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สัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

สัญญา สรุปใจความส าคัญ 

สัญญาจดัการกองทุนส่วนบุคคลฉบบัน้ี ("สัญญา") เป็นสัญญาตามกฎหมายระหว่างท่านและ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สแทชอเวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (เลขทะเบียนนิติบคุคลเลขที่ 
0105562135522) ("สแทชอเวย์ ประเทศไทย" หรือ "บริษัท") ในการท่ีท่านจะใชบ้ริการ (ตามท่ี
นิยามไวข้า้งล่างน้ี) ของบริษัท ท่านจะตอ้งตกลงยอมรับขอ้ก าหนดต่าง ๆ ทั้งหมดของสัญญาฉบบั
น้ีตามท่ีระบุไวด้า้นล่างน้ี โดยการท่ีท่านตกลงยอมรับหรือรับทราบสัญญาฉบบัน้ี ใชบ้ริการของ
บริษัท หรือลงนามเพื่อขอเปิดบัญชีกบัสแทชอเวย์ ประเทศไทยทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าท่านได้
รับรองและตกลงว่าท่านไดอ้่านและตกลงยอมรับสัญญาฉบบัน้ีและตกลงขอให้บริษัทให้บริการ
แก่ท่านแลว้ 

สัญญาจดัการกองทุนส่วนบุคคลฉบบัน้ี
คือสัญญาระหว่างท่านกบัสแทชอเวย์ 
ประเทศไทย (กล่าวคือ บริษัท) โดย
ก่อนท่ีท่านจะใชบ้ริการ ท่านจะตอ้งตก
ลงผูกพนัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของ
สัญญาเสียก่อน 

ส่วนสรุปใจความส าคญัน้ีเป็นการ
อธิบายใจความส าคญัของสัญญา
โดยสังเขป 

สรุปใจความส าคญัน้ีไม่มีผลผูกพนัทาง
กฎหมาย และไม่ไดเ้ป็นการสรุปเน้ือหา
ทั้งหมดของสัญญา ท่านควรอ่านและท า
ความเขา้ใจสัญญา 

ในกรณีท่ีสรุปใจความส าคญัน้ีมีส่วนท่ี
ขดัแยง้กบัขอ้ความของสัญญา ให้
ขอ้ความของสัญญามีผลบงัคบัใชเ้หนือ
สรุปใจความส าคญัน้ี 

1. บทน า 

1.1 เวน้แต่จะไดนิ้ยามไวเ้ป็นการเฉพาะในสัญญาฉบับน้ี (ตามบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง) ให้ค าท่ีใช้
ในสัญญาฉบับน้ีท่ีท าเป็นตัวหนามีความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารแนบท้าย 1 
ของสัญญาฉบบัน้ี 

1.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างท่านและสแทชอเวย์ ประเทศไทย อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งสัญญาฉบบั
น้ี และให้สัญญาฉบับน้ีใช้บังคบักับบัญชีท่ีท่านเปิดไวก้ับบริษัท รวมถึงธุรกรรมและ
บริการทั้งหมดดว้ย 

1.3 ท่านจะตอ้งปฏิบติัตามหลักเกณฑ์โดยทัว่ไปดงัต่อไปน้ีซ่ึงเป็นเงื่อนไขส าหรับการท่ีท่าน
จะใชบ้ริการของบริษัท (และเมื่อบริษทัร้องขอ ท่านตอ้งให้ขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
แก่บริษัทเพื่อพิสูจน์ว่าท่านไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เหล่าน้ีแลว้) 

(ก) ท่านต้องกรอกใบสมัครหรือแบบลงทะเบียนตามท่ีบริษัทก าหนดผ่านทาง
เวบ็ไซต์ (รวมถึงแอปพลิเคชัน่มือถือ) ของบริษัท 

ให้ความสัมพนัธ์ระหว่างท่านและ
บริษัทอยู่ภายใตบ้งัคบัของสัญญา โดย
ท่านสามารถพิจารณาความหมายของ
ถอ้ยค าที่ใชใ้นสัญญาไดจ้าก
เอกสารแนบทา้ย 1 ของสัญญาน้ี 

ก่อนท่ีท่านจะใชบ้ริการ ท่านจะตอ้งให้
ขอ้มูลของท่านแก่บริษัทและปฏิบติัตาม
เงื่อนไขท่ีบริษัทก าหนด ทั้งน้ี บริษัทมี
สิทธิปฏิเสธไม่ให้บริการกบัท่านได้ 
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(ข) ท่านไดร้ับการตอบรับการให้บริการ (acceptance notice) จากบริษัท ซ่ึงยืนยนั
ว่าท่านสามารถเขา้ใชแ้พลตฟอร์ม บัญชีของท่าน และ/หรือบริการของบริษัท
ได ้และ 

(ค) หลกัเกณฑ์อื่น ๆ ตามท่ีบริษัทอาจท าการก าหนดเพิ่มเติมเป็นคร้ังคราว 

1.4 บริษัทไม่มีหน้าที่หรือความผูกพนัท่ีจะตอ้งเปิดบัญชี หรือใหบ้ริการใด ๆ แก่ท่าน 

1.5 ทนัทีท่ีท่านไดเ้ขา้ใชบ้ัญชีของท่านและ/หรือบริการของบริษัทเป็นคร้ังแรก ให้ถือว่าท่าน
ไดย้อมรับขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบบัน้ีแลว้ 

1.6 บัญชีท่ีบริษัทเปิดให้ท่านจะเป็นของท่านแต่เพียงผูเ้ดียว และไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล
อื่นใดได ้

1.7 ท่านรับรองท่ีจะไม่ลงทะเบียนขอเปิดมากกว่าหน่ึงบัญชี หรือลงทะเบียนขอเปิดบัญชี
แทนบุคคลอ่ืนใดนอกจากตวัท่านเอง 

2. ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขทัว่ไปปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้าย 2 ของสัญญาฉบบัน้ี 

 

3. บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

3.1 โดยสัญญาฉบับน้ี ท่านแต่งตั้งให้บริษัทท าหน้าท่ีเป็นบริษทัจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินซ่ึงถือเป็นกองทุนส่วนบุคคลของท่าน ("กองทุนส่วน
บุคคล") ซ่ึงจะอยู่ในบัญชี ท่ีเปิดข้ึนตามสัญญาฉบับน้ี และท่านมอบหมายให้บริษัท
ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีบริษัทในฐานะบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลเห็นว่าจ าเป็นหรือ
เหมาะสม เพื่อวตัถุประสงค์ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือท่ีเก่ียวข้องกับการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การเปิดบัญชีรับฝากทรัพย์สิน  
(custody accounts) และการแต่งตั้งผูจ้ัดการกองทุนช่วง (sub-fund manager) หรือการ
แต่งตั้งผูจ้ัดการกองทุนในต่างประเทศหรือท่ีปรึกษาการลงทุน) และหากบริษัทตกลง
ให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลแก่ท่านภายในขอบเขตท่ีบริษัทอาจก าหนดข้ึนโดย
ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้องและสัญญาฉบับน้ี ("บริการ") โดยตอบรับการ
ให้บริการไปยงัท่าน บริษัทก็จะด าเนินการให้บริการแก่ท่านต่อไป 

3.2 ท่านตกลงว่าบริษัทอาจว่ามอบหมายให้บุคคลอื่น (รวมถึงบริษทัในเครือของบริษัท) 
ด าเนินการแทนบริษทัในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการหรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ระบบการจัดการการลงทุน งานสนับสนุนด้านปฏิบัติการ  
(back office support function) การก ากับดูแลผลการด าเนินงาน การค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ การคดัเลือก การตรวจสอบ หรือการติดตามเคร่ืองมือในการลงทุนส่วน
บุคคล (individual investment vehicles) และ/หรือสินทรัพย์อ้างอิงของเคร่ืองมือในการ
ลงทุนเหล่านั้น การได้มาหรือการจ าหน่ายจ่ายโอนซ่ึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการ
บริการดา้นงานธุรการ การซ้ือขาย หรือการบริการท่ีเก่ียวเน่ืองตามท่ีจ าเป็น ทั้งน้ี เพื่อให้

โดยการเขา้ท าสัญญาฉบบัน้ี ท่านตกลง
แต่งตั้งบริษัทเป็นบริษทัจดัการกองทุน
ส่วนบุคคลส าหรับกองทุนส่วนบุคคล
ของท่านท่ีบริษัทจะจดัตั้งข้ึนให้แก่ท่าน 
โดยในฐานะบริษทัจดัการกองทุนส่วน
บุคคลของกองทุนส่วนบุคคลของท่าน 
บริษัทจะเป็นผูแ้ทนโดยชอบดว้ย
กฎหมายของกองทุนส่วนบุคคลของ
ท่านแต่เพียงผูเ้ดียว และการกระท าและ
การด าเนินการใด ๆ ท่ีบริษัทกระท า
ส าหรับกองทุนดงักล่าวย่อมผูกพนัท่าน
ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคลดงักล่าว 
และการใหบ้ริการของบริษัทภายใต้
สัญญาฉบบัน้ีเป็นบริการ "จดัการ
กองทุนส่วนบุคคล" ภายใตก้ฎหมาย
ไทย อย่างไรก็ดี บริษัทจะถือว่าไดต้กลง
ท่ีจะให้บริการดงักล่าวแก่ท่านเมื่อ
บริษัทไดต้อบรับการให้บริการไปยงั
ท่านแลว้เท่านั้น 
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บริษัทสามารถให้บริการหรือจัดการกองทุนส่วนบุคคลภายใต้สัญญาฉบับน้ีได้ ทั้งน้ี 
เท่าท่ีอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้อง และท่านตกลงให้บริษัทเปิดเผยขอ้มูลใด 
ๆ ของท่านแก่บุคคลผูร้ับด าเนินงานข้างต้น (รวมถึงข้อมูลท่ีเก่ียวกับการบริการและ
ทรัพย์สิน ซ่ึ งในกองทุนส่วนบุคคล )  ด้วย โดยในกรณี ท่ีบริษัทมอบหมายให้
บุคคลภายนอกเป็นผูใ้ห้บริการและปฏิบัติหน้าท่ีใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล ท่านตกลงว่าผูใ้ห้บริการดังกล่าวสามารถมอบหมายหน้าท่ีท่ีตนได้รับมอบหมาย
ให้ต่อให้บุคคลอ่ืนใดก็ได้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ทั้งน้ี เท่าท่ีอยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ท่านยอมรับและตกลงว่าบริษัทอาจใช้
บริการบุคคลภายนอกในการให้บริการ
กบัท่านในนามของบริษัทได ้

4. การวิเคราะห์ประสบการณ์และความต้องการในการลงทุน 

4.1 ท่านตกลงและรับทราบว่าบริษัทอาจจ า เป็นต้องพิจารณาทบทวนความรู้และ
ประสบการณ์การลงทุน ขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุน (investment profile) วตัถุประสงคท์าง
การเงิน สถานะทางการเงิน และความตอ้งการของท่าน ("การวิเคราะห์ประสบการณ์และ
ความต้องการในการลงทุน") อย่างสม ่าเสมอ ทั้งก่อนหน้าหรือในระหว่างการให้บริการ 
การเปิดบัญชี หรือการเขา้ท าธุรกรรมใดเพื่อและในนามของกองทุนส่วนบุคคลของท่าน 
โดยบริษัทอาจบันทึกการวิเคราะห์ประสบการณ์และความต้องการในการลงทุนไวใ้น
เอกสารตามท่ีบริษัทอาจก าหนดเป็นคร้ังคราว และบริษัทอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับ
ความรู้การลงทุน ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุน สถานะทาง
การเงิน และความตอ้งการของท่านส าหรับการวิเคราะห์ประสบการณ์และความต้องการ
ในการลงทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

(ก) วตัถุประสงคข์องการลงทุนและวตัถุประสงคท์างการเงินของท่าน 

(ข) ระดบัความเส่ียงท่ีท่านยอมรับได ้

(ค) สถานะอาชีพของท่าน 

(ง) สถานะทางการเงินของท่าน (รวมถึงทรัพย์สิน หน้ีสิน กระแสเงินสด และ
รายไดข้องท่าน) 

