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เอกสารเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ ยงเกีย่ วกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ1
การลงทุนในหลักทรั พย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนได้
ดังนั้น ก่ อนการตัดสิ นใจลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ยง
ฉบับนีอ้ ย่ างรอบคอบ ซึ่ งเอกสารเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ ยงฉบับนีแ้ สดงถึงความเสี่ ยงที่สาคัญซึ่ งอาจส่ งผล
กระทบต่ อการลงทุนอย่ างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้ อมูลความเสี่ยงฉบับนีม้ ิได้ แสดงถึงความเสี่ยง
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรั พย์ต่างประเทศ แต่ แสดงถึงปั จจัยหรื อความเสี่ยงที่สาคัญบางประการ
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรั พย์ ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรื อความเสี่ยงอื่นที่ไม่ อาจทราบได้
ในขณะนีห้ รื อเป็ นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนีว้ ่ าไม่ เป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งอาจกลายเป็ นปั จจัยหรื อความเสี่ยง
ที่มีความสาคัญในอนาคตได้
เอกสารเปิ ดเผยข้ อมูลความเสี่ ยงฉบับนี ้มิใช่ เอกสารที่ให้ คาแนะนาในทางธุรกิ จ กฎหมาย ภาษี หรื อบัญชี
โดยผู้ลงทุนควรปรึ กษาที่ปรึ กษาในด้ านต่ าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรั พย์ต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุน
ไม่ ควรลงทุนในหลักทรั พย์ ต่างประเทศเว้ นแต่ ผ้ ูลงทุนได้ มีความเข้ าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน
ในหลักทรั พย์ ต่างประเทศอย่ างถ่ องแท้ และตัดสิ นใจลงทุนโดยเห็นว่ าการลงทุนในหลักทรั พย์ ต่างประเทศ
ดังกล่ าวนั้นเหมาะสมกับตน
1. ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์
ผูล้ งทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนได้
ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจ
และการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็ นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ และเหตุการณ์ที่ไม่
สามารถควบคุ ม ได้ เช่ น สงคราม จลาจล ความวุ่น วายภายในบ้า นเมื อ ง หรื อ การก่ อ การร้ า ย เป็ นต้น
ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจทาให้เกิดความผันผวนอย่างรุ นแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้
2. ความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผลู ้ งทุนจะเข้าลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ที่ทาการซื้ อขายหรื อจดทะเบียนอยู่ใน
ประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมี
นัยสาคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้ อขายหรื อจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้
ดุลพิ นิจระงับ การซื้ อขายหลักทรัพ ย์เป็ นครั้ งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรื อความผันผวน หรื อ ภาวะ
ตกต่า หรื อการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อปริ มาณการซื้ อขายและราคาของ
หลักทรัพย์ได้
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หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทและตราสารทางการเงินอื่นใดที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ซ้ือขายได้

