรือไม ่

  มีไม่มากนกั หากฉกุเฉินต้องถอนเงินลงทนุ 

  มีบ้าง รับความเส่ียงได้บ้าง แลกกบัผลตอบแทนการลงทนุ 

  มีมากพอสมควร รับความเส่ียงได้ 

5.   นอกจากความเส่ียงในการลงทนุแล้ว ทา่นสามารถยอมรับความเส่ียงอตัรา

แลกเปล่ียน และ/หรือ ความเส่ียงอ่ืนๆ ได้หรือไม ่

  ไม่ได้ 

  ได้เลก็น้อย 

  ได้ 

 

10.  ทา่นได้รับการอธิบายจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทเก่ียวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์และ/

หรือตราสารตา่งประเทศ และความเส่ียงในการลงทนุ หรือไม ่

  ได้รับการอธิบายแล้ว รวมทัง้ได้รับเอกสารชีแ้จ้งประกอบการเปิดบญัชีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์และ/หรือตราสารตา่งประเทศ 

  ยงัไม่ได้รับการอธิบาย 

หมายเหต ุ : การลงทนุเป็นการตดัสินใจของลูกคา้ โดยลูกคา้ไดศึ้กษาข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกบัการลงทนุและตกลงยินยอมรับความเสีย่งนัน้เอง บริษัทรวมทัง้พนกังานไม่มีภาระหรือ 

ความรับผิดใดๆ ทีเ่กิดข้ึนจากการลงทนุของลูกคา้ 
 

ลงช่ือ ..............................................................................................……............... ลกูค้า 

วนัท่ี........................................................................................................................ 

ความคดิเหน็ผู้แนะนําการลงทนุ

......................................……..................................................…….......................................................................................................................................... 

......................................……..................................................…….......................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ ..........................................................................................……............... ผู้แนะนําการลงทนุ 
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การลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

เอกสารประกอบเพิ่มเติม 

 

เพื่อความสมบูรณ์และครบถ้วนสําหรับการลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารต่างประเทศ ลูกค้ากรุณาทาํความเข้าใจและลงนามรับทราบเอกสารดังต่อไปนี ้

 

รายการท่ี 1 แบบฟอร์ม W-8BEN  

 

รายการท่ี 2 แบบฟอร์ม Risk Warning Statement For Overseas-Listed Investment Products 

 

หากต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิสามารถตดิตอ่ 

หน่วยงาน Cross Border Trading โทร: 02 846 8698 และ 02 846 8699  หรือ Email: bk.offshoretrading@cgs-cimb.com 

 



Form   W-8BEN

(Rev. January 2017)

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service 

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United     
States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

 For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E. 

 Information about Form W-8BEN and its separate instructions is at www.irs.gov/formw8ben. 

 Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form if: Instead, use Form: 

• You are NOT an individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W-8BEN-E 

• You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   W-9

• You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the U.S.                               
(other than personal services) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W-8ECI

• You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States . . . . . . .  8233 or W-4 

• You are a person acting as an intermediary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W-8IMY 

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (i.e., a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be 
provided to your jurisdiction of residence.

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions) 
1      Name of individual who is the beneficial owner 2    Country of citizenship

3      Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). Do not use a P.O. box or in-care-of address. 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country

4      Mailing address (if different from above) 

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. Country

5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions) 6    Foreign tax identifying number (see instructions) 

7      Reference number(s) (see instructions) 8    Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions) 

9 I certify that the beneficial owner is a resident of

% rate of withholding on (specify type of income): 

within the meaning of the income tax 

treaty between the United States and that country. 

10 Special rates and conditions (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph

of the treaty identified on line 9 above to claim a 

.

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: 

Part III Certification 

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further 
certify under penalties of perjury that: 

• I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income to which this form relates or 
am using this form to document myself for chapter 4 purposes,

• The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,

• The income to which this form relates is:

(a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,

(b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or

(c) the partner’s share of a partnership's effectively connected income,

• The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between 
the United States and that country, and

• For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or 

any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. I agree that I will submit a new form within 30 days 

if any certification made on this form becomes incorrect.