(จ) รายไดป้ระจ าของท่านและแหล่งท่ีมาของรายได ้

(ฉ) ภาระผูกพนัทางการเงินของท่าน 

(ช) พอร์ตการลงทุนปัจจุบนัของท่าน ซ่ึงรวมถึงกรมธรรม์ประกนัชีวิตใด ๆ 

(ซ) ขอ้มูลว่าท่านจะใชท้รัพยสิ์นส่วนมากของท่านในการลงทุนหรือไม่ 

(ฌ) วุฒิการศึกษาของท่าน รวมถึงข้อมูลว่าท่านมีวุฒิการศึกษาด้านธุรกิจหรือ
การเงินในระดบัสูงหรือไม่ 

(ญ) ประสบการณ์การลงทุนของท่าน รวมถึงข้อมูลว่าท่านเคยท าลงทุนในใน
ผลิตภณัฑ์การลงทุนบางประเภทหรือไม่ และ 

เพื่อการใหบ้ริการของบริษัทแก่ท่าน 
บริษัทอาจตอ้งพิจารณาทบทวนความรู้
และประสบการณ์การลงทุน ขอ้มูล
เก่ียวกบัการลงทุน วตัถุประสงคท์าง
การเงิน สถานะทางการเงิน และความ
ตอ้งการของท่าน และด าเนินการให้
มัน่ใจว่าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีท่านไดใ้ห้ไวก้บั
บริษัทนั้นไม่ไดม้ีการเปล่ียนแปลง 

บริษัทจะยึดถือขอ้มูลท่ีท่านให้กบั
บริษัทในการให้บริการแก่ท่าน และ
ท่านจะตอ้งยืนยนัว่าขอ้มูลดงักล่าวที่
ให้แก่บริษัทนั้นถูกตอ้ง สมบูรณ์ และ
เป็นปัจจุบนั 

หากท่านไม่ให้ขอ้มูลแก่บริษทัหรือให้
ขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่
เป็นปัจจุบนัแก่บริษัท บริษัทอาจไม่
สามารถให้บริการแก่ท่านได ้และท่านมี
หน้าที่ตรวจสอบว่ากลยุทธ์การลงทุน
เหมาะสมกบัท่าน 

หากบริษัทเห็นว่าท่านไม่ไมม่ีความรู้
หรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ลงทุนเพียงพอ บริษัทอาจให้ท่าน
ด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมตามท่ีบริษัท
เห็นสมควรก่อนการเขา้ท าธุรกรรมหรือ
ใชบ้ริการของบริษัท เช่น ก าหนดให้
ท่านตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรการ
ลงทุนทัว่ไปผ่านช่องทางออนไลน ์
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(ฎ) ประวติัอาชีพของท่าน รวมถึงข้อมูลว่าท่านเคยมีประสบการณ์การท างานใน
สถาบนัการเงินหรือไม่ 

4.2 ท่านรับรองและยืนยนัต่อบริษัทว่าข้อมูลใด ๆ  ท่ีท่านให้แก่บริษัทส าหรับการพิจารณา
ความรู้ ประสบการณ์ วตัถุประสงค ์หรือความตอ้งการในการลงทุนของท่านเป็นขอ้มูลท่ี
เป็นความจริง ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน และให้ถือว่าท่านให้ค ารับรองและ
ยืนยนัขา้งตน้ต่อบริษัททุกคร้ังท่ีท่านให้ขอ้มูลขา้งตน้ใด ๆ แก่บริษัท 

4.3 ท่านตกลงว่า 

(ก) บริษัทมีสิทธิยึดถือและด าเนินการตามข้อมูลท่ีท่านให้แก่บริษัทโดยไม่ต้อง
พิสูจน์ยืนยนัขอ้มูลนั้นและไม่ตอ้งสอบถามหรือตรวจสอบเพิ่มเติมใด ๆ อีก 

(ข) ท่านจะรับผิดชอบต่อความถูกตอ้งเป็นจริง  และความสมบูรณ์ของขอ้มูลเสมอ 

(ค) ท่านจะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั และแจ้งให้บริษัททราบในทนัทีหากมี
การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลใด ๆ และ 

(ง) หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลตามท่ีบริษัทร้องขอ หรือหากท่านให้ข้อมูลท่ีไม่
ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์แก่บริษัท บริษัทอาจแนะน ากลยุทธ์การลงทุนให้แก่
ท่านบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีท่านให้เท่านั้น และท่านตอ้งรับผิดชอบแต่เพียงผู ้
เดียวในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การลงทุนมีความเหมาะสม
ส าหรับท่าน โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานะทางการเงิน 
ประสบการณ์การลงทุน ความรู้ และความต้องการในการลงทุนของท่าน 
นอกจากน้ี บริษัทอาจเลือกท่ีจะไม่ให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ให้บริการแก่ท่าน
อีกต่อไปก็ได ้ 

อย่างไรก็ดี ท่านตกลงว่าบริษัทอาจขอให้ท่านยืนยนัในเวลาใด ๆ  ว่าข้อมูลท่ีท่านให้แก่
บริษัทส าหรับการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ วตัถุประสงค ์และความตอ้งการในการ
ลงทุนของท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 

4.4 หากบริษัทพิจารณาจากการวิเคราะห์ประสบการณ์และความต้องการในการลงทุนและ
เห็นว่าท่านไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนเพียงพอ บริษัทอาจ
ก าหนดให้ท่านต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการลงทุนทั่วไปท่ีบริษัทจัดเตรียมให้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์หรือด าเนินการอ่ืนใด ตามท่ีบริษัทเห็นสมควร (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียง การจดัท าแบบประเมินความเหมาะสมของลูกคา้อีกคร้ัง) ก่อนท่ีจะด าเนินการเปิด
บัญชี เขา้ท าธุรกรรม หรือเร่ิมใชบ้ริการหรือใชบ้ริการต่อไป หรือบริษัทอาจเลือกท่ีจะไม่
ด าเนินการเปิดบัญชีหรือใหบ้ริการแก่ท่านก็ได ้
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5. กลยุทธ์การลงทุน 

5.1 บริษัทอาจแนะน ากลยุทธ์การลงทุนแก่ท่านตามการวิเคราะห์ประสบการณ์และความ
ต้องการในการลงทุน สภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยทั่วไป และปัจจัยอ่ืนใดซ่ึงบริษัท
เห็นว่าเก่ียวขอ้ง  

5.2 ท่านตกลงว่าท่านไม่จ าเป็นต้องยอมรับค าปรึกษาหรือค าแนะน าใด ๆ  ท่ีบริษัทจะให้แก่
ท่าน (รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนใด ๆ) และท่านมีดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะพิจารณาว่า
ท่านจะยอมรับ ปฏิเสธ หรือด าเนินการตามค าปรึกษา ค าแนะน า หรือความเห็น (รวมถึง
กลยุทธ์การลงทุนใด ๆ) ของบริษัทหรือไม่ก็ได ้

5.3 บริษัทจะจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกลยุทธ์การลงทุนท่ีตกลงกันระหว่างท่านกับ
บริษัทบนแพลตฟอร์ม ("กลยุทธ์การลงทุน") ซ่ึงให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบบัน้ี 

5.4 บริษัทอาจแนะน าให้มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนท่ีตกลงกันระหว่างท่านกับ
บริษัทอันเน่ืองจากการเปลี่ ยนแปลงในวัตถุประสงค์เฉพาะ สถานะทางการเงิน 
ประสบการณ์การลงทุน ความรู้และความต้องการของท่าน สภาวะเศรษฐกิจหรือตลาด
โดยทั่วไป หรือปัจจัยอ่ืนใดท่ีบริษัทเห็นว่าเก่ียวข้อง โดยบริษัทอาจท าการเปลี่ยนแปลง
หรือด าเนินการตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กองทุนส่วนบุคคลโดยไม่ต้องได้รับ
ความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก และให้ถือว่าท่านไดต้กลงตามการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์
การลงทุนดังกล่าวแลว้ นอกจากน้ี ท่านตกลงว่าในการด าเนินการตามการเปล่ียนแปลง
นั้น บริษัทมีสิทธิท่ีจะยึดถือและด าเนินการตามข้อมูลท่ีท่านเคยให้แก่บริษัทโดยไม่ต้อง
พิสูจน์ยืนยนัขอ้มูลนั้นและไม่ตอ้งท าการสอบถามหรือตรวจสอบเพิ่มเติมใด ๆ อีก 

5.5 ก่อนท่ีบริษัทจะไดท้ าการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนตามท่ีกล่าวถึงในขอ้ 5.4 ขา้งตน้ 
บริษัทมีสิทธิด าเนินการตามกลยุทธ์การลงทุนท่ีเคยตกลงกนัไว ้

5.6 หากมีพอร์ตการลงทุนมากกว่าหน่ึงพอร์ตการลงทุนภายในกองทุนส่วนบุคคลของท่าน 
บริษัทจะจัดการพอร์ตการลงทุนแต่ละพอร์ตตามกลยุทธ์การลงทุนท่ีท่านได้ตกลงกับ
บริษัทส าหรับพอร์ตการลงทุนนั้น ๆ 

5.7 กลยุทธ์การลงทุนจะมีผลบังคับเหนือกรอบค าสั่งการลงทุน (mandate) ข้อจ ากัดการ
ลงทุน รวมถึงแนวทางใด ๆ ท่ีท่านไดใ้ห้ขอ้มูลไวก้บับริษัทก่อนหน้า (รวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียงระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) และคะแนน (scoring) ท่ีได้จากการ
ประเมินของท่าน) ท่านรับทราบว่าแม้บริษัทจะเสนอกลยุทธ์การลงทุนท่ีเหมาะสมกบั
วตัถุประสงคใ์นการลงทุน ประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน ภาระผูกพนัทาง
การเงิน ข้อก าหนดและข้อจ ากัดในการลงทุนตามท่ีท่านได้ให้ข้อมูลแก่บริษัท กลยุทธ์
การลงทุนท่ีท่านคดัเลือกอาจจะไม่เหมาะสมกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ของท่าน 
และอาจมีระดบัความเส่ียงท่ีสูงกว่าระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ของท่าน อย่างไรก็ตาม 
ท่านตกลงให้บริษัทจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามกลยุทธ์การลงทุนและลงทุนตามระดับ
ความเส่ียงท่ีสูงกว่าหรือต ่ากว่าระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ของท่าน เพื่อและในนามของ

บริษัทอาจแนะน ากลยุทธ์การลงทุนแก่
ท่านโดยพิจารณาขอ้มูลท่ีท่านไดใ้ห้ไว้
กบับริษัทรวมถึงปัจจยัอื่น ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท่านตกลงว่าท่านไม่จ าเป็นตอ้งยอมรับ
ค าปรึกษาหรือค าแนะน าใด ๆ ท่ีบริษัท
จะให้แก่ท่าน 

บริษัทอาจแนะน าให้มีการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์การลงทุนท่ีตกลงกนัระหว่าง
ท่านกบับริษัท นอกจากน้ี ท่านอาจตก
ลงให้บริษัทสามารถด าเนินการตามการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมอีก
ได ้ 

บัญชีของท่านอาจมีมากกว่าหน่ึงพอร์ต
การลงทุน โดยแต่ละพอร์ตการลงทุน
อาจมีกลยุทธ์การลงทุนแตกต่างกนั 

บริษัทไม่ไดน้ าสถานการณ์หรือความ
ตอ้งการส่วนบุคคลของท่านมาพิจารณา
เพื่อให้บริการหรือจดัการกองทุนส่วน
บุคคลให้แก่ท่าน (เช่น ความตอ้งการ
หรือไม่ตอ้งการลงทุนในทรัพยสิ์นกลุ่ม
ใด ขอ้พิจารณาดา้นภาษีและการ
วางแผนภาษี เป็นตน้) 
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กองทุนส่วนบุคคล โดยท่ีบริษัทไม่ตอ้งแจง้ท่านหรือได้รับความยินยอมเพิ่มเติมจากท่าน 
หรือขอให้ท่านลงนามในเอกสาร แบบสอบถาม หรือแบบฟอร์มเพิ่มเติมใด ๆ  อีกทั้งน้ี 
ท่านรับทราบว่าบริษัทไม่ไดจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคลหรือให้บริการแก่ท่านโดยค านึงถึง
สถานการณ์หรือความต้องการส่วนบุคคล (เช่น ความตอ้งการหรือไม่ต้องการลงทุนใน
ทรัพยสิ์นกลุ่มใด ขอ้พิจารณาดา้นภาษีและการวางแผนภาษี เป็นตน้) 

