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การลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

วิธีการกรอกข้อมูลการเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

ชุดเปิดบัญชี ประกอบด้วย 

ลาํดับ รายการ ลงช่ือ 

1 แบบคาํขอเปิดบัญชีและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า  

จดุท่ี 1 – กรอกรายละเอียด สว่นท่ี 1-7 และลงช่ือสว่นท่ี 8 

จดุท่ี 2 – กรอกรายละเอียด แบบแจง้สถานะความเป็นบคุคลอเมรกินั / ไมเ่ป็นบคุคลอเมริกนั และลงช่ือ 

จดุท่ี 3 – ลงช่ือทา้ยสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหนา้ 

จดุท่ี 4 – ลงช่ือทา้ยบนัทึกขอ้ตกลงการใหค้วามยินยอมเปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ 

จดุท่ี 5 – กรอกรายละเอียด หนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากอตัโนมติั (ATS) และลงช่ือ 

***สําหรับลูกค้าเดิมทีมี่บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์กับ CGS-CIMB แล้วไม่ต้องกรอกเอกสารชุดนี*้** 

5 จดุ 

2 แบบคาํขอเพ่ิมเติมประเภทบัญชี กรอกรายละเอียด และลงช่ือ 

แบบคาํขอเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

จดุท่ี 1 – ลงช่ือทา้ยสญัญาการลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

จดุท่ี 2 – ลงช่ือแบบฟอรม์ W8BEN (เอกสารเพ่ือสิทธิประโยชนท์างภาษีในการลงทนุในตลาดหุน้อเมริกา สาํหรบั Non-US citizen) 

- โดยกรอกรายละเอียด ขอ้ 1- ช่ือ นามสกลุ, ขอ้ 3 - ท่ีอยูถ่าวร, ขอ้ 4 - ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้กรณีแตกต่างจากขอ้ 3, ขอ้ 8 – วนัเกิด) 

- สาํหรบัลกูคา้ท่ีตอ้งการเคลมภาษีเงินปันผลในการลงทนุตลาดหุน้อเมรกิา โปรดกรอกรายละเอียด ขอ้ 9  - “Thailand” แลว้ลงนามกาํกบั ทัง้นีก้ารเคลมภาษี 

เงินปันผล จะมีค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการตามท่ีบริษัทกาํหนด 

คาํชี้แจงสาํหรับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ สาํหรบัใหล้กูคา้เก็บไว ้

1 จดุ 

2 จดุ 

เอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชีสําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย 

1 สาํเนาบัตรประชาชน หน้า-หลัง พรอ้มรบัรองสาํเนา 1 ชดุ 

2 สาํเนาทะเบียนบ้าน พรอ้มรบัรองสาํเนา 1 ชุด 

3 สาํเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก ท่ีมีหน้าชื่อบัญชี และเลขท่ีบัญชี พรอ้มรบัรองสาํเนา 1 ชดุ 

ใชส้าํหรบัการถอนเงนิ และบริการตดั ATS เพือ่ฝากหลกัประกนั 

4 สาํเนา Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน พรอ้มรบัรองสาํเนา 1 ชดุ 

สาํหรบัลูกคา้ทีต่อ้งการซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยบญัชีทีใ่ชว้งเงนิ

***ลูกค้าเดิมท่ีมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกั์บ CGS-CIMB แล้ว ใช้เพียงสาํเนาบัตรประชาชน 1 ชุด*** 

เอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชีสําหรับลูกค้านิติบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ี 
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การลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

แบบคาํขอเพิ่มเติมประเภทบัญชี 

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

ตามท่ีขา้พเจ้า……………………………………….…..............................ตกลงเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย ์หรือบัญชีซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือบัญชีซือ้ขายหน่วยลงทุน รวมถึงธุรกรรมท่ี

เก่ียวกบัธุรกิจหลกัทรพัย ์กบั บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษัท”) นัน้ ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเปิดบญัชีเพ่ิมเติมกบับริษัท โดยขา้พเจา้ตกลงยินยอมปฏิบติัตามเง่ือนไขและ

รายละเอียดภายใตข้อ้ตกลงของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า หรือสญัญาแต่งตั้งตัวแทนนายหนา้เพ่ือซือ้ขายหน่วยลงทุน หรือสญัญาซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ รวมถึงธุรกรรมท่ีเก่ียวกับธุรกิจ

หลกัทรพัยห์รือสญัญาอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งทกุประการ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

รายละเอียดประเภทบัญชีท่ีขอเพ่ิมเติม 

ประเภทธุรกรรม  ระบช่ืุอบญัชี และ เลขท่ีบญัชี (ท่ีมีในปัจจุบนั)  ระบช่ืุอบญัชี (ขอเพ่ิมเติม) 

การซือ้ขายหลกัทรพัย ์

 Cash Basis 

 Cash Balance 

 Cross Border Trading 

 Credit Balance 

 ELN 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

 Cash Basis 

 Cash Balance 

 Cross Border Trading 

* กรุณาระบสุกลุเงิน หากไมร่ะบ ุทางบริษัทฯจะเปิดเป็นสกลุ USD โดยอตัโนมติั 

      CNY    EUR    GBP    HKD    SGD    USD 

 Cross Border Trading สาํหรบัตลาดเวียดนาม 

 Credit Balance 

 ELN 

การซือ้ขายตราสาร

อนพุนัธ ์  TFEX เลขท่ีบญัชี...............……  TFEX 

การซือ้ขายหน่วยลงทนุ

 Fund Mart เลขท่ีบญัชี...............……  Fund Mart 

การยืมและใหยื้ม

หลกัทรพัย ์  SBL เลขท่ีบญัชี...............……  SBL 

การออมหลกัทรพัย ์  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 

หลกัทรพัยท่ี์ซือ้ / จาํนวนเงิน 

…….……./……..…….… บาท

…….……./……..…….… บาท

…….……./……..…….… บาท

…….……./……..…….… บาท

…….……./……..…….… บาท

…….……./……..…….… บาท

…….……./……..…….… บาท

…….……./……..…….… บาท

…….……./……..…….… บาท

…….……./……..…….… บาท 

ธุรกรรมอ่ืน 

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

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

เลขท่ีบญัชี...............…… 

เลขท่ีบญัชี...............…… 

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

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

เหตผุลและความจาํเป็นท่ีขอเพ่ิมเติมประเภทบญัชี (ระบไุดม้ากกวา่ 1 รายการ) 

 ตอ้งการเพ่ิมช่องทางการลงทนุ     ตอ้งการทาํธุรกรรมเพ่ิมเติม 

 ตอ้งการใหม้ีผูแ้นะนาํการลงทนุ/เจา้หนา้ท่ีการตลาด เพ่ือดแูลการลงทนุ มากกวา่ 1 ท่าน 

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

ช่องทางการซือ้ขาย บญัชีท่ีขอเพ่ิมเติม 

 ผ่านผูแ้นะนาํการลงทนุ /เจา้หนา้ท่ีการตลาด     

 ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต /ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบ ุEmail Address.................................................................................................................................     