นอกเหนื อจากปั จจัยดัง กล่าวข้างต้นซึ่ งเป็ นปั จจัยภายในแล้ว ปริ ม าณการซื้ อขายและราคาของ
หลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่ง อาจเป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรื ออาจเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรื อทางการเงินของโลกหรื อ ของภูมิภาค เป็ น
ต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้อาจส่ งผลกระทบต่อปริ มาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้
3. ความเสี่ยงที่เกีย่ วกับระบบการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่ งคาสั่งซื้ อขาย การส่ งมอบ และการชาระ
ราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการ
ทาธุ รกรรมอาจมีค วามแตกต่างกัน ซึ่ งผูล้ งทุน อาจไม่ได้รับความคุม้ ครองในบางประการเหมื อนการทา
ธุรกรรมโดยผูล้ งทุนของประเทศดังกล่าว
โดยที่ ระบบการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่
ด้อ ยกว่ า หรื อ มี ม าตรฐานที่ ต่ า กว่ า และในบางกรณี อาจมี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ น้ อ ยกว่ า ของประเทศไทย
ค่ าธรรมเนี ยมที่ เกี่ ยวข้องกับ การช าระราคาและส่ งมอบหลัก ทรัพ ย์อาจสู งกว่าค่าธรรมเนี ยมที่ ต้องชาระ
ในประเทศไทย หรื อสู งกว่าที่ ผูล้ งทุนได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่ องจากระบบการชาระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรื อระหว่างตลาดหลักทรัพ ย์ของประเทศไทยกับ ตลาด
หลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่ อมโยงกันหรื อมีการประสานงานกัน อย่างเป็ นระบบ จึงอาจส่ งผลให้
กระบวนการชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้น
อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ ยงต่อการทุจริ ต การไม่สามารถส่งมอบ
หลักทรัพย์ หรื อความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนการ
ชาระคืนเงินทุ น และปั จจัยอื่นๆ ที่ อาจส่ งผลให้ เกิ ดการขาดทุน สู ญ เสี ยโอกาส เกิด ความล่าช้า และเพิ่ ม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
4. ความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายหรื อระเบียบที่ใช้ บังคับ
เนื่ องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษทั ที่ มีถิ่นที่ อยู่
หรื อมีสานักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยูใ่ นต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรื อระเบียบ
ที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆ หรื อในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจากัดหรื อถูกควบคุมในระดับ
ที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรื อระเบียบที่ ใช้บงั คับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจากัดหรื อการควบคุม
ดัง กล่ าวอาจรวมถึ ง การต้อ งได้รั บ อนุ ญ าตจากหน่ วยงานของรั ฐ หรื อ จากบุ ค คลอื่ น ใดก่ อ นการลงทุ น
ข้อจากัดการลงทุนของผูล้ งทุนต่างชาติ ในธุ รกิจบางประเภท การขออนุ ญาตจากหน่ วยงานของรัฐเพื่อนา
เงินได้จากการลงทุนหรื อเงินทุนหรื อเงินที่ผลู ้ งทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอก
ประเทศดังกล่าว หรื อการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนในหลักทรัพย์ของผูท้ ุนต่างชาติ นอกจากนี้
กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชดั เจน และอาจขึ้นอยู่กบั การตีความของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่ งอาจตีความกฎหมายหรื อระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็ นคุณต่อผูล้ งทุน
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อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรื อระเบียบใหม่เป็ นครั้งคราว ซึ่ งทาให้เกิดความไม่
แน่นอนในเรื่ องของขอบเขตและเนื้ อหาของกฎหมายหรื อระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ อาจส่ งผล
กระทบในทางลบต่อการลงทุน นอกเหนือจากข้อจากัดและการควบคุมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบาง
ประเทศอาจมีการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูล้ งทุนในฐานะผูถ้ ือหลักทรัพย์ไว้อย่างจากัดหรื อน้อยมาก ซึ่ งรวมถึง
สิ ท ธิ ใ นการฟ้ อ งร้ อ งด าเนิ น คดี แ ละการขอให้ มี ก ารบั ง คับ คดี ต ามค าพิ พ ากษา นอกจากนี้ ความมี
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทาให้ผูล้ งทุน
ประสบปั ญ หาในการดาเนิ น การฟ้ องร้ องในชั้น ศาลในประเทศนั้น ๆ อี ก ทั้ง ในกรณี ที่ ผูล้ งทุ นได้รับ คา
พิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ผลู ้ งทุนอาจต้องดาเนินการให้มีการบังคับตามคาพิพากษาดังกล่าวใน
ประเทศที่ผูล้ งทุนได้ทาการลงทุน ก็มิได้มีหลักประกันใด ๆ ว่า ศาลของประเทศนั้น ๆ จะดาเนิ นการบังคับ
คดีตามคาพิพากษาที่ได้รบั
5. ความเสี่ ยงเกีย่ วกับการดูแลรักษาทรัพย์ สินของลูกค้ า
ทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับหรื อฝากไว้ หรื ออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผูป้ ระกอบธุรกิจต่างประเทศ
หรื อผูร้ ับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุม้ ครอง และการจัดการตามกระบวนการล้ม ละลาย
ที่บ ัญ ญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึ งหลัก เกณฑ์อื่นที่ เกี่ ยวข้องที่ ออกโดยหน่ วยงานกากับดู แลของ
ต่ างประเทศนั้น ซึ่ ง อาจแตกต่ างจากที่ ก าหนดไว้ตามพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสั ญญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ. 2483 และ
กฎหมายหรื อหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังนั้น หากเกิดกรณี ที่มีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบ
ต่อการคุม้ ครองทรัพย์สินของลูกค้า หรื อในกรณี ที่ลูกค้าต้องการจะเรี ยกร้องทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บหรื อ
รักษาในต่างประเทศคื นหรื อโอนไปยังบุ คคลอื่น หรื อกรณี ที่ ผูป้ ระกอบธุ รกิจต่างประเทศหรื อผูร้ ับฝาก
ทรั พ ย์สิ น ต่ างประเทศนั้นประสบปั ญ หาทางการเงิ น จนถึ งขั้น ล้ม ละลาย ลู ก ค้าอาจมี ค วามเสี่ ย งในเรื่ อง
ขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดาเนิ นการ หรื ออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จานวน หรื อ
มูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกค้าได้รับหรื อฝากไว้ในต่างประเทศนั้น ลูกค้าจึงควรทาความเข้าใจในหลักเกณฑ์
ที่กาหนด และอาจขอให้ผูป้ ระกอบธุ รกิจอธิ บายหรื อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับกระบวนการในการจัดการ
และความเสี่ ยงในเรื่ องดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
6. ความเสี่ยงที่เกีย่ วกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์
แม้ว่าผูล้ งทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์
ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี้ สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กบั
ปั จจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปั จจัยภายใน และ/หรื อปั จจัยภายนอกของประเทศที่ต ลาด
หลัก ทรั พย์น้ ันตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของผูล้ งทุนในการซื้ อหรื อขาย
หลักทรัพย์น้ นั หรื ออาจทาให้การซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในราคาที่ตอ้ งการหรื อที่น่าพอใจ หรื อในจานวนที่
ผูล้ งทุนต้องการเป็ นไปได้ยาก
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7. ความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วกับอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่ องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชาระเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทน
ที่ ไ ด้รั บ จากการลงทุ น อาจได้รั บ ผลกระทบอย่ างมี นั ย ส าคัญ จากความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากอัต ราแลกเปลี่ ย น
โดยผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับ
มูลค่าของเงินบาท ซึ่ งเหตุการณ์ ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ ง หรื ออาจเกิ ดขึ้นอย่างถาวร
นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุล ใด ๆ ที่ผูล้ งทุนได้ลงทุนไป ผูล้ งทุนอาจได้รับ
ความเสี ยหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว
8. ความเสี่ยงที่เกีย่ วกับความน่ าเชื่ อถือของคู่สัญญา
ผูล้ งทุนอาจมี ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่ าเชื่ อถือ ของคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ งรวมถึงผูอ้ อก
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผูล้ งทุนได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนในหรื อนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม)
โดยผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ ยงที่อาจสู ญเงินที่ลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนในกรณี ที่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง
หรื อผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อมีหนี้ สินล้นพ้นตัว หรื อไม่สามารถ
หรื อไม่พร้อมที่จะชาระหนี้ หรื อปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชาระเงินคืนทุนหรื อหน้าที่ใน
การไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ผลู ้ งทุนได้ลงทุนไว้
9. ความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วกับการลงทุนของผู้ลงทุนเอง
การตัด สิ น ใจในการลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เป็ นการตัด สิ น ใจของผู ้ล งทุ น เอง [ชื่ อ ของบริ ษั ท
หลักทรั พย์ ] (“บริษัทฯ”) มิได้ดาเนิ นการในฐานะเป็ นที่ปรึ กษาหรื อ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของผูล้ งทุนในการ
ลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนได้ยนื ยันต่อบริ ษทั ฯ ว่าผูล้ งทุนได้ศึกษาและพิจารณา
อย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานะ ธุ รกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผูอ้ อก
หลักทรัพย์ที่ผลู ้ งทุนจะทาการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง
เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ผูล้ งทุนจึงต้องรับเอา
ความเสี่ ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริ ษทั ฯ ไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผลู ้ งทุน อีกทั้งไม่
มีความรับผิดชอบและไม่ตอ้ งรับผิดใด ๆ ในความรับผิด ข้อเรี ยกร้อง ความเสี ยหาย ความสู ญเสี ย ต้นทุน
และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว
ข้าพเจ้าในฐานะผูล้ งทุนขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารเปิ ดเผยข้อมูลความเสี่ ยงฉบับนี้ โดย
ละเอียดถี่ถว้ นแล้ว และขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ ยงที่ ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
ทั้งปวง
(ลงชื่อ)
โดย:
ตาแหน่ง:
4

ข้อจากัดบางประการ
ใน
การลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ1
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ ข้าพเจ้าจะต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อจากัด ดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทาการโอนเงินหรื อหลักทรัพย์ที่รักษาหรื อเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์
ของข้าพเจ้า ที่ ไ ด้เปิ ดไว้กับ [ชื่ อ ของบริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์] (“บริ ษ ัท ฯ”) เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของข้าพเจ้าที่ได้เปิ ดไว้ใน
ต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิ ด
ไว้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยหรื อเป็ นบัญชีหลักทรัพย์[ประเภท Private Fund]ของข้าพเจ้าที่ได้
เปิ ดไว้และบริ หารจัดการโดยบริ ษทั ฯ หรื อโดยบริ ษทั หลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย
2. การลงทุ นของข้าพเจ้าต้องได้รับการอนุ ญาตจากเจ้าพนัก งานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ตาม
กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรื อจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็ นครั้งคราว

(ลงชื่อ)
โดย:
ตาแหน่ง:

1

หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทและตราสารทางการเงินอื่นใดที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ซ้ือขายได้
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