5.8 ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทอาจไม่สามารถหรือไม่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดและข้อจ ากัด (ถ้ามี) ของกลยุทธ์การลงทุนได้ทุกขณะ ซ่ึงอาจมีสาเหตุจาก
ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งท่ีอยู่ในหรือนอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท โดยบริษัทจะมี
ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าจะด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและขอ้จ ากัดดงักล่าว
หรือไม่ เมื่อใด และอย่างไร และท่านตกลงให้บริษัทพิจารณาทบทวนและปรับพอร์ตการ
ลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลไดเ้ป็นคร้ังคราวโดยไม่ตอ้งได้รับค าส่ังจากท่านอีก เวน้แต่
กฎหมายที่เก่ียวข้องหรือขอ้ก าหนดของสัญญาฉบบัน้ีจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

6. อ านาจในการด าเนินการ 

6.1 ท่านตกลงว่าภายใตก้ลยุทธ์การลงทุน 

(ก) บริษัทอาจจัดการพอร์ตการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลได้ตามกลยุทธ์การ
ลงทุน และท่านตกลงให้บริษัทถอนเงินและน าเงินในบัญชีของท่านไปลงทุน
ในฐานะบริษทัจัดการกองทุนส่วนบุคคลและผู ้แทนตามกฎหมายแต่เพียงผู ้
เดียวของกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงท่านจะเป็นผูร้ับความเส่ียงต่าง ๆ จากการลงทุน
ดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว 

(ข) บริษัทอาจเขา้ท าธุรกรรมเพื่อและในนามของกองทุนส่วนบุคคล ในตลาดหรือ
ตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ และอาจท าการเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและ
เอกสารเปิดบัญชีใด ๆ รวมถึงการด าเนินการอื่นใดตามท่ีบริษัทอาจเห็นว่า
เหมาะสมโดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผูเ้ดียว อีกทั้งบริษัทมีดุลยพินิจท่ี
จะด าเนินการตามท่ีบริษัทเห็นว่าจ าเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติท่ีเ ก่ียวข้องของทั้งตลาด ตลาด
หลกัทรัพย ์หรือส านกัหักบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) บริษัทอาจเขา้ท าธุรกรรมหรือความตกลงประเภทใด ๆ เขา้ลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภทใด ๆ เพื่อกองทุนส่วนบุคคล  รวมถึง การปิดฐานะ (close out) ของ
ธุรกรรม การจัดการทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล รวมถึงการขายหรือส่ง
มอบทรัพยสิ์นท่ีขายในนามของกองทุนส่วนบุคคล โดยไม่มีขอ้จ ากดัใด ๆ 

(ง) ท่านเข้าใจถึงความเส่ียงในการแต่งตั้งให้บริษัทมีอ านาจจัดการกองทุนส่วน
บุคคลในนามของท่าน 

(จ) ธุรกรรม ความตกลง และการด าเนินการใด ๆ ท่ีบริษัทเข้าท าในนามของ
กองทุนส่วนบุคคลนั้น (รวมถึงการเรียกเก็บ การส่งมอบ และการรับเงินหรือ

บริษัทจะจดัการกองทุนส่วนบุคคลตาม
กลยุทธ์การลงทุนท่ีท่านตกลงกบับริษัท 
(รวมถึงการด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อการ
ปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง) ในนาม
ของท่านเพื่อการจดัการบัญชีของท่าน 
ซ่ึงรวมถึงการซ้ือหรือขายทรัพย์สินใน
นามของกองทุนส่วนบุคคลของท่าน 

บริษทัอาจรวบรวมการซ้ือขายทรัพย์สิน
ท่ีบริษัทไดเ้ขา้ท าส าหรับท่านเขา้กบั
ธุรกรรมท่ีบริษัทเขา้ท าเพื่อลูกคา้รายอื่น
ของบริษัทก็ได ้ดงันั้น สัดส่วนท่ี
แน่นอนของทรัพย์สินของกองทุนส่วน
บุคคลท่ีจดัสรรให้กบัทรัพย์สินแต่ละ
ประเภทอาจแตกต่างจากท่ีบริษัทไดใ้ห้
ค ารับรองใด ๆ ให้แก่ท่านเล็กน้อย 

บริษัทมสิีทธิใชสิ้ทธิออกเสียงในนาม
ของกองทุนส่วนบุคคลโดยไม่
จ าเป็นตอ้งไดรั้บค าสั่งเพิ่มเติมจากท่าน 
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ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล และการช าระเงิน การปิดฐานะ (closing out) 
และการยกเลิกธุรกรรม (unwinding) ทั้งหมด) บริษัทจะเป็นผูด้ าเนินการใน
ฐานะผูแ้ทนตามกฎหมายแต่เพียงผูเ้ดียวของกองทุนส่วนบุคคล และกองทุน
ส่วนบุคคลจะเป็นผูร้ับความเส่ียงจากการด าเนินการดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว 

(ฉ) บริษัทมีสิทธิท่ีจะก าหนดว่าจะเข้าท าธุรกรรมอย่างไร ซ่ึงรวมถึงการพิจารณา
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเข้าลงทุนและระยะเวลาของการถือครองการ
ลงทุน) และพิจารณาว่าจะใช้เคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงด้านราคา อัตรา
แลกเปล่ียน หรือดอกเบ้ียหรือไม่ รวมถึงพิจารณาเลือกใช้ตราสารการลงทุนท่ี
เหมาะสมส าหรับการป้องกันความเส่ียงและใช้มาตรการอื่นใดเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุดตามท่ีบริษัทอาจเห็นสมควรโดยเป็นดุลยพินิจของบริษัท 

ทั้งน้ี ธุรกรรม ความตกลงและการด าเนินการท่ีท าในนามของกองทุนส่วนบุคคลนั้นต้อง
เป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งเสมอ 

6.2 ท่านตกลงว่าบริษัทอาจท าการรวม (pool) ธุรกรรมต่าง ๆ  ท่ีเข้าท าในนามของลูกค้าราย
อื่น ๆ ของบริษัทเขา้กบัธุรกรรมท่ีเขา้ท าในนามของกองทุนส่วนบุคคลได ้ดงันั้น สัดส่วน
ของทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลแต่ละประเภทอาจแตกต่างจากท่ีบริษัทได้ให้ค า
รับรองใด ๆ ให้แก่ท่านเล็กน้อย อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด การจัดสรรสัดส่วน
ทรัพย์สินแต่ละประเภทของกองทุนส่วนบุคคลจะไม่คลาดเคลื่อนไปจากท่ีบริษัทเคย
รับรองแก่ท่านเกินกว่าร้อยละ 20 เป็นเวลาเกินเจ็ด (7) วันท าการติดต่อกนั 

6.3 ท่านตกลงว่าในกรณีท่ีกองทุนส่วนบุคคลได้ลงทุนในทรัพย์สินใดซ่ึงให้สิทธิออกเสียง 
บริษัทจะก าหนดแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงเหล่านั้นให้ท่านทราบ  กล่าวโดยเฉพาะ
คือ บริษัทมีสิทธิใชสิ้ทธิออกเสียงในนามของกองทุนส่วนบุคคลโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับ
ค าสั่งเพิ่มเติมจากท่าน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนและข้อก าหนดท่ีระบุใน
สัญญาฉบบัน้ี และอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
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7. สิทธิและหน้าที่ของท่าน 

7.1 สิทธิของท่าน 

หลังจากท่ีท่านเปิดบัญชีกับบริษัท ท่านจะมีสิทธิใช้บริการผ่านทางแพลตฟอร์มของ
บริษัท (โดยท่ีบริษัทอาจเพิ่มเติม ปรับปรุง ระงับ หรือยกเลิกบริการดังกล่าวตาม
ขอ้ก าหนดของสัญญาฉบบัน้ี) นอกจากน้ี ท่านจะมีสิทธิดงัต่อไปน้ี 

(ก) สิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีชัดเจนและเพียงพอเก่ียวกับการจัดการกองทุนส่วน
บุคคลตามท่ีระบุข้างล่างน้ี และบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวน้แต่ท่านไดแ้จง้ให้
บริษัททราบว่าไม่ประสงคร์ับขอ้มูลดงักล่าว) 

(1) วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล 

(2) ช่ือของผูร้ับฝากทรัพยสิ์น 

(3) รายละเอียดของทรัพย์สินท่ีมีการเข้าซ้ือในนามของกองทุนส่วน
บุคคล และผลการด าเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล 

(4) ขอ้มูลใด ๆ ของกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไดท่ี้บริษทัเห็นว่าเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนยัส าคญั  

(5) ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สิน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพนัเหนือทรัพย์สินของท่าน 
เวน้แต่ท่ีได้ระบุในสัญญาฉบับน้ี ทั้งน้ี บริษัทจะจัดท าและเปิดเผย
ข้อมูลข้างต้นให้ท่านทราบเฉพาะในกรณีท่ีบริษัททราบถึงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือภาระผูกพันท่ีจะเกิดจากทรัพย์สิน
ข้างต้นเท่านั้น และการเปิดเผยจะท าผ่านรายงานผลการด าเนินงาน
ของกองทุนส่วนบุคคลและสรุปทรัพย์สินรายเดือนซ่ึงจะอยู่ใน
รายงานประจ าเดือนท่ีบริษัทจะส่งให้ท่านตามขอ้ 8.4(ก)  (หรือโดย
วิธีการหรือช่องทางการรายงานอื่นใดตามท่ีบริษัทจะเห็นสมควร) 

(6) ข้อมูลอื่นใดท่ีเก่ียวกับกองทุนส่วนบุคคลตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนดไวเ้พื่อการคุม้ครองผลประโยชน์ของท่าน 

(ข) สิทธิท่ีจะได้รับการติดต่อจากบุคลากรผู ้รับผิดชอบของบริษัท และได้รับ
ค าแนะน าหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สิน 

(ค) สิทธิท่ีจะย่ืนข้อร้องเรียนต่อบริษัทหรือส านักงาน ก.ล.ต. เก่ียวกับบริการของ
บริษัท ทั้งน้ี ขอ้ร้องเรียนนั้นจะตอ้งท าข้ึนตามขั้นตอนของบริษัทและประกาศ
ของส านักงาน ก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจด าเนินการเก่ียวกับ
ขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ หากมีการย่ืนขอ้ร้องเรียนต่อบริษัท ท่านมีสิทธิจะได้รับ
แจง้ถึงขอ้ยุติของขอ้ร้องเรียนนั้นภายในเจ็ด (7) วนันบัแต่วนัท่ีมีขอ้ยุติ 

ขอ้ 7.1 เป็นขอ้ท่ีสรุปสิทธิท่ีส าคญัของ
ท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนส่วนบุคคล
ของท่าน 

ขอ้ 7.2 พูดถึงหน้าที่ของท่าน เช่น การ
ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งแก่บริษัทเพื่อให้
บริษัทปฏิบติัหน้าที่ของบริษัท (เช่น การ
ท าความรู้จกัลูกคา้) การให้ขอ้มูลหรือ
เอกสารแก่บริษัท ตามท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บัญชีของท่าน ธุรกรรม และบริการ 
ตามท่ีบริษัท ผูร้ับฝากทรัพยสิ์น หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอื่นใด แจง้ให้บริษัท
ทราบทนัทีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลท่ี
ไดใ้ห้ไวก้บับริษัท และแจง้ให้บริษัท
ทราบทนัทีเมื่อท่านไม่ไดร้ับเอกสาร 
ค าแนะน า ใบแจง้ยอดบญัชีบญัชี ใบ
ยืนยนัรายการซ้ือขาย (contract note) 
การยืนยนั หรือการแจง้ใด ๆ 
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(ง) สิทธิท่ีจะให้บริษัทด าเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อให้ท่านมีช่ือเป็น
เจ้าของทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลโดยตรงหรือให้บริษทัจดัการกองทุน
ส่วนบุคคลรายอื่นเข้าบริหารกองทุนส่วนบุคคลแทนบริษัทเมื่อบริษัทไม่
สามารถด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งของส านักงาน ก.ล.ต.  