ช่องการทาํธุรกรรมเก่ียวกบัสญัญา บญัชีท่ีขอเพ่ิมเติม 

 ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต / ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กรณีลกูคา้ไมป่ระสงคด์าํเนินการผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต / ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทจะใชรู้ปแบบหรือวิธีการตามท่ีบริษัทกาํหนด 

ลกูคา้บญัชีออมหุน้ (Easy Wealth Builder) บริษัทกาํหนดใหด้าํเนินการผา่นระบบอินเทอรเ์น็ต / ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านัน้ 
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การลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

เงื่อนไขข้อตกลงและคาํรับรองของลูกค้า 

1. ลกูคา้ตกลงและยอมรบัท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาตามประเภทบญัชีท่ีขอเปิดเพ่ิมเติมทกุประการและใหถื้อวา่แบบคาํขอเพ่ิมเติมประเภทบญัชีฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของสญัญาดงักลา่วดว้ย

2. ลกูคา้ตกลงและยอมรบัท่ีจะปฏิบัติตามประกาศ กฎ ระเบียบ คาํสั่ง ขอ้บงัคับ ท่ีออกโดยบริษัท หน่วยงานควบคุมกาํกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย ์ เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สมาคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทย เป็นตน้ โดยไมค่าํนึงถึงวา่ประกาศ กฎ ระเบียบ คาํสั่ง ขอ้บงัคบั ดงักลา่วจะมีขึน้ก่อนหรือในขณะท่ีลกูคา้ทาํแบบคาํ

ขอเพ่ิมเติมประเภทบญัชีฉบบันี ้หรือท่ีจะมีขึน้ต่อไปในอนาคต และใหร้วมถึงการใหบ้ริการประเภทอ่ืนของบริษัทท่ีมีอยู่แลว้ในขณะนี ้หรือท่ีจะมีต่อไปในภายหนา้ โดยใหถื้อว่ามีผลผูกพนัลกูคา้นบัแต่

วนัท่ีลงนามแบบคาํขอเพ่ิมเติมประเภทบญัชีฉบบันี ้ทัง้นี ้หากเกิดความเสียหายใดๆ ลกูคา้ตกลงยินยอมเป็นผูร้บัผิดชอบทัง้สิน้ 

3. เพ่ือประโยชนใ์นการปอ้งกนัและยบัยัง้การกระทาํอนัไมเ่ป็นธรรม หรือพฤติกรรมการลงทนุหรือทาํธุรกรรมท่ีไมเ่หมาะสม ลกูคา้ตกลงวา่

(1)  ลกูคา้ยินยอมท่ีจะแจง้และจัดหาขอ้มลูดงันี ้พรอ้มทัง้จดัทาํคาํชีแ้จงเพ่ืออธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มลูดงักลา่วใหแ้ก่บริษัท ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์สาํนกัหกับญัชี หรือสาํนกังาน กลต. เมื่อรอ้งขอหรือเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานดงักลา่วกาํหนด 

 (ก)  ขอ้มลูท่ีสามารถระบคุวามมีตวัตนท่ีแทจ้ริงของลกูคา้และผูร้บัประโยชนจ์ากการซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของลกูคา้ทกุรายทกุทอด 

 (ข)  วตัถปุระสงคใ์นการซือ้ขายของลกูคา้ 

 (ค)  ขอ้มลูเก่ียวกบัการซือ้ขายของลกูคา้ 

 (ง)  ในกรณีท่ีลกูคา้เป็นผูด้าํเนินการสั่งซือ้ขายเพ่ือบุคคลอ่ืนหลายรายหรือหลายทอดผ่านบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account)  ลกูคา้ยินยอมท่ีจะแจง้ จัดหา และจัดทาํคาํ

ชีแ้จงเก่ียวกบัขอ้มลูตาม (ก) (ข) และ (ค) ของบคุคลอ่ืนนัน้ทกุรายและทกุทอด  ทัง้นี ้เฉพาะท่ีลกูคา้รูห้รือควรรูเ้น่ืองจากการเป็นผูด้าํเนินการเช่นนัน้

(2)  ลกูคา้ยินยอมใหบ้ริษัทงดใหบ้ริการเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนกับลกูคา้เป็นการชั่วคราว ปิดบญัชีซือ้ขาย จาํกัดการซือ้ขาย และดาํเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับการซือ้ขาย

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของลกูคา้ได ้แลว้แต่กรณี  ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์นายทะเบียนหลกัทรพัย ์สาํนกัหกับญัชีหรือสาํนกังาน กลต. 

ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงดงันี ้

 (ก)  การซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของลกูคา้มีหรือน่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในการซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน หรือทาํให้หรือน่าจะทาํใหร้าคาของ

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนไมต่รงต่อสภาพปกติของตลาด 

 (ข)  ลกูคา้มีพฤติกรรมการซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนท่ีไมเ่หมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 (ค)  ลกูคา้ไมด่าํเนินการแจง้ จดัหาขอ้มลู หรือจดัทาํคาํชีแ้จงตาม (1) หรือใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จหรืออาจก่อใหเ้กิดความสาํคญัผิดในสาระสาํคญั

4. ลกูคา้ตกลงยอมรบัว่าในกรณีท่ีลกูคา้ขอเพ่ิมเติมประเภทบัญชี ยินยอมใหบ้ริษัทนาํขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกับลูกคา้ในฐานขอ้มลูของบริษัท ประกอบในการพิจารณาเพ่ิมเติมประเภทบัญชี โดยลกูคา้

ตรวจสอบแลว้และขอยืนยนัวา่ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกูคา้ถกูตอ้งและเป็นความจริงทกุประการ 

ลงช่ือ............................................................................................ลกูคา้

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

สาํหรับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. 

อ้างอิงข้อมูลตามบัญชีลูกค้าเลขท่ี.................................................................................. 

การตรวจสอบขอ้มลูและเอกสารเบือ้งตน้ 

 ตรวจสอบลายมือช่ือลกูคา้ถกูตอ้ง 

 สาํเนาบตัรประชาชน/หนงัสอืเดินทาง พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 สาํเนาทะเบียนบา้น พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 เอกสารประกอบอ่ืน 

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

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

ลงช่ือ..............................................................................................ผูแ้นะนาํการลงทนุ

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

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

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

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

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

รายการอนุมัติ /ความเห็นเพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

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

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

ลงช่ือ ..................................................................................................................... 

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

ตาํแหน่ง 

 ผูจ้ดัการสาขา.................................................................................................... 

 หวัหนา้ทีม......................................................................................................... 

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

วนัท่ี........................................................................................................................ 
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การลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

สัญญาการลงทุนในหลักทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

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

สญัญาฉบบันีท้าํขึน้ท่ี บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั ระหวา่ง บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร ์2 ชัน้

2,3 และอาคารสินธรทาวเวอร ์3 ชัน้ 12 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ซึง่ต่อไปในสญัญานี ้จะเรียกวา่ “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง  

กบั………………………………………………………………………………………………………………............ซึ่งต่อไปในสญัญานีจ้ะเรียกวา่ “ลูกค้า” อีกฝ่ายหนึ่ง ตามท่ีลกูคา้มีความประสงคข์อเปิด

บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศกบับริษัท ลกูคา้ตกลงทาํสญัญาการลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ โดยมีเง่ือนไขและรายละเอียด ดงันี ้

คาํจาํกัดความ 

ข้อ 1 เวน้แต่จะนิยามไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในการลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ และรวมถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมคาํจาํกดัความซึง่จะมีขึน้ในภายหนา้ โดยชดัแจง้แลว้ต่อไปในสญัญานี ้คาํวา่

“หลกัทรพัยต์่างประเทศ” หมายความวา่ หลกัทรพัยท่ี์ออกเป็นเงินตราตา่งประเทศและจาํหน่ายในต่างประเทศ และ เป็นประเภทหลกัทรพัยท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) อนญุาตใหบ้ริษัทใหบ้ริการแก่ลกูคา้ได ้และใหห้มายความรวมถึงตราสารต่างประเทศตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. อนญุาตดว้ย 

“ตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ” หมายความวา่ นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึง่สามารถใหบ้ริการเป็นตลาดหลกัทรพัย ์หรือ ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้

ขายลว่งหนา้ ตามกฎหมายของประเทศนัน้ และอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการ หรือหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัย ์หรือตราสาร 

“วงเงินจดัสรร” หมายความวา่ วงเงินลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ต่างประเทศ ซึง่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) มอบหมายใหส้าํนกังาน ก.ล.ต.เป็นผูจ้ัดสรร

วงเงิน 

เงื่อนไขการลงทุนในหลักทรัพยต่์างประเทศ 

ข้อ 2 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทแต่งตั้งบริษัทตัวแทนนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ (“Sub Broker”) เพ่ือการซือ้ ขายหลักทรัพยต์่างประเทศของลูกค้า (“บัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ”) รวมถึงการแต่งตั้งบริษัทผูดู้แลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (“Global Custodian”) เพ่ือดูแลและเก็บรกัษาทรัพยส์ินผลประโยชนใ์นต่างประเทศของลกูคา้ โดยลกูคา้ตกลงรับผิดชอบค่า

