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เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงเกีย่วกบัการลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ1 

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเส่ียง  ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนได้ 
ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเส่ียง
ฉบับนีอ้ย่างรอบคอบ  ซ่ึงเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงฉบับนีแ้สดงถึงความเส่ียงท่ีส าคัญซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรกต็าม เอกสารข้อมูลความเส่ียงฉบับนีมิ้ได้แสดงถึงความเส่ียง
ท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเส่ียงท่ีส าคัญบางประการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเส่ียงอ่ืนท่ีไม่อาจทราบได้
ในขณะนีห้รือเป็นความเส่ียงท่ีพิจารณาในขณะนีว่้าไม่เป็นสาระส าคัญ ซ่ึงอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเส่ียง
ท่ีมีความส าคัญในอนาคตได้    

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเส่ียงฉบับนี ้มิใช่เอกสารท่ีให้ค าแนะน าในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี  
โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาท่ีปรึกษาในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุน
ไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ผู้ลงทุนได้มีความเข้าใจถึงความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับตน  

1.  ความเส่ียงท่ัวไปในการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ผูล้งทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได ้ 
ทั้งน้ี อาจมีเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึง ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจ
และการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนเหตุการณ์ท่ีเป็นเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ และเหตุการณ์ท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม จลาจล ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น  
ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวอาจท าใหเ้กิดความผนัผวนอยา่งรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลกัทรัพยไ์ด ้  

2.  ความเส่ียงท่ีเกีย่วข้องกบัภาวะตลาดและความผันผวนของราคา  

หลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีผูล้งทุนจะเขา้ลงทุนเป็นหลกัทรัพยท่ี์ท าการซ้ือขายหรือจดทะเบียนอยู่ใน
ประเทศท่ีอาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบท่ีแตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมี
นยัส าคญั นอกจากน้ี  ตลาดหลกัทรัพยท่ี์หลกัทรัพยต์่างประเทศมีการซ้ือขายหรือจดทะเบียนดงักล่าวอาจใช้
ดุลพินิจระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นคร้ังคราว ดังนั้น การเปล่ียนแปลง หรือความผนัผวน หรือภาวะ
ตกต ่า หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อปริมาณการซ้ือขายและราคาของ
หลกัทรัพยไ์ด ้ 

 
1  หลกัทรัพย ์หมายถึง หลกัทรัพยทุ์กประเภทและตราสารทางการเงินอื่นใดท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ซ้ือขายได ้
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นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซ่ึงเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซ้ือขายและราคาของ
หลกัทรัพยอ์าจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัอ่ืน ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยเ์อง หรืออาจเกิดจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็น
ตน้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซ้ือขายและราคาของหลกัทรัพยไ์ด ้    

3.  ความเส่ียงท่ีเกีย่วกบัระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์  

การลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศจะเก่ียวขอ้งกบัการส่งค าสั่งซ้ือขาย การส่งมอบ และการช าระ
ราคาในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ ซ่ึงกฎหมายและระเบียบของตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละประเทศท่ีมีการ
ท าธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ได้รับความคุม้ครองในบางประการเหมือนการท า
ธุรกรรมโดยผูล้งทุนของประเทศดงักล่าว  

โดยท่ีระบบการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพยด์ังกล่าวอาจมีการพฒันาท่ี 
ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานท่ีต ่ากว่า และในบางกรณี  อาจมีความน่าเช่ือถือน้อยกว่าของประเทศไทย  
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมท่ีต้องช าระ 
ในประเทศไทย หรือสูงกว่าท่ีผูล้งทุนไดค้าดหมายไว ้นอกจากน้ี เน่ืองจากระบบการช าระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยร์ะหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศไทยกับตลาด
หลกัทรัพยข์องแต่ละประเทศมิไดเ้ช่ือมโยงกนัหรือมีการประสานงานกนัอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้
กระบวนการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยอ์าจใชเ้วลานานกว่าท่ีคาดหมายไว ้ ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้
อาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการลงทุนท่ีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบ
หลกัทรัพย ์หรือความสับสนในเง่ือนไขและกระบวนการในช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ตลอดจนการ
ช าระคืนเงินทุน  และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่ม
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการและค่าใชจ่้ายทางกฎหมาย  

4.  ความเส่ียงท่ีเกีย่วกบักฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ 