(จ) สิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการของบริษัทในระหว่างระยะเวลาการยกเลิก 
(Cooling-Off Period) ตามขอ้ 19.5 (ก) ของเอกสารแนบท้าย 2 

7.2 หน้าที่ของท่าน 

ข้อตกลงดังต่อไปน้ีจะไม่ลดหน้าท่ีใด ๆ ของท่านท่ีมีการก าหนดไว้ในส่วนอื่นของ
สัญญาฉบบัน้ี 

(ก) ท่านรับทราบว่าบริษัทมีหน้าท่ีต้องด าเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Client) ตามนโยบายของบริษัท
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนั้น ก่อนท่ีบริษัทจะสามารถเปิดบัญชีให้แก่ท่าน 
ให้บริการแก่ท่าน หรือเขา้ท าธุรกรรมใดเพื่อกองทุนส่วนบุคคลของท่าน ท่าน
จะตอ้งส่งมอบเอกสาร หลกัฐานและขอ้มูลทั้งหมด (ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือ
วิธีการอื่นตามท่ีบริษัทอาจแจ้งต่อท่าน) ตามท่ีบริษัทก าหนดเพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าและท่านจะแจง้ให้บริษัททราบ
ทนัทีเมื่อขอ้มูลท่ีท่านมอบให้แก่บริษัทมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ นอกจากน้ี ท่าน
ตกลงท่ีจะมอบข้อมูลหรือเอกสารใดท่ีบริษัทร้องขอเก่ียวกับบัญชีของท่าน 
ธุรกรรม และบริการ รวมถึงในกรณีท่ีเหมาะสมหรือจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง  หรือตามค าสั่ง  แนวทาง หรือการร้องขอจากศาล 
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานก ากับดูแล (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
ข้อก าหนดเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีใช้บังคบั หรือ
หน้าที่ในการเปิดเผยหรือรายงานทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งใด ๆ) 

(ข) ท่านจะต้องส่งมอบข้อมูลและเอกสารให้แก่บริษัทตามท่ีก าหนดในสัญญา
ฉบับน้ี หรือตามท่ีผูร้ับฝากทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นใดท่ีเก่ียวข้องร้องขอ หาก
ขอ้มูลหรือเอกสารท่ีท่านส่งมอบให้แก่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อผลการด าเนินการในการจัดการลงทุนของบริษัทหรือการ
ด าเนินการอื่นใดท่ีเก่ียวกับบริษัท ท่านจะต้องแจ้งแก่บริษัทอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรในทนัที 

(ค) หากท่านไม่ได้รับเอกสาร ค าแนะน า ใบแจ้งยอดบัญชีบัญชี ใบยืนยนัรายการ
ซ้ือขาย (contract note) การยืนยนั หรือการแจง้อื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัธุรกรรมรายการ
ใดรายการหน่ึงภายในระยะเวลาตามปกติของการจัดส่งทางไปรษณีย์ ท่าน
จะตอ้งแจง้ให้บริษัททราบในทนัที 
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(ง) บริษัทอาจติดตามการใช้บริการของท่านเพื่อตรวจสอบการใช้ท่ีไม่เหมาะสม 
โดยในกรณีท่ีบริษัทร้องขอข้อมูล เอกสาร หรือส่ิงอ่ืนใด ท่านจะต้อง
ด าเนินการตามค าร้องของภายในเวลาท่ีเหมาะสม และ 

(จ) ท่านตกลงจะใชบ้ริการของบริษัทเพื่อวตัถุประสงค์ท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น 
โดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสัญญาฉบบัน้ี 

8. สิทธิ หน้าที่ และค ารับรองของบริษัท 

8.1 บริษัทจะจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกลยุทธ์การลงทุนท่ีตกลงกันระหว่างท่านกับ
บริษัท กฎหมายที่เก่ียวข้อง ธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับการจดัการกองทุนส่วนบุคคล และ
ขอ้ก าหนดภายใตสั้ญญาฉบบัน้ี 

8.2 บริษัทอาจด าเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลูกค้าและ
การทดสอบความเหมาะสมในการลงทุนตามท่ีบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสมเป็น
คร้ังคราวในระหว่างระยะเวลาท่ีบริษัทให้บริการแก่ท่านกลยุทธ์การลงทุนอาจถูก
เปลี่ยนแปลงตามท่ีบริษัทเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามท่ีท่านตกลงเห็นชอบดว้ย 

8.3 บริษัทจะติดตาม ดูแล รักษาไว ้ใช้ และรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของกองทุนส่วน
บุคคลภายในขอบเขตตามมาตรฐานวิชาชีพซ่ึงเป็นท่ียอมรับส าหรับการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

8.4 บริษัทจะจดัท าและส่งรายงานดงัต่อไปน้ีให้แก่ท่าน 

(ก) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลและสรุปทรัพย์สิน ซ่ึงจะอยู่
ในรายงานประจ าเดือนท่ีบริษัทจะส่งให้แก่ท่านภายในสิบ (10) วันท าการ
หลงัจากวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

(ข) รายงานการลงทุนหรือการก่อภาระผูกพนัตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงก าหนด
โดยส านักงาน ก.ล.ต. (ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง) 

(ค) รายงานอื่นใดท่ีเก่ียวกับกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงท่านอาจร้องขอจากบริษัทเป็น
คร้ังคราวดว้ยค่าใชจ้่ายของท่าน โดยบริษัทจะส่งให้แก่ท่านภายในระยะเวลาท่ี
ตกลงกนัระหว่างท่านกบับริษัท และ 

(ง) รายงานอื่นใดท่ีเก่ียวกับกองทุนส่วนบุคคลตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายที่
เก่ียวข้อง (รวมถึงกฎระเบียบและข้อบังคบัของส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการ
จดัการกองทุนส่วนบุคคล) 

8.5 บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจจัดให้มีวิธีการอื่นส าหรับให้ท่านใช้บริการภายนอกแพลตฟอร์ม
ได ้ซ่ึงจะอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขตามท่ีบริษัทอาจแจง้ให้ท่านทราบต่อไป 

8.6 เมื่อไดส่้งค าบอกกล่าวตามสมควรให้แก่ท่าน บริษัทมีสิทธิยกเลิกรายการ เรียกให้มีการ
คืนเงิน และ/หรือหักบัญชีในกรณีท่ีมีการช าระเงินเกินหรือการลงยอดเงินในบัญชีผิด 

ขอ้ 8 พูดถึงบางสิทธิ หน้าที่ และการ
รับรองของบริษัท เช่น หน้าที่ของบริษัท
ในการจดัการกองทุนส่วนบุคคลของ
ท่านตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง การ
ตรวจสอบ ดูแล ด ารงไว ้ใช ้และสงวน
ไวซ่ึ้งสิทธิและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักองทุนส่วนบุคคล และการจดัท า
และส่งรายงานต่าง ๆ ให้แก่ท่าน โดย
บริษัทมสิีทธิจดัให้มีวิธีการอ่ืนส าหรับ
ให้ท่านใชบ้ริการภายนอกแพลตฟอร์ม
ได ้ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีบริษัทจะแจง้
ให้ท่านทราบเป็นคร้ังคราว และบริษัทมี
สิทธิยกเลิกรายการ เรียกให้มีการคืนเงิน 
และ/หรือหักบัญชีในกรณีท่ีมีการช าระ
เงินเกินหรือการลงยอดเงินในบัญชีผิด 
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ทั้งน้ี บริษัทอาจแก้ไขรายการท่ีอาจผิดพลาดได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ท่าน ซ่ึงจะไม่
เป็นการตดัสิทธิใด ๆ ท่ีบริษัทมีอยู่ตามสัญญาฉบบัน้ี 

8.7 ให้ขอ้ 8 น้ีมีผลใชบ้งัคบัโดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิอ่ืนใดท่ีบริษัทมีอยู่ตามสัญญาฉบบัน้ี 

9. เงินของท่าน 

9.1 ท่านจะฝากเงินของท่าน ("เงินลงทุน") เขา้ไปยงับญัชีท่ีบริษัทก าหนด บญัชีน้ีจะถืออยู่ใน
นามของบริษัทเพื่อลูกค้า โดยจะเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และ เงิน
ลงทุนดังกล่าวอาจถูกโอนต่อไปยงับัญชีบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือเพื่อลูกค้า  (omnibus 
account) ของบริษัทท่ีได้เปิดและด ารงไวก้ับผูร้ับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล 
และในบัญชีน้ี ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลของท่านจะถูกแยกออกจากทรัพย์สิน
ของกองทุนส่วนบุคคลของลูกคา้รายอื่น ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

9.2 ท่านตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าจ านวนเงินลงทุนท่ีท่านฝากตามขอ้ 9.1 ขา้งตน้ มีจ านวน
เท่ากบัจ านวนการลงทุนท่ีท่านแจง้ไว ้ทั้งน้ี ในกรณีท่ีจ านวนดงักล่าวไม่ตรงกนันั้น 

(ก) หากกองทุนส่วนบุคคลของท่านมีพอร์ตการลงทุนเพียงพอร์ตเดียว บริษัทจะน า
เงินลงทุน ท่ีบริษัทได้รับไปลงทุนเพื่อกองทุนส่วนบุคคล และจะถือว่าเงิน
ลงทุนจ านวนดงักล่าวคือจ านวนการลงทุนท่ีท่านแจง้ไว  ้

(ข) หากกองทุนส่วนบุคคลของท่านประกอบด้วยพอร์ตการลงทุนมากกว่าหน่ึง
พอร์ต บริษัทมีดุลยพินิจท่ีจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จัดสรรเงินลงทุน ท่ีบริษัทได้รับระหว่างพอร์ตการลงทุนท่ีอยู่ใน
กองทุนส่วนบุคคลของท่านตามสัดส่วน หรือ 

(2) ขอให้ท่านแจ้งว่าท่านต้องการให้ท าการจัดสรร เงินลงทุนท่ีบริษัท
ไดร้ับระหว่างพอร์ตการลงทุนอย่างไร โดยบริษัทจะไม่น าเงินลงทุน
จ านวนดังกล่าวมาลงทุนจนกว่าจ านวนการลงทุนและการจัดสรร
ระหว่างพอร์ตการลงทุนท่ีท่านแจ้งจะตรงกับจ านวน เงินลงทุนท่ี
บริษัทไดร้ับ 

9.3 บริษัทอาจเปิดบญัชีทรัสต์ (trust account) ไวก้บัผูร้ับฝากทรัพยสิ์นช่วงท่ีอยู่นอกประเทศ
ไทย เพื่อฝากเงินท่ีได้รับในบัญชีของท่านท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยผู ้รับฝาก
ทรัพยสิ์นช่วงจะเป็นผูท่ี้ไดร้ับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือไดร้ับอนุญาตอย่างถูกต้องให้
ประกอบธุรกิจธนาคารในประเทศที่มีการเปิดบญัชีดงักล่าว ในกรณีดงักล่าว ท่านเข้าใจ
ว่ากฎหมายและหลกัปฏิบัติเก่ียวกับบัญชีทรัสต์ในประเทศดงักล่าวอาจต่างจากกฎหมาย
และหลกัปฏิบติัในประเทศไทย ความแตกต่างดงักล่าวอาจส่งผลให้เงินของท่านไม่ไดร้ับ
ความคุม้ครองในระดับเดียวกนักับความคุม้ครองเงินฝากส าหรับบญัชีท่ีเปิดในประเทศ
ไทย ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถของท่านในการได้รับฝากในบญัชีทรัสต์ดงักล่าวคืน 
นอกจากน้ี ท่านรับทราบว่าในกรณีท่ีมีการฝากเงินของท่านไว้กับธนาคาร ผู ้รับฝาก
ทรัพยสิ์นช่วง หรือสถาบนัการเงินอื่นใดดงักล่าว และ/หรือในกรณีท่ีมีการโอนเงินของ