Sign Here 

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) Date (MM-DD-YYYY) 

Print name of signer Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 25047Z Form  W-8BEN  (Rev. 1-2017)



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”).

pAGe 1 of 2



 
Signature of Account Holder:
____________________________________________________
Name:
____________________________________________________
NRIC/Passport No.:
____________________________________________________
Account No.:
____________________________________________________
Date (dd/mm/yyyy):
____________________________________________________

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.

pAGe 2 of 2 SGP/CSPL/CSE/RWSOLIP/259/080218

CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd
(Company Number: 198701621D) Member of Singapore Exchange Securities Trading Limited

50 Raffles Place #01-01, Singapore Land Tower, Singapore 048623
Call Centre: 1800 538 9889 Fax: (65) 6323 1176 Email: clientservices.sg@cgs-cimb.com
www.cgs-cimb.com
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การลงทุนในหลักทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

คาํชีแ้จงสาํหรับการเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั จดัทาํเอกสารฉบบันี ้เพ่ือชีแ้จงขอ้มลูใหล้กูคา้ทราบถงึนโยบายและขอ้บงัคบัตา่งๆ เก่ียวกบับญัชีซือ้ขายสญัญาซือ้ขายหลกัทรพัย์

และ/หรือตราสารตา่งประเทศโดยมีขอ้มลูท่ีลกูคา้ควรทราบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประเภทผู้ลงทุน  บคุคลธรรมดา  นิตบิคุคล 

2. ประเภทหลักทรัพยท์ีส่ามารถลงทุนได้  

หลกัทรพัยท่ี์สามารถลงทนุในตา่งประเทศไดต้อ้งเป็นไปตามเกณฑข์อง กลต.  

โดยปัจจบุนับรษัิทไดเ้ปิดใหบ้รกิารเฉพาะการลงทนุซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศเทา่นัน้ 

3. กฎระเบียบและข้อบังคับในการลงทุนในหลักทรัพยต่์างประเทศ 

3.1 เงินท่ีผูล้งทนุใชใ้นการลงทนุตอ้งไมไ่ดม้าจากการกูยื้ม 

3.2 ผูล้งทนุสามารถปอ้งกนัความเส่ียงคา่เงิน (Hedging) กบัธนาคารพาณิชยไ์ด ้โดยตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบลว่งหนา้ 

3.3 บญัชีรว่มและบญัชีคณะบคุคลไม่สามารถลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศได ้

3.4 ผูล้งทนุไม่สามารถยา้ยพอรต์การลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศจาก บล.ไทยไปยงั บล.ต่างประเทศได ้แต่สามารถยา้ยพอรต์การลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศจาก 

บล.ตา่งประเทศมายงับญัชีของผูล้งทนุท่ี บล.ไทย รวมถึงสามารถยา้ยพอรต์การลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศระหว่าง บล.ไทยดว้ยกนั  

4. ภาษีเงนิได้สาํหรับการลงทุนในต่างประเทศ 

4.1 เงินท่ีไดร้บัจากการลงทนุในตา่งประเทศ ไดแ้ก่ กาํไรจากการซือ้ขายหลกัทรพัย,์ เงินปันผล, ดอกเบีย้รบั, กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน รวมถงึดอกผลอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ระหว่างท่ี

ลงทนุในตา่งประเทศ 

4.2 ผูล้งทนุท่ีไดร้บัเงินไดด้งักลา่วอาจจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามหลกัเกณฑ ์และกฎหมายของแตล่ะประเทศท่ีไปลงทนุ 

4.3 ผูล้งทนุมีหนา้ท่ีแสดงรายการเงินไดท่ี้เกิดจากการลงทนุในตา่งประเทศ เม่ือมีการนาํเงินไดก้ลบัเขา้มาในประเทศไทยในปีท่ีมีเงินได ้ 

5. สิทธิประโยชน ์จากการลงทุนในหลักทรัพยต่์างประเทศ (Corporate Actions) 