 เน่ืองจากการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศเป็นการลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีมีถ่ินท่ีอยู่
หรือมีส านกังาน ทรัพยสิ์น บุคลากร และผลประโยชน์อยูใ่นต่างประเทศ ซ่ึงอยู่ภายใตก้ฎหมายหรือระเบียบ
ท่ีแตกต่างกนั  การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดงักล่าวอาจถูกจ ากดัหรือถูกควบคุมในระดบั
ท่ีแตกต่างกนัออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบัในแต่ละประเทศนั้น  ซ่ึงขอ้จ ากดัหรือการควบคุม
ดังกล่าวอาจรวมถึง การต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอ่ืนใดก่อนการลงทุน  
ขอ้จ ากัดการลงทุนของผูล้งทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท  การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อน า 
เงินไดจ้ากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินท่ีผูล้งทุนต่างชาติไดรั้บจากการขายหลกัทรัพยต์่างประเทศออกนอก
ประเทศดงักล่าว หรือการจดัเก็บภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนในหลกัทรัพยข์องผูทุ้นต่างชาติ  นอกจากน้ี 
กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชดัเจน และอาจขึ้นอยู่กบัการตีความของเจา้หน้าท่ี 
ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศดงักล่าว ซ่ึงอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางท่ีไม่เป็นคุณต่อผูล้งทุน  
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อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ดงักล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นคร้ังคราว  ซ่ึงท าให้เกิดความไม่
แน่นอนในเร่ืองของขอบเขตและเน้ือหาของกฎหมายหรือระเบียบท่ีออกมาใหม่  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อการลงทุน นอกเหนือจากขอ้จ ากดัและการควบคุมตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ ในบาง
ประเทศอาจมีการคุม้ครองสิทธิของผูล้งทุนในฐานะผูถื้อหลกัทรัพย์ไวอ้ย่างจ ากดัหรือน้อยมาก ซ่ึงรวมถึง
สิทธิในการฟ้องร้องด า เนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามค าพิพากษา  นอกจากน้ี  ความมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงอาจท าใหผู้ล้งทุน
ประสบปัญหาในการด าเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้น ๆ อีกทั้ง ในกรณีท่ีผูล้งทุนได้รับค า
พิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหน่ึง แต่ผูล้งทุนอาจตอ้งด าเนินการใหมี้การบงัคบัตามค าพิพากษาดงักล่าวใน
ประเทศท่ีผูล้งทุนไดท้ าการลงทุน ก็มิไดมี้หลกัประกนัใด ๆ ว่า ศาลของประเทศนั้น ๆ จะด าเนินการบงัคบั
คดีตามค าพิพากษาท่ีไดร้บั 

5.   ความเส่ียงเกีย่วกบัการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า 

 ทรัพยสิ์นของลูกคา้ท่ีไดรั้บหรือฝากไว ้หรืออยู่ภายใตก้ารเก็บรักษาของผูป้ระกอบธุรกิจต่างประเทศ 
หรือผูรั้บฝากทรัพยสิ์นต่างประเทศ จะอยู่ภายใตก้ารคุม้ครอง และการจดัการตามกระบวนการลม้ละลาย                    
ท่ีบัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลกัเกณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีออกโดยหน่วยงานก ากับดูแลของ
ต่างประเทศนั้น  ซ่ึงอาจแตกต่างจากท่ีก าหนดไวต้ามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์               
พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  พระราชบญัญัติลม้ละลาย พ.ศ. 2483 และ
กฎหมายหรือหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศไทย ดงันั้น หากเกิดกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการคุม้ครองทรัพยสิ์นของลูกคา้ หรือในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการจะเรียกร้องทรัพยสิ์นของลูกคา้ท่ีเก็บหรือ
รักษาในต่างประเทศคืนหรือโอนไปยงับุคคลอ่ืน หรือกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผูรั้บฝาก
ทรัพย์สินต่างประเทศนั้นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย  ลูกค้าอาจมีความเส่ียงในเร่ือง
ขั้นตอน ระยะเวลา และตน้ทุนในการด าเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถว้นตามประเภท จ านวน หรือ
มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีลูกคา้ไดรั้บหรือฝากไวใ้นต่างประเทศนั้น  ลูกคา้จึงควรท าความเขา้ใจในหลกัเกณฑ ์            
ท่ีก าหนด และอาจขอให้ผูป้ระกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกระบวนการในการจดัการ
และความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวเพิ่มเติมก่อนการตดัสินใจลงทุน 

6.  ความเส่ียงท่ีเกีย่วกบัสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ 

 แมว้่าผูล้งทุนจะลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้การจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แต่ตลาดหลกัทรัพย์
ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเลก็และไม่มีสภาพคล่อง  นอกจากน้ี สภาพคล่องของหลกัทรัพยอ์าจขึ้นอยู่กบั
ปัจจยัอ่ืน  เช่น ลกัษณะของหลกัทรัพย ์รวมทั้งปัจจยัภายใน และ/หรือปัจจยัภายนอกของประเทศท่ีตลาด
หลกัทรัพยน์ั้นตั้ งอยู่  ดังนั้น สภาพคล่องท่ีมีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของผูล้งทุนในการซ้ือหรือขาย
หลกัทรัพยน์ั้น หรืออาจท าให้การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นราคาท่ีตอ้งการหรือท่ีน่าพอใจ หรือในจ านวนท่ี 
ผูล้งทุนตอ้งการเป็นไปไดย้าก   
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7.  ความเส่ียงท่ีเกีย่วกบัอตัราแลกเปลีย่น 

 เน่ืองจากการลงทุนในหลกัทรัพยต์่างประเทศมีการช าระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ  ผลตอบแทน 