ท่านจะตอ้งฝากเงินของเขา้ไปยงับญัชี
ส าหรับลูกคา้ของบริษัทซ่ึงเปิดไวก้บั
ธนาคารในประเทศไทย โดยบริษัทจะ
ถือเงินของท่านไวร้วมกบัเงินของลูกคา้
อื่นของบริษัทในบญัชีแบบไม่เปิดเผย
ช่ือ (omnibus account) ท่ีเปิดไวก้บัผูร้ับ
ฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล
ของท่าน นอกจากน้ี บริษัทอาจถือเงิน
ของท่านไวใ้นบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ
เพื่อลูกคา้รวมกบัเงินท่ีบริษทัถือไวเ้พื่อ
ลูกคา้รายอื่น ๆ ณ ขณะใด ๆ ก็ได้ 

บริษัทอาจโอนและถือเงินของท่านออก
จากประเทศไทยเพื่อลงทุนใน
ต่างประเทศในนามของกองทุนส่วน
บุคคลของท่านผ่านบญัชีนายหน้าซ้ือ
ขายหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ และ
บริษัทอาจฝากเงินของท่านท่ีอยู่ในสกุล
เงินต่างประเทศไวใ้นบญัชี 
ทรัสต์ท่ีเปิดกบัผูร้ับฝากทรัพยสิ์นช่วงท่ี
ไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น
ผูร้ับฝากทรัพยสิ์นนอกประเทศไทย 
โปรดพิจารณาขอ้สัญญาดา้นล่างซ่ึง
อธิบายว่าจะมีการโอนและเก็บเงินของ
ท่านไวก้บันายหน้า ผูร้ับฝากทรัพยสิ์น 
และตวักลางอื่น ๆ อย่างไรเมื่อบริษทัจดั
ให้มีการซ้ือทรัพย์สินในต่างประเทศ 

บริษัทจะรับเงินจากบญัชีธนาคารท่ีเป็น
ของท่านเท่านั้น โดยหากบริษัทเห็นว่า
เงินท่ีฝากไม่ไดม้าจากบญัชีธนาคารท่ี
เป็นของท่าน บริษัทจะด าเนินการคืน
เงินดงักล่าวให้ท่าน เวน้แต่บริษัทจะมี
หน้าที่ตามกฎหมายให้ตอ้งถือเงิน
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ท่านไปยงัตัวกลาง ตามท่ีระบุในขอ้ 10.1 ดา้นล่างน้ี วิธีการในการถือครองเงินของท่าน
ไวก้บับุคคลต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจมีความแตกต่างกนัได ้

9.4 ภายใตก้รอบของกฎหมายที่เก่ียวข้อง บริษัทอาจถือเงินลงทุนของท่าน (รวมถึงเงินอื่นใด
ท่ีเป็นของท่านหรือเป็นสิทธิของท่าน) ไวใ้นบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือเพื่อลูกคา้ (omnibus 
account) รวมกับเงินท่ีบริษัทถือไวเ้พื่อลูกค้ารายอื่น ๆ ณ ขณะใด ๆ ก็ได้ และท่านให้
ความยินยอมแก่บริษัทในการด าเนินการดังกล่าว ซ่ึงหมายความว่าเงินในบัญชีแบบไม่
เปิดเผยช่ือนั้นอาจปะปนกบัเงินของลูกคา้รายอ่ืน ๆ ของบริษัท 

ในกรณีท่ีธนาคาร ผูร้ับฝากทรัพย์สินช่วง หรือสถาบันการเงินอื่นท่ีถือบัญชีทรัสต์เพื่อ
ลูกค้าแบบไม่เปิดเผยช่ืออยู่เกิดหน้ีสินล้นพน้ตัว ท่านยอมรับว่าท่านอาจจะไม่ได้รับเงิน
ของท่านคืนอย่างครบถว้น 

9.5 บริษัทจะถือว่าผลประโยชน์  ผลตอบแทน ดอกเบ้ียจากทรัพย์สินท่ีเกิดจากกองทุนส่วน
บุคคลของท่านภายใต้การจัดการของบริษัทนั้นเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมท่ีท่านฝากเข้า
กองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงบริษัทจะน าเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อตามดุลยพินิจของ
บริษัทตามกลยุทธ์การลงทุน โดยบริษัทจะจ่ายเงินในความครอบครองหรือในบัญชีท
รัสต์ส่วนท่ีเป็นของกองทุนส่วนบุคคลของท่านเข้าบัญชีธนาคารท่ีเป็นของท่านเท่านั้น 
บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการจ่ายเงินดงักล่าวหากบริษัทไม่ได้รับการพิสูจน์จนเป็น
ท่ีพอใจว่าบญัชีธนาคารดงักล่าวเป็นของท่าน 

9.6 ท่านอาจเพิ่มจ านวนเงินลงทุนของท่านด้วยการส่งค าส่ังแก่บริษัทและฝากเงินลงทุน
เพิ่มเติมเข้าในบัญชีท่ีบริษัทก าหนดโดยตรง โดยให้ใช้ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ในข้อ 9 น้ีกับ
จ านวนเงินลงทุนเพิ่มเติมดงักล่าวโดยอนุโลม 

9.7 ภายใต้บังคบัแห่งข้อ 19 ของเอกสารแนบท้าย 2 ของสัญญาฉบับน้ี ท่านอาจลดจ านวน
เงินลงทุนของท่านและถอนเงินลงทุนดังกล่าวออกจากบัญชีของท่านหรือบัญชีแบบไม่
เปิดเผยช่ือด้วยการส่งค าส่ังให้แก่บริษัทผ่านทางแพลตฟอร์ม ทั้งน้ี (1) การถอนเงิน
ลงทุนดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลลดลงต ่ากว่า
ศูนย ์และ (2) บริษัทจะคืนเงินลงทุนดงักล่าวเขา้บญัชีธนาคารของท่านตามท่ีท่านก าหนด
เท่านั้น บริษัทจะด าเนินการคืนเงินลงทุนแก่ท่านโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ทั้งน้ี 
ภายใน 30 วันท าการนับจากวันท่ีท่านส่งค าส่ัง โดยอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่
เก่ียวข้อง (ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับความล่าช้าในการด าเนินการของธนาคารต่าง ๆ ท่ีไม่อาจ
คาดหมายไดด้ว้ย)  

ดงักล่าวไวต่้อไป ในท านองเดียวกนั 
บริษัทจะจ่ายเงินให้ท่านเขา้บญัชี
ธนาคารท่ีเป็นของท่านเท่านั้น 

10. ตัวกลาง 

10.1 ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้อง บริษัทอาจใช้หรือว่าจ้างบุคคล (รวมถึงผูแ้ทน 
ตัวแทน นายหน้า ผู ้รับฝากทรัพย์สิน ผู ้จัดการกองทุน ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
บุคคลภายนอกอื่น) ("ตัวกลาง") ให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 

(ก) เขา้ท าหรือลา้งสถานะธุรกรรม 

บริษัทจะด าเนินการให้มีการซ้ือ
ทรัพย์สินผ่านนายหน้า ในบางกรณี 
บริษัทอาจซ้ือทรัพย์สินท่ีเป็นหน่วย
ลงทุนในกองทุน (collective investment 
scheme) ผ่านผูจ้ดัการกองทุน 
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(ข) ซ้ือและ/หรือจดัการทรัพย์สิน และ/หรือ 

(ค) ถือหรือเก็บรักษาเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ของท่าน 

หากบริษัทได้คดัเลือกตัวกลางโดยสุจริต ท่านตกลงว่าบริษัทจะไม่มีความรับผิดหรือ
ความรับผิดชอบต่อการกระท า การละเวน้กระท า การมีหน้ีสินลน้พน้ตวั ความประมาท
เลินเล่อ ความบกพร่อง หรือการผิดนัดของตัวกลาง ทั้งน้ี เวน้แต่กฎหมายที่เก่ียวข้อง
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน นอกจากน้ี ตัวกลางของบริษัทอาจแต่งตั้งผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ผูรั้บ
ฝากทรัพยสิ์นช่วง ทรัสตี นายทะเบียน ผูจ้ดัการทรัพยสิ์น ตวัแทน และ/หรือผูแ้ทนตามท่ี
อาจจ าเป็นหรือเหมาะสมเพื่อการให้บริการท่ีเก่ียวข้องหรือทรัพย์สินแก่บริษัท ท่านตก
ลงว่าบริษัทจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบเก่ียวกับการกระท าของบุคคล
ดงักล่าว หรือการแต่งตั้งช่วงขา้งตน้ของตัวกลางซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควร
ของบริษัท 

10.2 ท่านตกลงให้บริษัท (1) เปิด ด ารงและปิดบัญชีรับฝากทรัพย์สินใด ๆ  ของกองทุนส่วน
บุคคลกับผู ้รับฝากทรัพย์สิน (ทั้งในและนอกประเทศไทย) และ (2) เปล่ียนแปลง 
ปรับปรุง หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านซ่ึงบริษัทได้ให้แก่ผูร้ับฝากทรัพย์สินเพื่อการด ารง
บญัชีรับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล เมื่อท าการเปิดบญัชี ท่านตกลงว่าบริษัทจะ 
(1) แต่งตั้งผู ้รับฝากทรัพย์สินซ่ึงได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู ้รับฝาก
ทรัพย์สินส าหรับกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นผูร้ับฝากทรัพย์สินหลักส าหรับกองทุน
ส่วนบุคคลตามข้อก าหนดและเงื่อนไขท่ีระบุโดยผูร้ับฝากทรัพย์สิน หรือ (2) ภายใต้
กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้อง เลือกท่ีจะรับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคลไว้กับ
บริษัทเองตามขอ้ก าหนดการให้บริการของบริษัท ท่านตกลงว่าบริษัทมีสิทธิท่ีจะเปลี่ยน
ผูร้ับฝากทรัพยสิ์นหลกั หรือเลือกท่ีจะรับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคลไวเ้องตาม
ข้อ (2) ข้างต้น หรือใช้ผูร้ับฝากทรัพย์สินรายอื่นตามท่ีบริษัทจะแจง้ต่อท่านภายในเวลา
อนัสมควร โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัท  

10.3 ท่านตกลงว่าในกรณีท่ีบริษัทใช้ตัวกลางเพื่อเข้าท าและ/หรือล้างสถานะธุรกรรม ซ้ือ
ทรัพย์สินหรือจดัการทรัพย์สิน หรือถือหรือรับฝากเงินหรือทรัพย์สินของท่านเพื่อและ
ในนามของกองทุนส่วนบุคคล บริษัทและ/หรือผูร้ับฝากทรัพยสิ์นอาจตอ้งเขา้รับผิดตาม
ธุรกรรมดงักล่าวต่อตัวกลาง ซ่ึงหมายความว่าบริษัทอาจเขา้ท าธุรกรรมเพื่อขายหรือซ้ือ
ทรัพย์สิน  (รวมถึงหน่วยลงทุนของโครงการจัดการลงทุน ( collective investment 
schemes)) ในฐานะตัวการแบบไม่เปิดเผยช่ือผูล้งทุนท่ีแท้จริง (omnibus) ภายใต้กรอบ
ของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซ่ึงท่านรับทราบและตกลงด้วยว่าในกรณีท่ีบริษัทซ้ือหรือขาย
ทรัพย์สินในนามของท่าน บริษัทอาจด าเนินการดงักล่าวโดยการซ้ือหรือขายจากตัวกลาง 
ลูกคา้รายอื่นของบริษัท และ/หรือบุคคลอ่ืน ๆ ตามท่ีบริษัทอาจเห็นว่าเหมาะสมโดยเป็น
ส่วนหน่ึงของการจัดการพอร์ตการลงทุนของท่าน ทั้งน้ีภายใต้กรอบของกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