นายหนา้ ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ รวมถึงเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทไดอ้อกทดรองจ่ายแทนลกูคา้เพ่ือกิจการดังกล่าวขา้งตน้ทกุประการทั้งนี ้Sub Broker และ Global Custodian อาจเป็นบริษัทใน

เครือหรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท และบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยไมจ่าํเป็นตอ้งบอกกลา่วหรือไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้แต่อยา่งใด และลกูคา้ยินยอมใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มลู

ของลกูคา้ใหแ้ก่ Sub Broker และ Global Custodian เพ่ือประโยชนข์องลกูคา้ท่ีเก่ียวกบัการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

ข้อ 3 ก่อนสง่คาํสั่งซือ้หลกัทรพัยต์่างประเทศ ลกูคา้ตกลงวางเงิน (เงินวางประกนั) เพ่ือชาํระค่าซือ้หลกัทรพัยต์่างประเทศกบับริษัท โดยลกูคา้ตกลงและยินยอมใหเ้ป็นดลุยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว

ท่ีจะพิจารณาจ่ายดอกเบีย้หรือผลประโยชนอ่ื์นใดหรือไมก็่ได ้ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทห็นสมควรโดยไมจ่าํเป็นตอ้งบอกกลา่วใหล้กูคา้ทราบ 

ข้อ 4 ลกูคา้ตกลงและยินยอมใหบ้ริษัทเป็นผูเ้ลือกใชบ้ริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการการโอนเงินไปต่างประเทศกับธนาคารพาณิชยต์ามท่ีเห็นสมควร โดยไม่จาํเป็นตอ้งไดร้บัความ

ยินยอมจากลกูคา้แต่อยา่งใด ทัง้นีล้กูคา้ตกลงรบัผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงินไปต่างประเทศ โดยยินยอมใหบ้ริษัทหักจากเงินวางประกันของลกูคา้เพ่ือการซือ้ขาย

หลกัทรพัยต์่างประเทศ กรณีท่ีลกูคา้มีเงินตราต่างประเทศท่ีวางไวก้ับบริษัทหลายสกลุเงิน ลกูคา้ตกลงยินยอมใหเ้ป็นสิทธิของบริษัทในการเลือกสกลุเงินตามท่ีเห็นสมควร โดยไมจ่าํเป็นตอ้งบอกกล่าวหรือ

ไดร้บัความยินยอมจากลกูคา้แต่อยา่งใด 

ข้อ 5 กรณีท่ีลกูคา้ทาํรายการซือ้หลกัทรพัยต์่างประเทศเกินวงเงิน หรือเงินวางประกนัของลกูคา้ในต่างประเทศไมเ่พียงพอสาํหรบัชาํระค่าซือ้หลกัทรพัย ์ลกูคา้รบัทราบและตกลงโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน

บริษัทเพ่ือชาํระค่าซือ้หลกัทรพัยส์่วนท่ีขาดรวมทั้งค่าปรบัลา่ชา้ ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรือเงินอ่ืนใดทนัทีท่ีไดร้บัแจง้จากบริษัท หากลกูคา้ไม่ดาํเนินการภายในเวลาท่ีกาํหนด ลกูคา้ยินยอมใหเ้ป็นดลุย

พินิจของบริษัทในการบงัคบัขายหลกัทรพัยต์่างประเทศท่ีลกูคา้สั่งซือ้นัน้ โดยบริษัทไมต่อ้งรบัผิดชอบต่อผลขาดทนุ หรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดจากการขายหลกัทรพัยด์งักลา่ว 

ข้อ 6 ลกูคา้ยินยอมให้บริษัทรายงานขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกับบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ รวมถึงรายงานการซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศของลกูคา้ ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ธปท. หรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศกาํหนด 

ข้อ 7 ลกูคา้รบัทราบและเขา้ใจวา่การลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ เป็นการซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลกูคา้มีหนา้ท่ีแจง้แบบแสดงรายการเงินไดจ้ากต่างประเทศ รวมทัง้แจง้รายการ

เงินโอนจากต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทยภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้เพ่ือย่ืนแบบรายการเสียภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดาหรือภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลประจาํปีตามประมวลรษัฎากร 

ข้อ 8 ลกูคา้ไมไ่ดร้บัอนญุาตใหท้าํการโอนเงินหรือหลกัทรพัยท่ี์รกัษาหรือเก็บไวใ้นบญัชีหลกัทรพัยข์องลกูคา้ท่ีไดเ้ปิดไวก้บับริษัท เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ (“บญัชีหลกัทรพัย์

ของลกูคา้”) ไปยงับญัชีหลกัทรพัยอ่ื์นของลกูคา้ท่ีไดเ้ปิดไวใ้นต่างประเทศ เวน้แต่การโอนหลกัทรพัยต์่างประเทศในบญัชีหลกัทรพัยข์องลกูคา้ไปยงับญัชีหลกัทรพัยท่ี์เปิดไวก้บับริษัทหลกัทรพัยอ่ื์นในประเทศ

ไทยหรือเป็นบญัชีหลกัทรพัย ์ของลกูคา้ท่ีไดเ้ปิดไวแ้ละบรหิารจดัการโดยบริษัทฯ หรอืโดยบริษัทหลกัทรพัยอ่ื์นในประเทศไทย 

ข้อ 9 ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่ กรณีลกูคา้ประสงคท่ี์จะทาํสญัญาปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนดว้ยตนเอง (Currency Hedge) ลกูคา้จะแจง้ใหบ้ริษัททราบก่อนทกุครัง้ 

ข้อ 10 ลกูคา้ตกลงและยอมรบัว่า การลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้บริษัทจาํเป็นตอ้งทาํธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต โดยใชค้อมพิวเตอร ์อุปกรณ์

ฮารด์แวร ์(Hardware) ซอรฟ์แวร ์(Software) และเครือข่ายออนไลน ์ซึง่อาจมีเหตขุดัขอ้งเกิดขึน้กับอปุกรณค์อมพิวเตอร ์ระบบเครือข่ายออนไลนท์ัง้ของบริษัทหรือลกูคา้ ทาํใหค้าํสั่งของลกูคา้ไม่สมบรูณ์

หรือบริษัทไมส่ามารถทาํตามคาํสั่งของลกูคา้ไดท้ัง้หมดหรือบางสว่น ลกูคา้ตกลงวา่จะไมเ่รียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัททัง้สิน้ 

ข้อ 11 ลกูคา้ทราบและเขา้ใจว่า บริษัทไม่มีหนา้ท่ีแนะนาํการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศใหแ้ก่ลกูคา้ หรือตัดสินใจแทนลกูคา้ ดังนั้น ลกูคา้จะตอ้งศึกษา ตรวจสอบ ขอ้มลูการลงทุนในหลกัทรัพย์

ต่างประเทศดว้ยตนเอง รวมทั้งการคน้ควา้หาขอ้มูลสถานะ ลกัษณะธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัทท่ีออกหลักทรพัยต์่างประเทศ และยอมรบัผลกระทบใดๆ ทั้งหลายท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนใน

หลกัทรพัยต์่างประเทศดว้ยตนเอง 

ข้อ 12 ลกูคา้ตกลงยินยอมปฏิบติัตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกับการลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ตามท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีมี

อาํนาจประกาศใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั และ/หรือท่ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 
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การลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

วิธีการรับ-ส่งข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพยต่์างประเทศ 

ข้อ 13 ลกูคา้ตกลงและยอมรบัว่า การลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้กระทาํดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละระบบอินเตอรเ์น็ต ดว้ยจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail) 

ตามท่ีอยูจ่ดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ (E-Mail Address) ซึง่ลกูคา้ตอ้งแจง้ต่อบริษัท หากลกูคา้ตอ้งการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ลกูคา้จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อักษร

ทนัที 

ข้อ 14 คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงยอมรบัวา่การรบั-สง่ขอ้มลูการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศดว้ยจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail) นี ้รวมถึงไม่จาํกดัอยู่เพียง ใบยืนยนัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ใบกาํกบั