ผูล้งทนุจะไดร้บัสทิธิประโยชนจ์ากการลงทนุในหลกัทรพัยห์ากถือครองอยูใ่นวนัท่ีหลกัทรพัยน์ัน้กาํหนดสทิธิโดยสทิธิประโยชนด์งักลา่ว แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

5.1 Mandatory Corporate Action Events ไดแ้ก่ 

 - เงินปันผล (Cash Dividend) 

 - หุน้ปันผล (Stock Dividend) 

 - ดอกเบีย้ (Interest Payment) 

 - การไถ่ถอนเงินตน้ (Redemption/Maturity) 

 - การลดทนุ (Capital Reduction) 

 - การควบกิจการ (Merger/Takeover) 

 - การเปล่ียนมลูคา่หุน้ (Stock Split) 

 - การเพกิถอนหลกัทรพัยอ์อกจากตลาดหลกัทรพัย ์(Delisting) 

5.2 Voluntary Corporate Action Events ไดแ้ก่ 

 - การจองซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีจาํหน่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เดมิ (Right Issue) 

 - การรบัซือ้หุน้คืน (Tender Offer) 

 - การแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิ (Conversion/Warrants exercise) 

 - การประชมุผูถื้อหุน้ (Proxy Voting) 

สาํหรบั Voluntary Corporate Action หากผูล้งทนุประสงคจ์ะใชส้ทิธิ  ผูล้งทนุจะตอ้งมีหนงัสือแจง้บรษัิทภายในกาํหนดเวลา และดาํเนินการในสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีห้ากสทิธิ

นัน้มีจาํนวนจาํกดั  ผูล้งทนุท่ีแจง้ความประสงคก่์อน จะไดร้บัการพิจารณาก่อน 

ในการใชส้ทิธิขา้งตน้ ทัง้ Mandatory และ Voluntary Corporate Action   หากมีภาษี  คา่ธรรมเนียม  และคา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ  ผูล้งทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัภาระทัง้สิน้ 

6. ประเทศทีบ่ริษัทเปิดให้ลูกค้าสามารถซือ้ขายหลักทรัพยต่์างประเทศ 

 ประเทศทีเ่ปิดให้บริการท้ังออนไลนแ์ละออฟไลน ์  

  สงิคโปร ์    มาเลเซีย  ฮ่องกง    อเมรกิา  จีน 

ประเทศทีเ่ปิดให้บริการท้ังออฟไลนเ์ท่าน้ัน  

  เวียดนาม  องักฤษ 
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7. การเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยใ์นต่างประเทศ 

นอกเหนือจากการกรอกขอ้มลูและลงนามในแบบคาํขอเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์และสญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนนายหนา้ฯ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบตามประเภทผูล้งทนุ

แลว้ ผูล้งทนุท่ีประสงคจ์ะลงทนุซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศจะตอ้งใหข้อ้มลูและลงนามในเอกสารเพิ่มเตมิ ดงันี ้

7.1 สญัญาการลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตราสารตา่งประเทศ และแบบเปิดเผยความเส่ียงจากการลงทนุซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตราสารตา่งประเทศ 

7.2 แบบประเมินความเส่ียงของผูล้งทนุในการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตราสารตา่งประเทศ 

7.3 แบบฟอรม์ W-8BEN สาํหรบัผูล้งทนุท่ีตอ้งการลงทนุในตลาดอเมรกิา เพ่ือประโยชนท์างภาษีสาํหรบัผูท่ี้ไม่ไดมี้ถ่ินท่ีอยู่ในอเมรกิา 

7.4 แบบฟอรม์ RWS 

8. การอนุมัตเิปิดบัญช ีและการขออนุมัตวิงเงนิผ่านระบบ FIA 

8.1 บรษัิทจะพิจารณาอนมุตับิญัชีเพ่ือซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ ตามระเบียบของบรษัิท โดยเม่ือบญัชีของทา่นไดร้บัการอนมุตัแิลว้ บรษัิทจะจดัสง่รายละเอียดบญัชีให้