บริษัทจะเขา้ท าความตกลงกบัตัวกลาง
ในนามของบริษัทเอง โดยหากบริษัท
จ าเป็นตอ้งด าเนินการใด ๆ กบัตัวกลาง
ดงักล่าวเพื่อการด าเนินการตามสัญญา
ฉบบัน้ี ท่านตกลงท่ีจะรับผิดชดใชต่้อ
บริษัทส าหรับการด าเนินการดงักล่าว 
หากบริษัทไดด้ าเนินการดงักล่าวโดย
สุจริต และท่านยอมรับว่าเน่ืองจากความ
ตกลงต่าง ๆ จะเป็นการเขา้ท าระหว่าง
บริษัทกบัตัวกลาง จึงมีความเส่ียงว่า
ตัวกลางอาจด าเนินการใด ๆ กบับริษัท
ในลกัษณะที่เสียประโยชน์กบัท่าน 

ปัจจุบนั บริษทัไดเ้ปิดบญัชีซ้ือขาย
หลกัทรัพยก์บับริษทัท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจคา้หลกัทรัพยแ์ละเป็น
ผูร้ับฝากหลกัทรัพยใ์นประเทศสิงคโปร์ 
("ผู้รับฝากหลักทรัพย์ช่วง") 

บริษัทจะใชเ้งินของท่านท่ีอยู่ในบญัชี 
ทรสัต์นอกประเทศไทยท่ีไดก้ล่าวถึงใน
ขอ้ขา้งตน้ในการซ้ือและขายทรัพย์สิน
ในนามของท่านผ่านบญัชีดงักล่าวที่เปิด
กบัผู้รับฝากหลักทรัพย์ช่วง ซ่ึงเป็น
บญัชีท่ีบริษัทใชก้บัลูกคา้ทุกรายของ
บริษัท โดยผู้รับฝากหลักทรัพย์ช่วงเอง
ก็ไดม้ีความตกลงกบัธนาคารใน
ต่างประเทศในการถือครองทรัพย์สินท่ี
บริษทัไดซ้ื้อและขาย และความตกลง
กบัธนาคารในต่างประเทศอีกรายเพื่อ
ถือครองเงินท่ีบริษัทโอนไปเพื่อซ้ือ
ทรัพย์สินและเงินท่ีจะโอนมายงับริษัท
ส าหรับการขายทรัพย์สินและการคืน
เงินดงักล่าว (ซ่ึงจะโอนมายงับญัชีท
รัสต์ของบริษัทท่ีไดก้ล่าวถึงในขอ้
ขา้งตน้)  

ส าหรับบางพอร์ตการลงทุนท่ีลงทุนใน
ทรัพย์สินในหน่วยลงทุนของกองทุนท่ี
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10.4 ท่านตกลงจะรับผิดชดใช้ให้แก่บริษัทส าหรับการกระท าใดๆ ท่ีบริษทัด าเนินการไปโดย
จ าเป็นและสุจริตภายใตข้อบเขตของสัญญาฉบบัน้ี ไม่ว่าท่านจะผิดสัญญาจริงหรือมีพฤต
การณ์ว่าท่านมีเจตนาจะผิดสัญญา (anticipatory breach) ทั้งน้ี การตกลงรับผิดชดใช้
ข้างต้นย่อมไม่มีผลกระทบสิทธิอื่นใดท่ีบริษัทอาจมีอยู่ (ไม่ว่าตามท่ีก าหนดไวร้ะหว่าง
ท่านและบริษัทอย่างชดัแจง้ หรือตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยปริยาย) 

10.5 เน่ืองจากบริษัทอาจมีความรับผิดชอบและ/หรือความรับผิดในฐานะตัวการต่อตัวกลาง 
ท่านจึงรับทราบและยอมรับว่ามีความเส่ียงว่าตัวกลางอาจถือว่าทรัพย์สินท่ีบริษัทเข้าซ้ือ
ในนามของกองทุนส่วนบุคคลของท่านเป็นการลงทุนท่ีบริษัทเขา้ซ้ือในนามของบริษัท
เอง ซ่ึงในบางกรณีอาจท าให้ท่านเสียประโยชน์ ตัวอย่างเช่น มีความเส่ียงในการท่ี
ตัวกลางอาจพยายามน าทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลของท่านไปช าระหน้ีของบริษัท
หรือหน้ีของลูกค้ารายอ่ืนของบริษัท ซ่ึงท่านยอมรับว่าความเส่ียงน้ีเป็นความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนจากการลงทุนในต่างประเทศผ่านบริษทั 

10.6 ท่านตกลงว่าบริษัท ผูร้ับฝากทรัพย์สิน หรือนายหน้าของกองทุนส่วนบุคคลไม่มีหน้าที่
ต้องให้สินเช่ือเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย์ (margin facility) แก่ท่านหรือกองทุนส่วน
บุคคลของท่านในส่วนท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินแต่อย่างใด 

10.7 ท่านตกลงว่าสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู ้ท่ีบริษัทแต่งตั้งให้เป็นผูร้ับฝาก
ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล จะรวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) สิทธิ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

(ก) การรับฝาก การดูแล และการเก็บรักษาทรัพยสิ์น รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง บญัชี
ส าหรับการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละเงินฝากของกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

(ข) การรับเงินและผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับหรือเกิดข้ึนจากการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล เพื่อและในนามของกองทุนส่วนบุคคล เช่น ผลตอบแทน เงินปัน
ผล และดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอ่ืน 

(ค) การช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ของกองทุนส่วนบุคคลตามค าสั่ง
ของบริษัท 

(ง) การแต่งตั้งผูรั้บฝากทรัพยสิ์นช่วงของกองทุนส่วนบุคคล 

(จ) การรับข้อมูลใด ๆ เก่ียวกับทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลจากผู ้รับฝาก
ทรัพยสิ์นช่วง 

(ฉ) การปฏิบติัหน้าที่อื่นใดตามท่ีก าหนดหรือกระท าไดต้ามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

10.8 ท่านตกลงว่า 

(ก) บริษัทและ/หรือผู ้รับฝากทรัพย์สินอาจถือครองทรัพย์สินของกองทุนส่วน
บุคคลของท่านไว้ในบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ  (omnibus account) ซ่ึงเปิดกับ

ซ้ือผ่านผูจ้ดัการกองทุน บริษัทจะ
ด าเนินการให้มัน่ใจว่าผูจ้ดัการกองทุน
ดงักล่าวเป็นผูท่ี้ไดร้ับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนใน
ประเทศที่เก่ียวขอ้ง และผูจ้ดัการกองทุน
อาจแต่งตั้งผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ทรัสตี 
นายทะเบียน และผูใ้ห้บริการงานหลงั
บา้น (fund administrator) ส าหรับ
กองทุนดงักล่าว โดยการเก็บรักษา
ทรัพย์สินดงักล่าวให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขตามท่ีตกลง
ระหว่างผูจ้ดัการกองทุนและผูร้ับฝาก
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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นายหน้า/ผูร้ับฝากทรัพยสิ์น/ผูแ้ทน/ตลาดหลกัทรัพย์/ส านกัหักบญัชีแห่งอื่น ("
ผู้รับฝากทรัพย์สินช่วง") โดยรวมกบัทรัพยสิ์นและทรัพย์สินของกองทุนส่วน
บุคคลของลูกค้ารายอื่น ๆ ของบริษัท และ/หรือลูกค้าของผู้รับฝากทรัพย์สิน
ช่วงเหล่านั้น และเน่ืองจากการปะปนกนัของทรัพยสิ์นและการลงทุนดงักล่าว 
จึงอาจมีการถือทรัพย์สินและการลงทุนดังกล่าวรวมกันในช่ือของบริษัท ช่ือ
ของผูร้ับฝากทรัพยสิ์น ผูร้ับฝากทรัพยสิ์นช่วง และ/หรือบุคคลอื่นใด และอาจ
ไม่สามารถแยกแจกแจงใบหลกัทรัพย ์สิทธิ หรือบนัทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ทรัพยสิ์นและการลงทุนดงักล่าวในส่วนท่ีเป็นของกองทุนส่วนบุคคลของท่าน
ได ้

(ข) ในกรณีผู้รับฝากทรัพย์สินช่วงมีหน้ีสินลน้พน้ตวัหรือผิดสัญญา ท่านเขา้ใจว่า
ท่านอาจจะไม่ไดร้ับคืนทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลของท่านท่ีถือครองอยู่
ในบัญชีรับฝากทรัพย์สินแบบไม่เปิดเผยช่ือ  (omnibus custodian account) 
อย่างครบถ้วน โดยท่านและลูกค้ารายอื่นของบริษัทและ/หรือลูกค้าของผู้รับ
ฝากทรัพย์สินช่วงอาจตอ้งแบ่งกนัรับภาระส่วนขาดในทรัพย์สินตามสัดส่วน 

(ค) ภายใตเ้งื่อนไขว่าบริษัทไดค้ดัเลือกหรือใช้บริการนายหน้า/ผูร้ับฝากทรัพย์สิน/
ผู ้แทน/ตลาดหลักทรัพย์/ส านักหักบัญชีผ่านผู ้รับฝากทรัพย์สินโดยสุจริต 
บริษัทจะไม่ตอ้งรับผิดต่อท่านส าหรับความสูญเสียใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับท่าน
อนัเน่ืองจากการกระท า การละเวน้กระท าการ หรือการมีหน้ีสินลน้พน้ตัวของ
นายหน้า/ผูร้ับฝากทรัพยสิ์น/ผูแ้ทน/ตลาดหลกัทรัพย/์ส านกัหักบญัชีดงักล่าว 

(ง) ส าหรับทรัพย์สินท่ีอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ อาจมีการถือครองทรัพย์สิน
ดังกล่าวไวใ้นบัญชีรับฝากทรัพย์สินแบบไม่เปิดเผยช่ือท่ีเปิดกับนิติบุคคลท่ี
ไดร้ับใบอนุญาต  จดทะเบียน หรือไดร้ับอนุญาตให้เป็นผูร้ับฝากทรัพย์สินใน
ประเทศท่ีมีการถือทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลอยู่ ทั้งน้ี เพียงเท่าท่ีอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้อง และในกรณีดังกล่าว ท่านเข้าใจว่า
กฎหมายและหลักปฏิบัติท่ีเ ก่ียวกับบัญชีรับฝากทรัพย์สินในประเทศท่ี
เก่ียวข้องนั้นอาจแตกต่างไปจากกฎหมายและหลักปฏิบัติในประเทศไทย ซ่ึง
อาจท าให้ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลของท่านอาจไม่ไดร้ับความคุม้ครอง
ในระดบัเดียวกนักบัความคุม้ครองทรัพย์สินในประเทศไทย ลกัษณะเช่นน้ีอาจ
กระทบต่อความสามารถของกองทุนส่วนบุคคลของท่านในการได้รับ
ทรัพย์สินท่ีฝากไวใ้นบญัชีรับฝากทรัพยสิ์นคืน 

(จ) ทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลอาจถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่มีลกัษณะเฉพาะซ่ึง
สามารถทดแทนโดยทรัพย์สินอื่น ๆ ท่ีอยู่ในบัญชีรับฝากทรัพย์สินแบบไม่
เปิดเผยช่ือได ้ดงันั้น บริษัทและ/หรือผูร้ับฝากทรัพยสิ์นไม่มีหน้าที่ตอ้งส่งมอบ
ทรัพย์สินเฉพาะเจาะจงใด ๆ  ให้แก่ท่าน และอาจท าการขายทรัพย์สินนั้นดว้ย
ค่าใชจ้่ายของกองทุนส่วนบุคคลและโอนยอดเงินเขา้บัญชีของท่านแทน 
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ทั้งน้ี ขอ้ตกลงขา้งตน้ของท่านย่อมไม่กระทบขอ้ก าหนดอ่ืนของสัญญาฉบบัน้ี 

10.9 ท่านรับทราบว่าในกรณีท่ีมีการถือครองทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลของท่านไว้กับ
ตัวกลางหลายรายและ/หรือบุคคลท่ีตัวกลางของบริษัทแต่งตั้ง บุคคลต่าง ๆ ข้างต้นอาจ
ถือครองทรัพย์สินดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัได ้

11. การรับทราบความเส่ียง 

11.1 ท่านทราบถึงความเส่ียงเก่ียวกับธุรกรรมท่ีเข้าท าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิง ท่าน
เขา้ใจว่า 