ภาษี ใบแจง้สรุปยอดรายเดือน ใบแจง้ยอดเงินฝากคงเหลือ จดหมายแจง้ขา่วสารระหวา่งคู่สญัญา หรือ Sub Broker หรือ Global Custodian 

ข้อ 15 ลกูคา้มีหนา้ท่ีตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลู เอกสารทุกประเภทท่ีบริษัท หรือ Sub Broker หรือ Global Custodian แจง้หรือส่งใหทุ้กครัง้ รวมทั้งตรวจสอบ รายงาน สถานะ ความ

เคลื่อนไหว บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศเงินคงเหลือในต่างประเทศ หากพบความผิดพลาดหรือความผิดปกติใดๆ จะตอ้งแจง้รายการ รายละเอียดหรือขอ้ความใดๆ ใหบ้ริษัททราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษรภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษัท หรือ Sub Broker หรือ Global Custodian แจง้หรือสง่ขอ้มลูใหแ้ก่ลกูคา้ มิฉะนัน้บริษัทจะถือวา่ลกูคา้ตกลงรบัรองวา่ขอ้มลูหรือเอกสารทกุประเภทดงักลา่วมีความ

ถกูตอ้งสมบรูณแ์ละตกลงผกูพนัลกูคา้ตามหลกัฐานท่ีปรากฏทกุประการและบริษัทไดก้ระทาํการในฐานะตวัแทนโดยสมบรูณแ์ลว้ 

ข้อ 16 ลกูคา้สามารถขอใหบ้ริษัทจัดพิมพแ์ละออกตน้ฉบบัหรือสาํเนาเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับลกูคา้เป็นคราวๆ ได ้โดยลกูคา้ตกลงท่ีจะชาํระค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใชจ้่ายในการจัดพิมพห์รือออก

เอกสารเหลา่นัน้ 

ข้อ 17 ลกูคา้มีความรู ้และความเขา้ใจเก่ียวกับการรบั-สง่ ขอ้มลูดว้ยจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์รวมทั้งความเสี่ยงหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ได ้รวมทั้งไม่จาํกดัอยู่เพียง การสญูหายของขอ้มลูระหวา่ง

ทาง การส่งขอ้มลูเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งขอ้มูลได ้การถกูสอดแทรกหรือถูกเจาะผ่านเขา้มายงัท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกสข์องลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเขา้มาล่วงรูข้อ้มลูใดๆ การ

ผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของขอ้มลูประการอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากขอ้จาํกัดในการใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะท่ีมีผูใ้ชบ้ริการเป็นจาํนวนมากทั่วโลก ทั้งนี ้ลกูคา้เขา้ใจและ

ยอมรบัว่า บริษัทไม่ตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายใดๆ ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึน้จากเหตดุงักลา่ว และการท่ีบริษัทใหบ้ริการแก่ลกูคา้ในการจดัสง่ขอ้มลูเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสนี์ ้มิได้

เป็นการรบัรองหรือรบัประกนัวา่บริษัทจะสามารถปอ้งกนัความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได ้

แบบเปิดเผยความเส่ียงจากการซื้อขายหลักทรัพยต่์างประเทศ 

ข้อ 18 การลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศมีความเสี่ยง ลกูคา้อาจสญูเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได ้ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลกูคา้ควรตรวจสอบและพิจารณาขอ้มลูในเอกสาร

เปิดเผยขอ้มลูความเสี่ยงฉบบันีอ้ยา่งรอบคอบ ซึง่เอกสารเปิดเผยขอ้มลูความเสี่ยงฉบบันีแ้สดงถึงความเสี่ยงท่ีสาํคญัซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรก็ตาม เอกสารขอ้มลูความ

เสี่ยงฉบบันีม้ิไดแ้สดงถึงความเสี่ยงทัง้หมดท่ีเก่ียวกับการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงท่ีสาํคัญบางประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ดงันัน้ 

จึงอาจมีปัจจยัหรือความเสี่ยงอ่ืนท่ีไมอ่าจทราบไดใ้นขณะนี ้หรือเป็นความเสี่ยงท่ีพิจารณาในขณะนีว้า่ไมเ่ป็นสาระสาํคญั ซึง่อาจกลายเป็นปัจจยัหรือความเสี่ยงท่ีมีความสาํคญัในอนาคตได ้

เอกสารเปิดเผยขอ้มลูความเสี่ยงฉบบันีมิ้ใช่เอกสารท่ีใหค้าํแนะนาํในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบญัชี ลกูคา้ควรปรึกษาท่ีปรึกษาในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ดังนั้น ผู้

ลงทนุไมค่วรลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศเวน้แต่ผูล้งทนุไดม้ีความเขา้ใจถึงความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศอยา่งถ่องแทแ้ละตดัสินใจลงทนุโดยเห็นวา่การลงทนุในหลกัทรพัย์

ต่างประเทศดงักลา่วนัน้เหมาะสมกบัตน 

18.1 ความเสีย่งทั่วไปในการลงทนุในหลกัทรพัย ์

ลกูคา้ท่ีลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศมีความเสี่ยงท่ีจะสญูเสียเงินลงทุนไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นได ้ทั้งนี ้อาจมีเหตกุารณท่ี์คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดาํเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรฐั 

สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตกุารณท่ี์เป็นเหตสุดุวสิยัอ่ืนๆ และเหตกุารณท่ี์ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ สงคราม จลาจล ความวุน่วายภายในบา้นเมืองหรือ

การก่อการรา้ย เป็นตน้ ซึง่เหตกุารณด์งักลา่วอาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนอยา่งรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลกัทรพัยไ์ด ้

18.2 ความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะตลาดและความผนัผวนของราคา 

หลกัทรพัยต์่างประเทศท่ีลูกคา้จะเขา้ลงทุนเป็นหลักทรัพยท่ี์ทาํการซือ้ขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศท่ีอาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบท่ีแตกต่างจากของ

ประเทศไทยอยา่งมีนยัสาํคญั นอกจากนี ้ตลาดหลกัทรพัยท่ี์หลกัทรพัยต์่างประเทศมีการซือ้ขายหรือจดทะเบียนดงักล่าวอาจใชด้ลุยพินิจระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นครัง้คราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง 

หรือความผนัผวน หรือภาวะตกตํ่า หรือการเกิดขึน้ของเหตกุารณด์งักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อปริมาณการซือ้ขายและราคาของหลกัทรพัยไ์ด ้

นอกเหนือจากปัจจยัดงักลา่วขา้งตน้ซึง่เป็นปัจจยัภายในแลว้ ปริมาณการซือ้ขายและราคาของหลกัทรพัยอ์าจไดร้บัผลกระทบจากปัจจัยอ่ืน ซึง่อาจเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยเ์อง หรือ

อาจเกิดจากปัจจยัภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณท์างเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภมูิภาค เป็นตน้ ซึง่การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหลา่นีอ้าจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซือ้ขายและ

ราคาของหลกัทรพัยไ์ด ้

18.3 ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกบัระบบการชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์

การลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศจะเก่ียวขอ้งกับการส่งคาํสั่งซือ้ขาย การส่งมอบ และการชาํระราคา และ/หรือ สินคา้ในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาด

หลกัทรพัยใ์นแต่ละประเทศท่ีมีการทาํธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกนั ซึง่ลกูคา้อาจไมไ่ดร้บัความคุม้ครองในบางประการเหมือนการทาํธุรกรรมโดยผูล้งทนุของประเทศดงักลา่ว โดยท่ีระบบการชาํระและส่ง

มอบหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยด์ังกล่าวอาจมีการพฒันาท่ีดอ้ยกว่าหรือมีมาตรฐานท่ีตํ่ากวา่ และในบางกรณี อาจมีความน่าเช่ือถือนอ้ยกวา่ของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชาํระราคา

และส่งมอบหลกัทรพัยอ์าจสงูกว่าค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งชาํระในประเทศไทย หรือสงูกว่าท่ีผูล้งทุนไดค้าดหมายไว ้นอกจากนี ้เน่ืองจากระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรพัยร์ะหว่างประเทศไทยกับ