ทา่นทราบทางอีเมลล ์

8.2 เม่ือผูล้งทนุแจง้ความประสงคจ์ะลงทนุ บรษัิทจะขออนมุตัวิงเงินจดัสรรจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ผ่านระบบ FIA แบบ Real Time 

9. ประเภทบัญช ี

 บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ จะเป็นบญัชีแบบ Cash Balance เทา่นัน้ โดยผูล้งทนุตอ้งฝากเงินเขา้เพ่ือเป็นหลกัประกนัก่อนเริ่มซือ้ขาย (วงเงินซือ้ขายจะเทา่กบัจาํนวน

หลกัประกนัท่ีฝากเขา้มา หกั buffer 3%) 

10. การฝากเงนิ    

10.1 ผูล้งทนุทัง้บคุคลธรรมดาและนิตบิคุคลจะตอ้งฝากเงินลงทนุขัน้ต ํ่าครัง้แรก 200,000 บาท เขา้บญัชีบรษัิท โดยผ่านระบบหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตั ิ(ATS) หรือผ่านระบบ 

Bill Payment โดยผ่านธนาคาร 7 ธนาคารดงันี ้

บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสกิรไทย, บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย,์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, บมจ.ธนาคารธนชาต, บมจ.ธนาคาร

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์

(ลกูคา้เป็นผูร้บัภาระคา่ธรรมเนียมตามท่ีธนาคารกาํหนด ยกเวน้ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส)์   

10.2 การฝากเงินเพ่ือลงทนุในหลกัทรพัยต์า่งประเทศ ผูล้งทนุตอ้งระบวุ่าตอ้งการแปลงจากเงินบาทเป็นเงินสกลุใด (ปัจจบุนับรษัิทใหบ้รกิารแปลงเงินเป็นสกลุตา่งประเทศ 

ไดแ้ก่ USD, SGD, HKD, CNY และ GBP)   

10.3 ภายหลงัจากท่ีผูล้งทนุฝากเงินเขา้มา บรษัิทจะทาํการโอนเงินของผูล้งทนุไปเก็บไวย้งับญัชี Trust Account ในตา่งประเทศ (เงินจะถกูเก็บไวเ้ป็นสกลุตา่งประเทศตามท่ีผู้

ลงทนุระบ)ุ โดยในการโอนเงินออกตา่งประเทศแตล่ะครัง้ จะมีคา่ใชจ่้ายในการโอนเงินออกครัง้ละ 1,000 บาท ตอ่ 1 สกลุเงิน ซึง่บรษัิทฯ จะหกัออกจากยอดเงินท่ีผูล้งทนุฝากเขา้มา  

10.4 ในกรณีท่ีผูล้งทนุฝากเงิน  

ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทาํการใดๆ (D)   ผูล้งทนุจะไดร้บัวงเงินในวนัทาํการถดัไป (D+1)  

หลงัจากเวลา 15.30 น. ของวนัทาํการใดๆ (D)   ผูล้งทนุจะไดร้บัวงเงินภายใน 2 วนัทาํการ  (D+2) 

11. วงเงนิซือ้ขายหลักทรัพย ์

วงเงินซือ้ขาย จะคาํนวณจากหลกัประกนัคงเหลือในบญัชีของผูล้งทนุ  โดยมีการกนัวงเงินไว ้3% สาํหรบัคาํนวณคา่คอมมสิชั่นสิน้วนั 

12. การส่งคาํส่ังซือ้ขายหลักทรัพย ์

12.1 สง่คาํสั่งซือ้ขายดว้ยตนเองผ่านระบบ (Online) ผูล้งทนุสามารถสง่คาํสั่งซือ้ขายผ่านโปรแกรม CGS-CIMB iTrade ดว้ยตนเองผ่านทางเว็บไซต ์และ Mobile 

Application ไดต้ลอด 24 ชม.  