(ก) การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลไม่ได้รับ "การคุม้ครองเงินตน้" และอยู่ภายใต้
ความเส่ียงบางประการเสมอ ดงันั้น ท่านอาจสูญเสียเงินตน้จากการเขา้ธุรกรรม
ผ่านกองทุนส่วนบุคคล 

(ข) มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ข้ึนอยู่กับ
สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง สภาวะตลาดเงิน สภาวะตลาดทุน ความผนัผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความผนัผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เงินเฟ้อ 
ราคาของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนส่วนบุคคลเข้าลงทุน ภยัธรรมชาติ และความเส่ียง
ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย 

(ค) บริษัทไม่ไดใ้ห้ค ารับรอง และไม่อนุญาตให้กรรมการหรือพนักงานของบริษัท
ให้ค ารับรองในนามของบริษัท ในเร่ืองใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนส่วนบุคคล 
รวมถึงอตัราผลตอบแทนจากทรัพย์สินโดยกองทุนส่วนบุคคล และท่านยืนยนั
ว่าในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทุนส่วนบุคคลและการใหบ้ริการของบริษัท 
ท่านไม่ไดยึ้ดถือตามค ารับรองของบริษัทในเร่ืองใด ๆ  

(ง) ในกรณีทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน
ต่างประเทศ ทรัพย์สินดังกล่าวย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายและ
กฎระเบียบของประเทศนั้นๆ และท่านรับทราบความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการ
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ความแตกต่างของ
กฎระเบียบและการคุ้มครองผู ้ลงทุน ความแตกต่างของระบบกฎหมาย 
ค่าใชจ้่ายเฉพาะเจาะจง (รวมถึงค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวข้องกับภาษี เช่น ภาษีบนก าไร
จากการซ้ือขายทรัพย์สิน) ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับคู่สัญญาและนายหน้าท่ี
เก่ียวข้อง (correspondent broker) และความเส่ียงด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศนั้นๆ และท่านรับรองว่าท่านได้รับค าเตือนความเส่ียงใน
เอกสารแนบท้าย 3 และเขา้ใจเน้ือหาของค าเตือนความเส่ียงดงักล่าวแลว้ 

(จ) ค่าใช้จ่ายหรือรายรับของกองทุนส่วนบุคคลจะข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงใน
ตลาดการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมของกองทุนส่วนบุคคลของท่าน และอาจมี
ความเส่ียงด้านราคา อัตราแลกเปล่ียน อัตราดอกเบ้ีย หรือความผนัผวนอ่ืน ๆ  
ในตลาดดังกล่าว ซ่ึงกองทุนส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับผลขาดทุนอย่างมี

ท่านเขา้ใจว่าการลงทุนของกองทุนส่วน
บุคคลของท่านมีความเส่ียง ซ่ึงขอ้ 11.1 
ไดส้รุปบางความเส่ียงให้ท่านพิจารณา 

ตวัอย่างเช่น การลงทุนนั้นไม่มีการ
คุม้ครองเงินฝากและท่านจึงอาจไม่ได้
รับเงินลงทุนของท่านคืนจากการลงทุน 

นอกจากน้ี ทรัพย์สินนั้นอยู่นอก
ประเทศไทยและไม่ไดอ้ยู่ในสกุลเงิน
บาท ซ่ึงการลงทุนในต่างประเทศย่อมมี
ความเส่ียง 

ท่านจะตอ้งยืนยนัว่าท่านไดร้ับและ
เขา้ใจค าเตือนความเส่ียงใน
เอกสารแนบท้าย 3 แลว้ โดยค าเตือน
ความเส่ียงแจง้ให้ท่านทราบว่า
ผลิตภณัฑ์การลงทุนในต่างประเทศซ่ึง
อาจเป็นทรัพย์สินของท่านนั้นอยู่ภายใต้
กฎหมายของประเทศที่ผลิตภณัฑ์
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน ซ่ึงท่านจะตอ้ง
ท่านถึงขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอยู่ในค าเตือน
ดงักล่าว นอกจากน้ี ค าเตือนความเส่ียง
ยงัเตือนท่านไม่ให้ตดัสินใจลงทุนใน
ผลิตภณัฑ์ท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ
หากท่านไม่เขา้ใจหรือรับความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งไม่ได้ 

นอกจากน้ี ท่านจะตอ้งยืนยนัว่าท่านได้
รับทราบขอ้มูลทั้งหมดแลว้และบริษัท
ไดแ้จง้ให้ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ลงทุนท่ีส าคญัทั้งหมดแลว้ ซ่ึงรวมถึง 
(แต่ไม่จ ากดัเพียง) ขอ้มูลในขอ้ 11.4 (ก) 
ถึงขอ้ (ฑ) แลว้ และท่านยืนยนัว่าท่านมี
ความสามารถทางการเงินท่ีจะรับผล
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นัยส าคญั หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับฐานะของกองทุน
ส่วนบุคคล ท่านควรเข้าใจผลกระทบของความเส่ียงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงจ านวนผลก าไร/ขาดทุนท่ีท่านจะไดรั้บ (ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ซ่ึงเกิดจาก
ความเปล่ียนแปลงใดๆ ไม่ว่าขาข้ึนหรือขาลง และจ านวนผลขาดทุนจากการท่ี
กองทุนส่วนบุคคลต้องขายทรัพย์สินขณะท่ีสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงในทาง
ลบ นอกจากน้ี บริษัทอาจขายทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลในราคาท่ี
ขาดทุน และท่านจะต้องแบกรับการขาดทุนใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในบัญชีของท่าน 
และ 

(ฉ) ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราจะมีผลกระทบต่อผลก าไร/ขาดทุน
และมูลค่าของทรัพย์สิน ในกรณีท่ีธุรกรรมอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศหรือมี
การช าระในสกุลเงินต่างประเทศ 

11.2 ท่านตกลงว่าค าแนะน าใด ๆ  ท่ีบริษัทให้แก่ท่านจะเป็นไปตามข้อมูลจากแหล่งท่ีเช่ือว่า
ถูกตอ้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ไดใ้ห้ค ารับรองหรือค ายืนยนั (ไม่ว่าอย่างชดัแจง้หรือโดย
ปริยาย) เก่ียวกบัความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของค าแนะน าดงักล่าว
แต่อย่างใด 

11.3 ท่านตกลงว่าท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในการตรวจสอบและประเมินกลยุทธ์การ
ลงทุน และการตรวจสอบค าแนะน า ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ความเห็นหรือข้อมูลท่ี
บริษัทจัดให้อย่างเป็นอิสระด้วยตัวท่านเอง ท่านตกลงว่าท่านจะยอมรับกลยุทธ์การ
ลงทุนท่ีบริษัทแนะน าตามการตรวจสอบและการตดัสินอย่างเป็นอิสระดว้ยตวัท่านเองว่า
กลยุทธ์การลงทุนนั้นมีความเหมาะสมส าหรับท่าน โดยพิจารณาถึงวตัถุประสงค ์สถานะ
ทางการเงิน ประสบการณ์การลงทุน ความรู้ และความตอ้งการเฉพาะของท่าน 

11.4 ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านได้รับทราบข้อมูลท่ีจ าเป็นทั้งหมด และบริษัทได้แจง้ให้
ท่านทราบถึงข้อมูลสาระส าคัญและความเส่ียงทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนแล้ว 
รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้มูลเก่ียวกบั 

(ก) ลกัษณะและวตัถุประสงคข์องการลงทุน 

(ข) ผลประโยชน์และความเส่ียงท่ีส าคญัของการลงทุน 

(ค) รายละเอียดของผูใ้ห้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนส่วนบุคคล 

(ง) สิทธิท่ีส าคญัของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน 

(จ) ระยะเวลาการลงทุนท่ีเหมาะสมตามเป้าหมายของกองทุนส่วนบุคคลนั้น ๆ  

(ฉ) สภาพคล่องของทรัพยสิ์นท่ีอยู่ภายใตก้องทุนส่วนบุคคล 

(ช) ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องกองทุนส่วนบุคคล 

(ซ) หน้าที่ของท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

ก าไรขาดทุนและความเส่ียงต่าง ๆ ของ
การลงทุนได ้และท่านไดร้ับค าแนะน า
จากท่ีปรึกษาดา้นภาษีและกฎหมาย และ
ท่ีปรึกษาดา้นอื่น ๆ ของท่านตามท่ี
จ าเป็นแลว้ 
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(ฌ) ราคาของทรัพย์สินในกองทุนส่วนบุคคล 

(ญ) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีท่านตอ้งรับผิดชอบ 

(ฎ) ความถี่ของรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนส่วนบุคคลท่ีจะส่งให้แก่ท่าน 

(ฏ) ค่าใช้จ่ายหรือข้อจ ากัดใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการถอน การเวนคืนหรือการเรียกร้อง
ใดๆ ในทรัพย์สิน และ 

(ฐ) ค าเตือน ขอ้ยกเวน้ และขอ้สงวนสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งใด ๆ  

11.5 ท่านรับรองโดยชดัแจง้ว่าท่านตกลงรับผลประโยชน์และความเส่ียงต่าง ๆ จากการลงทุน 
และท่านได้ปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษี กฎหมาย และด้านอื่น ๆ  ของท่านแลว้ตามจ าเป็น 
ท่านตกลงว่าบริษัทท าหน้าท่ีในฐานะบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลของกองทุนส่วน
บุคคลเท่านั้น และมิไดท้ าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาในทางการเงิน กฎหมาย หรือภาษีของท่าน 
โดยท่านมีหน้าที่ความรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในการจดัเตรียมและย่ืนรายงานภาษีและ/
หรือแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ ต่อหน่วยงานทางด้านภาษีอากร อย่างไรก็ดี บริษัท
อาจจะให้ข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อให้ท่านใช้จัดท ารายงานด้านภาษีและ/หรือแบบแสดง
รายการภาษีดงักล่าวเป็นคร้ังคราว 

11.6 ท่านรับทราบด้วยว่าบริษัทอาจมีส่วนได้เสียในเน้ือหาของรายงานหรือค าแนะน า และ
อาจเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมการลงทุนท่ีกองทุนส่วนบุคคลของท่านเขา้ท าและ/หรืออาจ
ไดร้ับผลกระโยชน์โดยประการอ่ืนจากธุรกรรมของกองทุนส่วนบุคคลของท่าน 

12. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม 

12.1 ค่าธรรมเนียมท่ีท่านจะต้องช าระให้แก่บริษัทส าหรับการใชบ้ริการจะเป็นไปตามท่ีระบุ
ไวใ้นบญัชีค่าธรรมเนียม ตามท่ีประกาศไวท่ี้ www.stashaway.co.th/pricing ("ค่าบริการ") 
ซ่ึงอาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นคร้ังคราว ทั้งน้ี ความรับผิด ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดท่ีบริษัทก่อข้ึนเพื่อการให้บริการตามสัญญาฉบบัน้ีจะรวมอยู่ในค่าบริการแลว้ 

12.2 ท่านตกลงจะช าระเงินทั้งหมดท่ีถึงก าหนดช าระตามสัญญาฉบับน้ีโดยไม่มีการหักเงิน 
การหัก ณ ท่ีจ่าย หรือการหักกลบลบหน้ีส าหรับภาษี เงินประเมิน หรือเงินเรียกเก็บอ่ืนใด
ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

12.3 ท่านจะเป็นผูต้้องรับผิดชอบภาระภาษีสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอ่ืนใด
ในลักษณะเดียวกันท่ีกฎหมายเรียกเก็บจากการช าระ เงินใด ๆ ท่ีท่านต้องช าระให้แก่
บริษัท และท่านตกลงจะรับผิดชดใช้การช าระภาษีดังกล่าวให้แก่บริษัทในกรณีท่ี
กฎหมายก าหนดให้บริษัทเป็นผู้เรียกเก็บและช าระภาษีดงักล่าว  