ต่างประเทศ หรือระหวา่งตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไทยกับตลาดหลกัทรพัยข์องแต่ละประเทศ มิไดเ้ช่ือมโยงกนัหรือมีการประสานงานกนัอย่างเป็นระบบ จึงอาจสง่ผลใหก้ระบวนการชาํระราคาและส่ง

มอบหลกัทรพัยอ์าจใชเ้วลานานกวา่ท่ีคาดหมายไว ้ซึง่ปัจจยัดงักลา่วขา้งตน้อาจก่อใหเ้กิดความเสี่ยงในการลงทนุท่ีเพ่ิมมากขึน้ ซึง่รวมถึงความเสี่ยงต่อการทจุริต การไมส่ามารถสง่มอบหลกัทรพัยห์รือความ

สบัสนในเง่ือนไข และกระบวนการในการชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ตลอดจนการชาํระคืนเงินทุนและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดการขาดทนุ สญูเสียโอกาส เกิดความลา่ชา้และเพ่ิมค่าใชจ้่ายใน

การดาํเนินการและค่าใชจ้่ายทางกฎหมาย 
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การลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

18.4 ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกบักฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบั 

เน่ืองจากการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศเป็นการลงทนุในหลกัทรพัยข์องบริษัทท่ีมีถ่ินท่ีอยู่หรือมีสาํนกังาน ทรพัยส์ิน บุคลากร และผลประโยชนอ์ยู่ในต่างประเทศซึง่อยู่ภายใตก้ฎหมาย

หรือระเบียบท่ีแตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถกูจาํกัดหรือถกูควบคุมในระดับท่ีแตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่ง

ขอ้จาํกดัหรือการควบคมุดงักลา่วอาจรวมถึงการตอ้งไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานของรฐัหรือจากบคุคลอ่ืนใดก่อนการลงทนุ ขอ้จาํกดัการลงทนุของผูล้งทนุต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนญุาตจาก

หน่วยงานของรฐัเพ่ือนาํเงินท่ีไดจ้ากการลงทุน หรือเงินทุน หรือเงินท่ีผูล้งทุนต่างชาติไดร้บัจากการขายหลกัทรพัยต์่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนใน

หลกัทรพัยข์องผูล้งทนุต่างชาติ นอกจากนีก้ฎหมายและระเบียบในประเทศเหลา่นัน้อาจมีความไม่ชดัเจนและอาจขึน้อยูก่ับการตีความของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศดงักลา่ว ซึง่อาจตีความกฎหมาย

หรือระเบียบเหล่านั้นในทางท่ีไม่เป็นคุณต่อผูล้งทุน อีกทั้งประเทศต่างๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครัง้คราว ซึ่งทาํใหเ้กิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนือ้หาของ

กฎหมายหรือระเบียบท่ีออกมาใหม ่ซึง่ปัจจยัเหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบในทางลบต่อการลงทนุ 

นอกเหนือจากขอ้จาํกัดและการควบคุมตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ ในบางประเทศอาจมีการคุม้ครองสิทธิของผูล้งทนุในฐานะผูถื้อหลกัทรพัยไ์วอ้ย่างจาํกัดหรือนอ้ยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการ

ฟอ้งรอ้งดาํเนินคดีและการขอใหม้ีการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษา นอกจากนี ้ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยติุธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกนัออกไป ซึง่อาจทาํใหล้กูคา้ประสบปัญหา

ในการดาํเนินการฟอ้งรอ้งในชัน้ศาลในประเทศนัน้ๆ อีกทัง้ในกรณีท่ีลกูคา้ไดร้บัคาํพิพากษาใหช้นะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ลกูคา้อาจตอ้งดาํเนินการใหม้ีการบงัคบัตามคาํพิพากษาดงักลา่วในประเทศท่ีลกูคา้

ไดล้งทนุก็มิไดม้ีหลกัประกนัใดๆ วา่ศาลของประเทศนัน้ๆ จะดาํเนินการบงัคบัคดีตามคาํพิพากษาท่ีไดร้บั 

18.5 ความเสี่ยงเก่ียวกบัการดแูลรกัษาทรพัยส์ินของลกูคา้ 

ทรัพยส์ินของลูกค้าท่ีได้รับหรือฝากไว ้หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพยส์ินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุ้มครอง และการจัดการตาม

กระบวนการลม้ละลายท่ีบญัญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีออกโดยหน่วยงานกาํกับดูแลของต่างประเทศนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากท่ีกาํหนดไวต้ามพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 พระราชบญัญัติลม้ละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศไทย ดังนัน้ 

หากเกิดกรณีท่ีมีเหตกุารณใ์ดท่ีสง่ผลกระทบต่อการคุม้ครองทรพัยส์ินของลกูคา้ หรือในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการจะเรียกรอ้งทรพัยส์ินของลกูคา้ท่ีเก็บหรือรกัษาในต่างประเทศคืนหรือโอนไปยงับุคคลอ่ืน หรือ

กรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผูร้บัฝากทรพัยส์ินต่างประเทศนัน้ประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขัน้ลม้ละลาย ลกูคา้อาจมีความเสี่ยงในเรื่องขัน้ตอน ระยะเวลา และตน้ทนุในการดาํเนินการ หรือ

อาจไดร้บัคืนไมค่รบถว้นตามประเภท จาํนวน หรือมลูค่าของทรพัยส์ินท่ีลกูคา้ไดร้บัหรือฝากไวใ้นต่างประเทศนั้น  ลกูคา้จึงควรทาํความเขา้ใจในหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด และอาจขอใหผู้ป้ระกอบธุรกิจอธิบาย

หรือใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักระบวนการในการจดัการและความเสี่ยงในเรื่องดงักลา่วเพ่ิมเติมก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

18.6 ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกบัสภาพคลอ่งของหลกัทรพัย ์

แมว้า่ลกูคา้จะลงทนุในหลกัทรพัยท่ี์ไดมี้การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์แต่ตลาดหลกัทรพัยใ์นบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคลอ่ง นอกจากนี ้สภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์

อาจขึน้อยูก่บัปัจจยัอ่ืน เช่น ลกัษณะของหลกัทรพัย ์รวมทัง้ปัจจยัภายใน และ/หรือปัจจยัภายนอกของประเทศท่ีตลาดหลกัทรพัยน์ัน้ตัง้อยู ่ดงันัน้ สภาพคลอ่งท่ีมีอยูน่อ้ยอาจลดความสามารถของผูล้งทนุใน

การซือ้หรือขายหรือดาํเนินการอ่ืนใดเก่ียวกบัหลกัทรพัยน์ัน้ หรืออาจทาํใหก้ารซือ้หรือขายหลกัทรพัยใ์นราคาท่ีตอ้งการหรือท่ีน่าพอใจ หรือในจาํนวนท่ีผูล้งทนุตอ้งการเป็นไปไดย้าก 

18.7 ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกบัอตัราแลกเปลี่ยน 

เน่ืองจากการลงทุนในหลกัทรพัยต์่างประเทศมีการชาํระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากการลงทุนอาจไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัจากความเสี่ยงท่ีเกิดจากอตัรา

แลกเปลี่ยน โดยลกูคา้อาจมีความเสี่ยงหากมลูค่าของเงินตราต่างประเทศดงักลา่วมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าเมื่อเทียบกับมลูค่าของเงินบาท ซึง่เหตกุารณด์งักลา่วอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือ

อาจเกิดขึน้อยา่งถาวร นอกจากนีห้ากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกลุใดๆ ท่ีลกูคา้ไดล้งทนุไป ลกูคา้อาจไดร้บัความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดงักลา่ว 

18.8 ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของคู่สญัญา 

ลกูคา้อาจมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความน่าเช่ือถือของคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึง่รวมถึงผูอ้อกหลกัทรพัยต์่างประเทศท่ีลกูคา้ไดล้งทนุไว ้ (ไมว่า่จะเป็นการลงทนุในหรือนอกตลาดหลกัทรัพยก็์

ตาม) โดยลกูคา้อาจมีความเสี่ยงท่ีอาจสญูเงินท่ีลงทนุไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือผูอ้อกหลกัทรพัยต์่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือมีหนีส้ินลน้พน้ตวั