จุดเด่นของโปรแกรมซือ้ขายหลักทรัพยต่์างประเทศ CGS-CIMB iTrade 

- สามารถซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศใน 8 ตลาดหลกัทรพัยช์ัน้นาํของโลก (SGX, BURSA, HKEX, NYSE, NASDAQ, AMEX, Shanghai และ Shenzhen) ไดใ้นบญัชี

เดียวกนั 

- สามารถเก็บเงินในบญัชีไดถ้งึ 5 สกลุเงิน (USD, SGD, HKD, MYR, CNY และ GBP) 

- การสง่คาํสั่งซือ้ขายหลกัทรพัยผ่์านระบบ Direct Market Access (DMA) 

- สามารถเรียกดรูาคาซือ้ขาย Real-time ของแตล่ะตลาดฯได*้ 

- สามารถจดักลุม่หลกัทรพัยท่ี์ตดิตามได ้

- สามารถเรียกดขูอ้มลูบญัชียอ้นหลงัได ้

- เครื่องมือท่ีช่วยในการตดัสนิใจลงทนุทัง้ Fundamental และ Technical 

- บทวิเคราะหห์ลกัทรพัยใ์นตลาดภมูิภาคระดบั Award winning research 

- หลงัจากไดร้บัเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศแลว้ ผูล้งทนุจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือกาํหนด username และ password ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. เขา้เว็บไซดบ์รษัิท www.cimbsecurities.co.th   

2. เลือกเมน ู“Cross Border Trading” >> “Register”  

3. ระบบจะใหผู้ล้งทนุกาํหนด username และ password เพ่ือสง่คาํสั่งซือ้ขายผ่านระบบ CGS-CIMB iTrade 

12.2 สง่คาํสั่งซือ้ขายผ่านเจา้หนา้ท่ี (Offline) ผูล้งทนุสามารถตดิตอ่มายงัเจา้หนา้ท่ี Cross Border Trading Team (+66 2846 8698 -99) ไดใ้นเวลาทาํการประเทศไทย: 

8.30 น. – 17.30 น. สาํหรบัการสง่คาํสั่งซือ้ขาย นอกเวลาทาํการประเทศไทย สามารถตดิตอ่ไดท่ี้ SG Central Dealing Desk (+65 6232 5888) 

http://www.cimbsecurities.co.th/
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13. การยืนยันการซือ้ขายหลักทรัพย ์

บรษัิทจะแจง้ยืนยนัการซือ้ขายอย่างเป็นทางการ (Official Confirmation Note) ใหผู้ล้งทนุทราบในวนัท่ี T+1 

ในกรณีซือ้ขายหุน้ในตลาดอเมรกิาและยโุรป บรษัิทจะแจง้ยืนยนัการซือ้ขายอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี T+2 

14. การชาํระราคา 

กรณีการซือ้หลกัทรพัย ์ บรษัิทฯ จะทาํการหกัเงินจากบญัชี Trust account ท่ีอยู่ในตา่งประเทศของผูล้งทนุ โดยจะชาํระราคาเป็นสกลุเงินท่ีซือ้ขายในตลาด (Traded 

Currency) ในกรณีท่ีสกลุเงินท่ีซือ้ขายในตลาด (Traded Currency) มีไม่เพียงพอท่ีจะชาํระคา่ซือ้หลกัทรพัย ์บรษัิทฯ จะทาํการแปลงเงินสกลุอ่ืนๆท่ีมีอยู่ในบญัชี Trust account ของผู้

ลงทนุมาชาํระราคาแทน ตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี ้ 1.SGD 2.USD 3.HKD 4.MYR 5.CNY 6.GBP *  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีเงินสกลุอ่ืนท่ีมีอยู่ในบญัชี Trust account ของผูล้งทนุ ยงัไม่เพียงพอท่ีจะชาํระราคา บรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ล้งทนุฝากเงินสว่นท่ีขาดเขา้มาเพิ่มก่อนวนั 

settlement date 

กรณีการขายหลกัทรพัย ์ บรษัิทฯ จะทาํการโอนเงินคา่ขายเขา้บญัชี Trust account ท่ีอยู่ในตา่งประเทศของผูล้งทนุ โดยจะทาํการโอนเงินคา่ขายเป็นสกลุเงินท่ีซือ้ขายใน

ตลาด (Traded Currency) 