ท่ีได้รับจากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากความเส่ียง ท่ีเกิดจากอัตราแลกเปล่ียน   

โดยผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าเม่ือเทียบกบั
มูลค่าของเงินบาท ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร 
นอกจากน้ี หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใด ๆ ท่ีผูล้งทุนได้ลงทุนไป ผูล้งทุนอาจได้รับ 

ความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดงักล่าว     

8.   ความเส่ียงท่ีเกีย่วกบัความน่าเช่ือถือของคู่สัญญา   

 ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับความน่าเช่ือถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง  ซ่ึงรวมถึงผูอ้อก
หลกัทรัพยต์่างประเทศท่ีผูล้งทุนไดล้งทุนไว ้(ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลกัทรัพยก์็ตาม)  
โดยผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงท่ีอาจสูญเงินท่ีลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง
หรือผูอ้อกหลกัทรัพยต์่างประเทศดงักล่าวตกเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือมีหน้ีสินลน้พน้ตวั หรือไม่สามารถ
หรือไม่พร้อมท่ีจะช าระหน้ีหรือปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตน รวมถึงหนา้ท่ีในการช าระเงินคืนทุนหรือหนา้ท่ีใน
การไถ่ถอนหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนไดล้งทุนไว ้ 

9.  ความเส่ียงท่ีเกีย่วกบัการลงทุนของผู้ลงทุนเอง 

 การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของผู ้ลงทุนเอง   [ช่ือของบริษัท
หลักทรัพย์] (“บริษัทฯ”) มิไดด้ าเนินการในฐานะเป็นท่ีปรึกษาหรือผูดู้แลผลประโยชน์ของผูล้งทุนในการ
ลงทุนแต่อยา่งใด  โดยก่อนการตดัสินใจลงทุน  ผูล้งทุนไดย้นืยนัต่อบริษทัฯ วา่ผูล้งทุนไดศึ้กษาและพิจารณา
อย่างรอบคอบถึงขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผูอ้อก
หลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนจะท าการลงทุน ตลอดจนปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง 
เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอย่างดีแลว้ ดงันั้น ผูล้งทุนจึงตอ้งรับเอา
ความเส่ียงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษทัฯ ไม่มีหนา้ท่ีในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผูล้งทุน อีกทั้งไม่
มีความรับผิดชอบและไม่ตอ้งรับผิดใด ๆ ในความรับผิด ขอ้เรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ตน้ทุน 
และค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนดงักล่าว   

ขา้พเจา้ในฐานะผูล้งทุนขอยืนยนัว่าขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจถึงเอกสารเปิดเผยขอ้มูลความเส่ียงฉบบัน้ีโดย
ละเอียดถ่ีถว้นแลว้ และขอยืนยนัว่า ขา้พเจ้าสามารถและพร้อมท่ีจะรับเอาความเส่ียงท่ีได้กล่าวไวข้า้งตน้ 
ทั้งปวง   

(ลงช่ือ)    
โดย: 
ต าแหน่ง: 
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ข้อจ ากดับางประการ 
ใน 

การลงทุนในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ1  

 ขา้พเจา้รับทราบและตกลงว่า ในการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเทศน้ี ขา้พเจา้จะตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้จ ากดั ดงัต่อไปน้ี   

1.  ขา้พเจา้ไม่ไดรั้บอนุญาตให้ท าการโอนเงินหรือหลกัทรัพยท่ี์รักษาหรือเก็บไวใ้นบญัชีหลกัทรัพย์
ของข้าพเจ้าท่ีได้เปิดไว้กับ[ช่ือของบริษัทหลักทรัพย์] (“บริษัทฯ”) เพื่อวตัถุประสงค์ในการลงทุนใน
หลกัทรัพยต์่างประเทศ (“บญัชีหลกัทรัพยข์องลูกคา้”) ไปยงับญัชีหลกัทรัพยอ่ื์นของขา้พเจา้ท่ีไดเ้ปิดไวใ้น
ต่างประเทศ เวน้แต่การโอนหลกัทรัพยต์่างประเทศในบญัชีหลกัทรัพยข์องลูกคา้ไปยงับญัชีหลกัทรัพยท่ี์เปิด
ไวก้บับริษทัหลกัทรัพยอ่ื์นในประเทศไทยหรือเป็นบญัชีหลกัทรัพย[์ประเภท Private Fund]ของขา้พเจา้ท่ีได้
เปิดไวแ้ละบริหารจดัการโดยบริษทัฯ หรือโดยบริษทัหลกัทรัพยอ่ื์นในประเทศไทย 

2.  การลงทุนของข้าพเจ้าต้องได้รับการอนุญาตจากเจา้พนักงานควบคุมการแลกเปล่ียน เงินตาม
กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (หากมี) เป็นคร้ังคราว 

 

 

(ลงช่ือ)    
โดย: 
ต าแหน่ง: 

 

 

      

 
1  หลกัทรัพย ์หมายถึง หลกัทรัพยทุ์กประเภทและตราสารทางการเงินอื่นใดท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย และส านกังาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ซ้ือขายได ้