หรือไมส่ามารถ หรือไมพ่รอ้มท่ีจะชาํระหนีห้รือปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตน รวมถึงหนา้ท่ีในการชาํระเงินคืนทนุหรือหนา้ท่ีในการไถ่ถอนหลกัทรพัยท่ี์ลกูคา้ไดล้งทนุไว ้

18.9 ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกบัการลงทนุของผูล้งทนุเอง 

การตัดสินใจในการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นการตัดสินใจของลกูค้าเอง บริษัทมิไดด้าํเนินการในฐานะเป็นท่ีปรึกษาหรือผูดู้แลผลประโยชน์ของลกูคา้ในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการ

ตัดสินใจลงทุน ลกูคา้ไดยื้นยนัต่อบริษัทว่าไดศ้ึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอ้มลูทั้งหมดท่ีเก่ียวกับสถานะธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผูอ้อกหลักทรัพย ์หรือสินคา้ หรือ

ทรพัยส์ินท่ีลงทุน หรือขอ้มลูอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับหลกัทรพัยท่ี์ลกูคา้จะลงทุน ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศท่ี

เก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดีแลว้ ดงันัน้ ลกูคา้จึงตกลงยินยอมรบัเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทนุเอง และบริษัทไมม่ีหนา้ท่ีในการดูแลผลประโยชนใ์หแ้ก่ลกูคา้ อีกทัง้ไมม่ีความรบัผิดชอบและไมต่อ้งรบัผิดใดๆ 

ในความรบัผิด ขอ้เรียกรอ้ง ความเสียหาย ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุดงักลา่ว   
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การลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

คาํรับรองของลูกค้า 

ข้อ 19 ขอ้มลูต่างๆ ท่ีลกูคา้ไดใ้หไ้วก้ับบริษัททั้งในแบบคาํขอเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศของลกูคา้ สญัญาแต่งตั้งตัวแทนนายหนา้ และ/หรือ เอกสารใดๆ ก็ตาม ลกูคา้ขอ

รบัรองวา่ขอ้มลูดงักลา่วเป็นความจริงและถกูตอ้งทกุประการ 

ข้อ 20 ลกูคา้รบัรองวา่ ลกูคา้เป็นผูค้วบคมุดแูลบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศของลกูคา้และเป็นผูท่ี้ไดร้บัผลประโยชนท์อดสดุทา้ยจากการทาํธุรกรรมนีแ้ต่ผูเ้ดียว 

ข้อ 21 ลกูคา้รบัทราบและตกลงวา่ ลกูคา้มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการเก็บรกัษาช่ือในการใชบ้ริการ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) ไวเ้ป็นความลบั รวมถึงตอ้งรบัผิดชอบรายการซือ้ขายใดๆ หากได้

มีการกระทาํภายใตช่ื้อในการใชบ้ริการ (User Name) และรหสัผ่าน (Password) ของลกูคา้ 

ข้อ 22 ลกูคา้ตกลงว่าสญัญาการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาแต่งตั้งตัวแทนนายหนา้และ/หรือสญัญาซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ หากลกูคา้ฝ่าฝืน

หรือไมป่ฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้หนึ่งขอ้ใดของสญัญาดงักลา่ว บริษัทมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญาไดท้นัที และหากมีความเสียหายเกิดขึน้จากการท่ีลกูคา้ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามสญัญานี ้ลกูคา้ตกลงรบัผิดชอบ

และชดใชค้่าเสียหายทัง้หมดใหแ้ก่บริษัท รวมทัง้บรรดาหนีส้ิน ค่าใชจ้่าย ท่ีลกูคา้ยงัคงคา้งชาํระ พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ตามท่ีบริษัทกาํหนดไวท้กุประการ (ขณะทาํสญัญาฯนีบ้ริษัทมีสิทธิเรียกอตัราดอกเบีย้สงูสดุ

รอ้ยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี) 

ข้อ 23 เงินใดๆ ท่ีลกูคา้มีสิทธิไดร้บัจากการขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือหลกัประกนัตามบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันีทุ้กคราว หรือท่ีนาํมาชาํระใหแ้ก่บริษัทตามบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันี ้ลกูคา้ตกลงยินยอมให้

บริษัทนาํมาหกัชาํระค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนใดท่ีคา้งชาํระ ตามบนัทึกขอ้ตกลงฉบบันีก่้อน หากยงัมีเงินเหลือจึงใหน้าํมาชาํระหนีท่ี้เกิดขึน้ตามสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหนา้และ/หรือสญัญาซือ้ขาย

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เป็นลาํดบัถดัไป 

คาํแนะนาํสาํหรับลูกค้าผู้ถือสัญชาติสิงคโปร ์หรือ ผู้มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในประเทศสิงคโปร ์

บริษัทขอแจง้ใหล้กูคา้ ผูถื้อสญัชาติสิงคโปร ์หรือ ผูม้ีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในประเทศสิงคโปร ์ทราบวา่ 

เน่ืองจากผูใ้หบ้ริการระบบซือ้ขายหลกัทรพัยบ์ญัชีซือ้ขายกระดานต่างประเทศ (The Branded Trading Platform) เป็นนิติบคุคลประเทศสงิคโปร ์ซึง่ภายใตก้ฎหมายของประเทศสิงคโปรน์ัน้ไมอ่นุญาตใหผู้้

ถือสญัชาติสิงคโปร ์หรือ ผูม้ีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในประเทศสิงคโปร ์ทาํการซือ้ขายผ่านระบบดังกล่าว ณ ตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศสิงคโปรไ์ด ้ในกรณีท่ีบริษัทตรวจพบวา่ลกูคา้เป็นผูม้ีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในประเทศ

สิงคโปรภ์ายหลงัจากท่ีเปิดบญัชีกบับริษัทแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธิระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยผ์่านตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศสิงคโปรข์องลกูคา้ทนัที 

คาํรบัรองลกูคา้

ขา้พเจา้รบัทราบคาํแนะนาํดังกล่าวขา้งตน้แลว้ และขอรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไมไ่ดถื้อสญัชาติสิงคโปร ์หรือ เป็นผูม้ีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในประเทศสิงคโปร ์แต่อยา่งใด หากภายหลงัขา้พเจา้ไดข้อเปลี่ยนสญัชาติเป็น

บคุคลสญัชาติสงิคโปร ์หรือ เป็นผูม้ีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในประเทศสิงคโปร ์ขา้พเจา้ตกลงแจง้ใหบ้ริษัททราบทนัที หากขา้พเจา้ปกปิดขอ้มลูดงักลา่ว หรือแจง้ขอ้มลูลา่ชา้ และเป็นเหตใุหบ้ริษัทไดร้บัความเสียหาย 

ขา้พเจา้ตกลงยอมรบัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ใหแ้ก่บริษัทตามท่ีบริษัทเรียกรอ้งทัง้จาํนวน 

ขา้พเจา้ไดร้บัการอธิบายจากเจา้หนา้ท่ีของบริษัทเก่ียวกบัการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ พรอ้มทัง้ไดร้บัคาํชีแ้จงสาํหรบัเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ และขอ

ยืนยนัว่า ขา้พเจา้ไดศ้ึกษา รบัทราบ และเขา้ใจขอ้มลูต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นคาํชีแ้จงสาํหรบัเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์

ต่างประเทศอยา่งครบถว้น ซึง่รวมถึงความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ทัง้นี ้การลงทนุเป็นการตดัสินใจของขา้พเจา้ และขา้พเจา้ตกลงยินยอมรบัความเสี่ยงนัน้เอง บริษัทรวมทัง้พนกังานไมม่ีภาระหรือความ

รบัผิดชอบใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุของขา้พเจา้  

สัญญาการลงทุนในหลักทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศฉบับนี ้ลูกค้าได้อ่านโดยละเอียดด้วยความเขา้ใจ เง่ือนไข วิธีการ ตลอดจนศึกษาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ เป็นอยา่งดีแลว้ และลกูคา้ยินดีท่ีจะปฏิบติัตาม รวมทัง้ยอมรบัความเสี่ยงท่ีกลา่วไวข้า้งตน้ทั้งปวงทุกประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐานจึงลงลายมือช่ือพรอ้มประทบัตราสาํคัญ (ถา้มี) ไวต้่อหนา้

พยาน 

ตราประทับของนิติบุคคล 

ลงช่ือ................................................................................................ลกูคา้

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

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

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

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

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

ผูแ้นะนาํการลงทนุ   ผูต้รวจสอบขอ้มลู / ผูบ้นัทึกขอ้มลู

 



Form  W-8BEN
(Rev. October  2021)

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. 
▶ Go to www.irs.gov/FormW8BEN for instructions and the latest information. 
▶ 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 United States                        
(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 (that is, 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)

6a      Foreign tax identifying number (see instructions) 6b Check if FTIN not legally required . . . . . . . . . . .  