หมายเหต:ุ*การลาํดบัสกุลเงนิเพือ่มาชาํระราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ตามทีบ่รษิัทฯ เหน็สมควร อย่างไรก็ตามบรษิัทฯ จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง 

 

Country Trading Hours (Local) Trading Hours (Thai)* Settlement CCY Settlement Date 

Singapore 

(SGX) 
09.00 – 17.00 08.00 – 16.00 SGD T+2 

Malaysia 

(BURSA) 
09.00 – 17.00 08.00 – 16.00 MYR T+2 

Hong Kong 

(HKEX) 
09.30 – 16.00 08.30 – 15.00 HKD T+2 

U.S.* 
(NYSE, AMEX and 
NASDAQ) 

09.30 – 16.00 20.30 – 03.00 
21.30 – 04.00* USD T+2 

China A Shares 
(SH-HK Stock Connect 
and SZ-HK Stock 
Connect) 

09.30 – 15.00 08.30 – 14.00 CNY T+0 

Vietnam 

(HOSE and HNX) 
09.00 – 15.00 09.00 – 15.00 USD / VND T+2 

U.K.* 

(LSE) 
08.00 – 16.30 14.00 – 22.30 

15.00 – 23.30* GBP T+2 

หมายเหต ุ: * มกีารปรบัเปลีย่นเวลาตาม Daylight saving 

15. ค่าธรรมเนียมซือ้ขายหลักทรัพยต่์างประเทศ 

 

Country 
Commission rate* 

Charges and Fees* 
Online Offline 

Singapore 

(SGX) 
0.3% 

(Min SGD 18 
0.5% 

(Min SGD 30) 
Clearing fee 
Trading fee 

0.0325% 
0.0075% 

Malaysia 

(BURSA) 
0.3% 

(Min MYR 40) 
0.5% 

(Min MYR 67) 

Contract Stamp (Max RM 200) 
Clearing fee (Max RM 1000) 
GST on comm* 

0.1% 
0.03% 
 

Hong Kong 

(HKEX) 
0.3% 

(Min HKD 80) 
0.5% 

(Min HKD 133) 

Stamp Duty 
Trading Levy 
Trading fee 

0.1% 
0.0027% 
0.005% 

U.S. 
(NYSE, AMEX and 
NASDAQ) 

0.3% 
(Min USD 18) 

0.5% 
(Min USD 30) SEC fee (sell side only) 0.00207% 

China A Shares 
(SH-HK Stock Connect 
and SZ-HK Stock 
Connect) 

0.3% 
(Min CNY 80) 

0.5% 
(Min CNY 133) 

Handling Fee 
Sec Mgt Fee 
Transfer Fee 
Stamp Duty (sell side only) 

0.00487% 
0.002% 
0.004% 
0.1% 

Vietnam 
(HOSE and HNX) 

- 
 

0.45% 
(Min VND 600,000) 

Market charges 
Sales Tax (sell side only) 

0.03% 
0.1% 

U.K. 
(LSE) 

- 
 

0.45% 
(Min GBP 45) Stamp Duty (buy side only) 0.5% 
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หมายเหต ุ: * ค่าธรรมเนยีมการซือ้ขายและค่าธรรมเนยีมจากตลาดหลกัทรพัยย์งัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

* ค่าธรรมเนยีมจากตลาดหลกัทรพัยอ์าจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัการประกาศของตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศนัน้ๆ  

* ถา้ลูกคา้ซือ้หลกัทรพัยไ์ม่ตรงตามสกุลเงนิทีม่อียู่ บริษัทจะทาํการแลกเปลีย่นเงนิตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทาํการถดัไป (T+1) หรืออย่างชา้ไมเ่กิน 

Settlement Date 

16. การถอนเงนิ 

ผูล้งทนุสามารถแจง้ความประสงคข์อถอนเงินออกจากบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ โดยกรอกแบบฟอรม์ขอถอนเงิน ระบจุาํนวนเงิน และสกลุเงินท่ีตอ้งการถอน ใน

กรณีท่ีผูล้งทนุมีการทาํ Currency Hedge จะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบ จากนัน้บรษัิทจะประสานงานเก่ียวกบั Currency Hedge ของผูล้งทนุ (ถา้มี) การถอนเงินจะใชเ้วลาประมาณ 2 วนั