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

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 or proceeds 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;

•  This form relates to:

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

(b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an applicable income tax treaty;

(c) the partner’s share of a partnership’s effectively connected taxable income; or

(d) the partner’s amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f);   

•  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 

▲ I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

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

Print name of signer

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 25047Z Form W-8BEN (Rev. 10-2021)
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การลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

คาํชีแ้จงสาํหรับการเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั จดัทาํเอกสารฉบบันี ้เพ่ือชีแ้จงขอ้มลูใหล้กูคา้ทราบถึงนโยบายและขอ้บงัคบัต่างๆ เก่ียวกบับญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศโดย

มีขอ้มลูท่ีลกูคา้ควรทราบ ดงัต่อไปนี ้

กฏเกณฑแ์ละข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

1. ประเภทผู้ลงทุน 

- บคุคลธรรมดา 

- นิติบคุคล 

หมายเหต:ุ ผูถื้อสญัชาติสิงคโปรแ์ละสหรฐัอเมริกา หรือผูม้ีถ่ินท่ีอยูถ่าวรอยูใ่นประเทศสิงคโปรแ์ละสหรฐัอเมริกา มีเง่ือนไขเพ่ิมเติม

2. ประเภทหลักทรัพยท่ี์สามารถลงทุนได้

หลกัทรพัยท่ี์สามารถลงทนุในต่างประเทศไดต้อ้งเป็นไปตามเกณฑข์อง กลต. โดยปัจจบุนับริษัทไดเ้ปิดใหบ้ริการเฉพาะการลงทนุซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศเท่านัน้

3. กฎระเบียบและข้อบังคับในการลงทุนในหลักทรัพยต่์างประเทศ 

3.1 เงินท่ีผูล้งทนุใชใ้นการลงทนุตอ้งไมไ่ดม้าจากการกูยื้ม

3.2 ผูล้งทนุสามารถปอ้งกนัความเสี่ยงค่าเงิน (Hedging) กบัธนาคารพาณิชยไ์ด ้โดยตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบลว่งหนา้

3.3 บญัชีรว่มและบญัชีคณะบคุคลไมส่ามารถลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศได ้

3.4 ผูล้งทนุไมส่ามารถยา้ยพอรต์การลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศจาก บล.ไทยไปยงั บล.ต่างประเทศได ้แต่สามารถยา้ยพอรต์การลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศจาก บล.ต่างประเทศมายงับญัชี

ของผูล้งทนุท่ี บล.ไทย รวมถึงสามารถยา้ยพอรต์การลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศระหวา่ง บล.ไทยดว้ยกนั

4. ภาษีเงินได้สาํหรับการลงทุนในต่างประเทศ 

4.1 เงินท่ีไดร้บัจากการลงทนุในต่างประเทศ ไดแ้ก่ กาํไรจากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เงินปันผล ดอกเบีย้รบั กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน รวมถึงดอกผลอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งท่ีลงทนุในต่างประเทศ

4.2 ผูล้งทนุท่ีไดร้บัเงินไดด้งักลา่วอาจจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามหลกัเกณฑ ์และกฎหมายของแต่ละประเทศท่ีไปลงทนุ

4.3 ผูล้งทนุมีหนา้ท่ีแสดงรายการเงินไดท่ี้เกิดจากการลงทนุในต่างประเทศเมื่อมีการนาํเงินไดก้ลบัเขา้มาในประเทศไทยในปีท่ีมีเงินได ้

5. สิทธิประโยชนจ์ากการลงทุนในหลักทรัพยต่์างประเทศ (Corporate Actions)

ผูล้งทนุจะไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ากการลงทนุในหลกัทรพัยห์ากถือครองอยูใ่นวนัท่ีหลกัทรพัยน์ัน้กาํหนดสทิธิ โดยสิทธิประโยชนด์งักลา่วแบง่เป็น 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) 

- การเปลี่ยนมลูค่าหุน้ (Stock Split) 

- การเพิกถอนหลกัทรพัยอ์อกจากตลาดหลกัทรพัย ์(Delisting) 

5.2 Voluntary Corporate Action Events ไดแ้ก่ 

- การจองซือ้หุน้เพ่ิมทนุท่ีจาํหน่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Issue) 

- การรบัซือ้หุน้คืน (Tender Offer) 

- การแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Conversion/Warrants exercise) 

- การประชมุผูถื้อหุน้ (Proxy Voting) 

สาํหรบั Voluntary Corporate Action หากผูล้งทนุประสงคจ์ะใชส้ิทธิ ผูล้งทนุจะตอ้งมีหนงัสอืแจง้บริษัทภายในกาํหนดเวลา และดาํเนินการในสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีห้ากสิทธินัน้มีจาํนวนจาํกดั  ผู้

ลงทนุท่ีแจง้ความประสงคก่์อนจะไดร้บัการพิจารณาก่อน ในการใชส้ิทธิขา้งตน้ ทัง้ Mandatory และ Voluntary Corporate Action   หากมีภาษี  ค่าธรรมเนียม  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ  ผูล้งทนุจะตอ้ง

เป็นผูร้บัภาระทัง้สิน้ 
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การลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

บริการซื้อขายหลักทรัพยต่์างประเทศ 
 

6. ประเทศท่ีบริษัทเปิดให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพยต่์างประเทศ 

6.1 ประเทศท่ีเปิดให้บริการท้ังออนไลนแ์ละออฟไลน ์

ตลาดในแถบเอเชียแปซิฟิก ตลาดในแถบอเมริกา ตลาดในแถบยุโรป 

จีน แคนาดา เดนมารก์ 

ญ่ีปุ่น อเมริกา เนเธอรแ์ลนด ์

มาเลเซีย  เบลเยี่ยม 

สิงคโปร ์  เยอรมัน 

ออสเตรเลีย  โปรตุเกส 

ฮ่องกง  นอรเ์วย ์

  ฝร่ังเศส 

  ฟินแลนด ์

  สเปน 

  สวิตเซอรแ์ลนด ์

  สวีเดน 

  อังกฤษ 

  ออสเตรีย 

  อิตาลี 

 

6.2 ประเทศท่ีเปิดให้บริการออฟไลนเ์ท่าน้ัน  

- เวียดนาม  

 

7. การเปิดบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยใ์นต่างประเทศ 

นอกเหนือจากการกรอกขอ้มลูและลงนามในแบบคาํขอเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย ์และสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนนายหนา้ฯ พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบตามประเภทผูล้งทนุแลว้ ผูล้งทนุท่ีประสงคจ์ะ

ลงทนุซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศจะตอ้งใหข้อ้มลูและลงนามในเอกสารเพ่ิมเติม ดงันี ้

7.1 สญัญาการลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

7.2 แบบฟอรม์ W8BEN สาํหรบัผูล้งทนุท่ีตอ้งการลงทนุในตลาดอเมริกา เพ่ือประโยชนท์างภาษีสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ดม้ีถ่ินท่ีอยูใ่นอเมริกา 

 

8. การอนุมัติเปิดบัญชี 

บริษัทจะพิจารณาอนมุติับญัชีเพ่ือซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศตามระเบียบของบริษัท โดยเมื่อบญัชีของท่านไดร้บัการอนมุติัแลว้ บริษัทจะจดัสง่รายละเอียดบญัชีใหท้่านทราบทางอีเมลล ์

 