ทาํการ หลงัจากไดร้บัแบบฟอรม์ขอถอนเงนิ ในกรณีท่ีผูล้งทนุถอนเงินท่ีไดจ้ากการขายหลกัทรพัย ์เงินนัน้จะตอ้งมีการ Settle เรียบรอ้ยแลว้ 

17. ข้อควรทราบก่อนเร่ิมต้นซือ้ขายหลักทรัพยใ์นประเทศเวยีดนาม 

17.1 นกัลงทนุตอ้งวางเงินเป็นสกลุ USD ก่อนเริ่มซือ้ขาย 2 วนัทาํการ 

17.2 สกลุเงินในการซือ้ขายเป็นสกลุ VND แตก่ารชาํระราคาผูล้งทนุสามารถเลือกชาํระราคาเป็นสกลุเงิน USD หรือ VND และจะไม่สามารถนาํเงิน USD ท่ีวางไวส้าํหรบัซือ้

ขายในตลาดฯเวียดนามมาชาํระราคาการซือ้ขายในตลาดฯอ่ืนๆได ้รวมทัง้ไม่สามารถนาํเงินสกลุอ่ืนๆท่ีมีอยู่ในบญัชี Trust account ของผูล้งทนุมาชาํระราคาแทนได ้

17.3 ตลาดหุน้ในประเทศเวียดนาม มีโควตา้ของ Foreign Limit ซึง่อาจทาํใหน้กัลงทนุไม่สามารถสง่คาํสั่งซือ้หุน้ได ้ในกรณีท่ีโควตา้ของนกัลงทนุตา่งชาตเิตม็ 

17.4 ในการสง่ขายหุน้จะตอ้งใหร้ายการซือ้หุน้มีการชาํระราคาก่อนจงึจะสง่คาํสั่งขายได ้

18. ข้อควรทราบก่อนเร่ิมต้นซือ้ขายหลักทรัพย ์China A Share 

SH-HK Stock Connect and SZ-HK Stock Connect คือ โครงการท่ีทาํรว่มกนัระหว่าง Shanghai Stock Exchange (SSE) กบั Hong Kong Exchange (HKEX) และ 

Shenzhen Stock Exchange (SZE) กบั Hong Kong Exchange (HKEX) ซึง่โครงการนีไ้ดอ้นญุาตใหน้กัลงทนุตา่งชาตเิขา้ไปลงทนุในหุน้ A Share ในตลาดหลกัทรพัย ์Shanghai และ 

Shenzhen 

China A Share คือ หลกัทรพัยข์องบรษัิทในประเทศจีนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์Shanghai และ Shenzhen ซือ้ขายดว้ยสกลุเงิน Chinese Yuan (CNY) 

Minimum Contract Size 

- Buy Lot Size : 100 

- Sell Lot Size : 1 

การส่งคาํส่ังซือ้ขาย 

สามารถสง่คาํสั่งซือ้ขาย Shanghai-Hong Kong Stock Connect (SH-HK) และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (SZ-HK) และ ผ่านระบบ CGS-CIMB iTrade 

โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

- ลงนามในแบบฟอรม์ Risk Warning Statement (อยู่ในขัน้ตอนเปิดบญัชี) 

- ขอ Broker-to-Client Assigned Number (BCAN) 

วธีิการขอ BCAN Number ผ่านระบบ CGS-CIMB iTrade 

- Login เขา้ระบบ CGS-CIMB iTrade 

- เลือกเมน ูProfile 

- เลือก Request Now 

- โดยลกูคา้จะไดร้บัการอนมุตั ิBCAN ผ่านทางอีเมล ์2 วนัทาํการหลงัจากขอ BCAN Number ผ่านระบบ CGS-CIMB iTrade 

 
 

 

หากตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิสามารถตดิตอ่ 

หน่วยงาน Cross Border Trading โทร: 02 846 8698 และ 02 846 8699  หรือ Email: bk.offshoretrading@cgs-cimb.com 