9. ประเภทบัญชี 

บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ จะเป็นบญัชีแบบ Cash Balance เท่านัน้ ผูล้งทนุตอ้งฝากเงินเขา้บญัชีเพ่ือเป็นหลกัประกนัก่อนเริ่มซือ้หลกัทรพัย ์(วงเงินซือ้หลกัทรพัยจ์ะสามารถซือ้ไดต้ามเงินท่ี

มีในพอรต์โฟลิโอ) 

 

10. การฝากเงิน    

10.1 ผูล้งทนุทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคลจะตอ้งฝากเงินลงทนุเขา้บญัชีบริษัท โดยผ่านระบบหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติั (ATS) หรือผ่านระบบ Bill Payment  

โดยผ่านธนาคาร 7 ธนาคารดงันี ้ 

บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ.ธนาคารธนชาต และ บมจ.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์(ลกูคา้

เป็นผูร้บัภาระค่าธรรมเนียมตามท่ีธนาคารกาํหนด ยกเวน้ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารธนชาต และธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส)์   

10.2 การฝากเงินเพ่ือลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ ผูล้งทนุตอ้งระบวุา่ตอ้งการแปลงจากเงินบาทเป็นเงินสกลุใด (ปัจจบุนัสกลุเงินท่ีบรษัิทใหบ้ริการแปลงเงินเป็นสกลุต่างประเทศ ไดแ้ก่ USD, 

EUR, GBP, SGD, HKD และ CNH) 

10.3 ภายหลงัจากท่ีผูล้งทนุฝากเงินเขา้มา บริษัทจะทาํการโอนเงินของผูล้งทนุไปเก็บไวย้งับญัชี Trust Account ในต่างประเทศ (เงินจะถกูเก็บไวเ้ป็นสกลุต่างประเทศตามท่ีผูล้งทนุระบ)ุ โดยมี

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินออกต่างประเทศ (Remittance Out) คือ 1,000 บาท ต่อการโอน ต่อสกลุเงิน ซึง่จะหกัจากยอดเงินท่ีฝากเขา้มา   

10.4 ในกรณีท่ีผูล้งทนุฝากเงิน เงินจะเขา้บญัชีพรอ้มซือ้ขายภายใน 2-3 วนัทาํการ 

 

11. วงเงินซือ้ขายหลักทรัพย ์

วงเงินซือ้หลกัทรพัย ์ลกูคา้สามารถซือ้หลกัทรพัยไ์ดต้ามเงินท่ีมีในพอรต์โฟลิโอ 

วงเงินขายหลกัทรพัย ์ลกูคา้สามารถขายหลกัทรพัยไ์ดต้ามหลกัทรพัยท่ี์มีในพอรต์โฟลิโอ 
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การลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ/หรือตราสารต่างประเทศ 

 

12. การส่งคาํส่ังซื้อขายหลักทรัพย ์

12.1 สง่คาํสั่งซือ้ขายดว้ยตนเองผ่านระบบ (Online): ผูล้งทนุสามารถสง่คาํสั่งซือ้ขายผ่านโปรแกรมทางออนไลนไ์ดด้ว้ยตนเองผ่านทางเว็บไซตไ์ดต้ลอด 24 ชม.  

ลกูคา้จะไดร้บั User ID และ Initial Password ทางอีเมลท่ี์เคยใหไ้วก้บัทางบริษัท และลกูคา้สามารถเปลี่ยน Password ไดห้ลงัจากเขา้ Login ครัง้แรก 

จุดเด่นของโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพยต่์างประเทศ 

- สามารถซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศไดม้ากกวา่ 20 ตลาดหลกัทรพัยช์ัน้นาํของโลก ทัง้ในเอเชียแปซิฟิก อเมริกา และยโุรป ในบญัชีเดียวกนั 

- สามารถเก็บเงินในบญัชีไดถึ้ง 6 สกลุเงิน (USD, EUR, GBP, SGD, HKD และ CNH) 

- สามารถ Subscribe เพ่ือดรูาคาซือ้ขาย Real-time ของแต่ละตลาดฯได ้

- สามารถติดตามขอ้มลูขา่วสารลา่สดุของตลาดฯและหลกัทรพัยต์่างๆ ได ้ 

- สามารถจดักลุม่หลกัทรพัยไ์ด ้และสามารถตัง้ Watch List, Screener, Alert เพ่ือง่ายต่อการดหูลกัทรพัยท่ี์สนใจเป็นพิเศษ 

- สามารถเรียกดขูอ้มลูบญัชียอ้นหลงัได ้รวมถึงผลกาํไรขาดทนุ ผลตอบแทน ฯลฯ  

- สามารถตัง้กราฟไดด้ว้ยตวัเอง พรอ้มตวัชีว้ดัมากกวา่ 40 ตวั นอกจากนี ้ยงัสามารถทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยบ์นกราฟไดท้นัที  

 

12.2 สง่คาํสั่งซือ้ขายผ่านเจา้หนา้ท่ี (Offline): สง่คาํสั่งซือ้ขายผ่านเจา้หนา้ท่ี ผูล้งทนุสามารถติดต่อไปยงัเจา้หนา้ท่ีการตลาดของท่านเพ่ือสง่คาํสั่ง 

 

13. การยนืยันการซื้อขายหลักทรัพย ์

บริษัทจะแจง้ยืนยนัการซือ้ขายอยา่งเป็นทางการ (Official Confirmation Note) ใหผู้ล้งทนุทราบในวนัท่ี T+1 

 

14. การชาํระราคา 

กรณีการซือ้หลกัทรพัย ์ ระบบซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศจะหกัค่าซือ้ตามบญัชี-สกลุเงิน โดยลกูคา้ควรเลือกบญัชี-สกลุเงินใหต้รงกบัสกลุท่ีซือ้ขาย เพ่ือหลีกเลี่ยงค่าใชจ้่ายจากอตัราแลกเปลี่ยน  

กรณีการขายหลกัทรพัย ์ เงินค่าขายหลกัทรพัยจ์ะยงัคงฝากอยูใ่นระบบซือ้ขายหลกัทรพัยต์ามบญัชี-สกลุเงินท่ีลกูคา้สั่งขาย โดยเงินจะเขา้ตามวนั Settlement Date ของตลาดฯนัน้ๆ 

 

15. การถอนเงิน 

ผูล้งทนุสามารถแจง้ความประสงคข์อถอนเงินออกจากบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศโดยแจง้เจา้หนา้ท่ีการตลาดของท่าน โดยมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินกลบัเขา้ประเทศ (Remittance In)  

คือ 1,000 บาท ต่อการโอน ต่อสกลุเงิน ซึง่จะหกัจากยอดเงินท่ีถอนกลบัมา และเงินท่ีขอถอนจะเขา้บญัชีท่ีลกูคา้ใหไ้วส้าํหรบั ATS ภายใน 2-3 วนัทาํการ 

 

16. ข้อควรทราบก่อนเร่ิมต้นซื้อขายหลักทรัพยใ์นประเทศเวียดนาม 

16.1 ใหบ้ริการแบบออฟไลน ์สง่คาํสั่งซือ้ขายผ่านเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ 

16.2 นกัลงทนุตอ้งวางเงินเป็นสกลุ USD ก่อนเริ่มซือ้ขาย 2 วนัทาํการ 

16.2 สกลุเงินในการซือ้ขายเป็นสกลุ VND แต่การชาํระราคาชาํระเป็นสกลุเงิน USD 

16.3 ตลาดหุน้ในประเทศเวียดนาม มีโควตา้ของ Foreign Limit ซึง่อาจทาํใหน้กัลงทนุไมส่ามารถสง่คาํสั่งซือ้หุน้ได ้ในกรณีท่ีโควตา้ของนกัลงทนุต่างชาติเต็ม 

16.4 ในการสง่ขายหุน้จะตอ้งใหร้ายการซือ้หุน้มีการชาํระราคาก่อนจึงจะสง่คาํสั่งขายได ้

 

 

 

 

หากตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมสามารถติดต่อ 

หน่วยงาน Cross Border Trading โทร: 02 209 8742, 02 846 8698-9 หรือ Email: bk.cbt@cgs-cimb.com 
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