12.4 บริษัทอาจหักเงินจากบัญชีของท่านเพื่อช าระค่าบริการทั้งหมดท่ีท่านต้องช าระ หรือเพื่อ
ช าระหน้ีอ่ืนใดของท่านท่ีมีต่อบริษัท ท่ีเก่ียวกับกองทุนส่วนบุคคล บัญชี หรือโดย
ประการอ่ืนใด เพื่อการน้ี บริษัทอาจท าการถอนเงินท่ียงัไม่ไดน้ าไปลงทุนจากบัญชีของ
ท่าน และ/หรือขายทรัพย์สินของท่านและหักเงินท่ีไดจ้ากการขายดงักล่าว 

ค่าบริการท่ีท่านตอ้งช าระให ้
สแทชอเวย์ ประเทศไทย ส าหรับการใช้
บริการนั้นไดม้ีการระบุไวท่ี้ 
www.stashaway.co.th/pricing ซ่ึง
ค่าบริการนั้นจะรวมถึงค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนภายใตสั้ญญาฉบบัน้ี โดย
ค่าบริการนั้นอาจมีการเปล่ียนแปลงได้
เป็นคร้ังคราว 

เมื่อท่านช าระเงินใด ๆ ให้บริษัท ท่าน
ตอ้งช าระภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสินคา้
บริการใด ๆ รวมถึงภาษีอื่นใดใน
ลกัษณะเดียวกนัท่ีเรียกเก็บตามกฎหมาย 
ในกรณีท่ีบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย
ตอ้งเก็บและช าระภาษีดงักล่าว ท่าน
จะตอ้งชดใชคื้นให้บริษัท 

บริษัทอาจหักเงินจากบญัชีของท่านเพื่อ
ช าระค่าบริการทั้งหมดท่ีท่านตอ้งช าระ 
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12.5 บริษัทอาจไดร้ับผลประโยชน์อนัเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วน
บุคคลจากบุคคลภายนอก (เช่น จากผูอ้อกและผูใ้ห้บริการผลิตภัณฑ์การลงทุน หรือ
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีกองทุนส่วนบุคคลเขา้ลงทุน) ทั้งน้ี เพียงเท่าท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์
ของกองทุนส่วนบุคคล และอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

โดยเพื่อหักเงินท่ีถึงก าหนดช าระแก่
บริษัท บริษัทอาจน าเงินในบัญชีของ
ท่านท่ีไม่ไดน้ าไปลงทุนมาหักช าระ 
และ/หรือขายทรัพย์สินของท่านและน า
เงินท่ีไดจ้ากการขายมาหักช าระก็ได้ 

บริษัทอาจไดร้ับผลประโยชน์อนั
เน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจการ
จดัการกองทุนส่วนบุคคลจาก
บุคคลภายนอก (เช่น จากผูอ้อกและผูใ้ห้
บริการผลิตภณัฑ์การลงทุน หรือ
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีกองทุนส่วนบุคคลเขา้
ลงทุน) ทั้งน้ี เพียงเท่าท่ีอยู่ภายใตก้รอบ
ของกฎหมายที่เก่ียวข้องเท่านั้น 

13. การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล 

13.1 เพื่อการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล  คู่สัญญาตกลงว่าจะ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลกับเกณฑ์อ้างอิง (benchmark) ท่ี
เหมาะสม ซ่ึงจะแสดงในรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลและสรุป
รายการทรัพย์สินซ่ึงจะอยู่ในรายงานประจ าเดือนท่ีบริษัทส่งให้ท่าน ตามขอ้ 8.4(ก) 

13.2 บริษัทจะติดตามและจัดการระดับความเส่ียงของกองทุนส่วนบุคคลของท่านอย่าง
สม ่าเสมอโดยใช ้"ดชันีความเส่ียงของสแทชอเวย ์ (StashAway Risk Index)" ซ่ึงเป็นการ
วัดค่าตามมูลค่าความเส่ียง  Value-at-Risk (VaR) อันเป็นดัชนีช้ีวัดความเส่ียงท่ีใช้
โดยทัว่ไป ซ่ึงบริษัทใชเ้พื่อก าหนดค่าความเส่ียงส าหรับกองทุนส่วนบุคคลของท่าน และ
เพื่อการพิจารณาจัดสรรทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลของท่านนั้น สแทชอเวย์ใช้
มูลค่าความเส่ียงท่ี 99%-VaR ซ่ึงสามารถตีความได้ว่าพอร์ตการลงทุนมีความเป็นไปได้ 
99% ท่ีจะไม่ขาดทุนเกินกว่าอตัราร้อยละท่ีก าหนดของทรัพยสิ์นในหน่ึงปี 

ในรายงานผลการด าเนินงานท่ีบริษัทจะ
ส่งให้ท่าน บริษัทจะแสดงผลการ
ด าเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลคู่กบั
ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (benchmark) 
ท่ีเหมาะสม 

นอกจากน้ี บริษัทจะติดตามและจดัการ
ระดบัความเส่ียงของกองทุนส่วนบุคคล
ของท่านอย่างสม ่าเสมอโดยใช ้"ดชันี
ความเส่ียงของสแทชอเวย"์ (StashAway 
Risk Index) ซ่ึงเป็นการวดัค่าตามมูลค่า
ความเส่ียง Value-at-Risk (VaR) ซ่ึงเป็น
ดชันีช้ีวดัความเส่ียงท่ีใชโ้ดยทัว่ไป โดย
บริษัทใชเ้พื่อก าหนดค่าความเส่ียงท่ี
กองทุนส่วนบุคคลของท่านจะไดร้ับ
ตามระบบของบริษัท ซ่ึงจะเป็น
ตวัก าหนดสัดส่วนการจดัสรรทรัพยสิ์น
ของกองทุนส่วนบุคคลของท่าน ทั้งน้ี 
สแทชอเวย์ ประเทศไทย ใชมู้ลค่าความ
เส่ียงท่ี 99%-VaR ซ่ึงกล่าวอีกนยัคือมี
ความเป็นไปได ้99% ท่ีพอร์ตการลงทุน
จะไม่ขาดทุนเกินกว่าอตัราร้อยละท่ี
ก าหนดของทรัพยสิ์นในหน่ึงปี 
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14. การลงทุนในต่างประเทศ 

14.1 ท่านรับทราบว่าการจัดสรรผลก าไรจากการลงทุนในต่างประเทศหรือการขายทรัพย์สิน
ของกองทุนส่วนบุคคลในต่างประเทศอาจใชเ้วลานานกว่าปกติ และการขายทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ หรือการน าผลก าไรจากการลงทุนดังกล่าวกลับประเทศอาจมีความล่าช้า
หรือไดร้ับผลกระทบเน่ืองจากเหตุสุดวิสัยหรือสถานการณ์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศท่ีมี
การลงทุนดงักล่าวได ้("ประเทศเป้าหมาย") 

14.2 ท่านตกลงว่าเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยในประเทศเป้าหมาย  (ซ่ึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศเป้าหมาย (เช่น กรณีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องออกค าสั่งซ่ึง
ส่งผลให้การลงทุนในต่างประเทศไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือท าให้ตอ้งถอนการลงทุนใน
ต่างประเทศ)) บริษัทจะมีดุลยพินิจในการด าเนินการใด ๆ ในสถานการณ์พิเศษดงักล่าว
ในนามของกองทุนส่วนบุคคลได้ (รวมถึงมีดุลยพินิจที่จะขายทรัพย์สินในต่างประเทศ 
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และโอนจ านวนเงินท่ีได้รับจากการขายทรัพย์สินดังกล่าว
กลบัประเทศไทยทนัที หรือน าเงินดงักล่าวไปลงทุนในประเทศอื่นต่อไป) 

 

การจดัสรรผลก าไรจากการลงทุนใน
ต่างประเทศอาจใชเ้วลานานกว่าปกติ 
และการขายทรัพย์สินในต่างประเทศ 
หรือการน าผลก าไรจากการลงทุน
ดงักล่าวกลบัประเทศอาจมีความล่าชา้
หรือไดร้ับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย
หรือสถานการณ์ใดๆ ในประเทศท่ีมีการ
ลงทุนดงักล่าวได ้

เหตุการณ์พิเศษ เช่น เหตุสุดวิสัย ใน
ประเทศเป้าหมาย อาจท าให้บริษัทตอ้ง
ด าเนินการใด ๆ ท่ีบริษัทอาจไม่เลือกท่ี
จะด าเนินการในสถานการณ์ปกติ เช่น 
ถอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (ไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด) และโอนเงินท่ีไดจ้ากการขาย
ดงักล่าวกลบัประเทศไทยหรือน าเงิน
ดงักล่าวไปลงทุนต่อในประเทศอื่น โดย
บริษัทสงวนดุลยพินิจท่ีจะจดัการกบั
สถานการณ์ต่าง ๆ ในนามของกองทุน
ส่วนบุคคลของท่าน 

 

 

 
  



 

21 

เอกสารแนบท้าย 1 – ค านิยาม 

เอกสารแนบท้าย 1 – ค านิยาม สรุปใจความส าคัญ 

1. ค านิยาม 

1.1 ในสัญญาฉบบัน้ี ให้ค าและถอ้ยค าท่ีใชใ้นสัญญาฉบบัน้ีมีความหมายดงัน้ี (เวน้แต่บริบท
จะก าหนดให้มีความหมายเป็นอย่างอื่น) 

"บัญชี" หมายถึง บญัชีของกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงสแทชอเวย์ ประเทศไทยไดเ้ปิดให้ท่าน
ตามสัญญาฉบบัน้ี 

"วิธีเข้าถึงแพลตฟอร์ม" หมายถึง ข้อมูลผูใ้ช้งาน รหัสผ่าน และข้อมูลเข้ารหัสอื่นใด  
(security credentials) ท่ีก าหนดให้แก่ท่าน และจ าเป็นส าหรับการเข้าถึงและการใช้
แพลตฟอร์มผ่านบัญชีของท่าน 

"บริษัทในเครือ" หรือ "บุคคลที่เก่ียวข้อง" มีความหมายตามท่ีระบุไวใ้นข้อ 15.1 ของ
เอกสารแนบท้าย 2 ของสัญญาฉบบัน้ี 

"กฎหมายที่เก่ียวข้อง" หมายถึง กฎหมายท้องถ่ินหรือกฎหมายต่างประเทศทั้งหมดท่ีมี
ผลบังคบัใช้ กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ ข้อบังคบั กฎหมายลูก ประกาศ หนังสือเวียน 
เงื่อนไขของใบอนุญาต ค าสั่ง การร้องขอ ขอ้ก าหนด แนวทางปฏิบติั ค าช้ีแจง ประมวล
กฎหมาย เอกสารข้อมูล แนวปฏิบัติ การเรียกร้อง ค าช้ีแนะ การตีความและ/หรือการ
ตัดสินของหน่วยงานของรัฐระดับประเทศ มลรัฐหรือท้องถ่ิน หน่วยงาน ตลาด
หลักทรัพย์ หน่วยงานก ากับดูแลหรือหน่วยงานก ากับดูแลตนเอง หน่วยงานบังคบัใช้
กฎหมาย ศาล ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานภาษีอากร หรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอื่นใด 
(รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ธปท. และกรมสรรพากร) ไม่ว่าใน
ประเทศไทยหรือท่ีอื่นใด ไม่ว่าจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่ (รวมถึงสัญญาระหว่าง
รัฐบาลใด ๆ ระหว่างรัฐบาลหรือหน่วยงานก ากับดูแลตั้งแต่สองประเทศหรือมากกว่า 
หรือดว้ยประการอ่ืน) ตามท่ีอาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นคร้ังคราว 

"ทรัพย์สิน" หมายถึง เงิน เงินสด หลกัทรัพย ์ตราสารหรือผลิตภณัฑ์ทางการเงินอื่น และ
ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ทั้งหมดของกองทุนส่วนบุคคลของท่านท่ีบริษัทถือครองและจดัการอยู่ 

"ผู้รับมอบอ านาจ" หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีท่านไดม้อบอ านาจหรือท่ีท่านตั้งใจจะมอบ
อ านาจ (โดยผ่านหนังสือมอบอ านาจ) ให้มีอ านาจกระท าการในนามของท่านในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบับัญชีของท่าน 

"ธปท." หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย 

"วันท าการ" หมายถึง วนัท่ีบริษัทเปิดท าการ (เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ตามเวลาประเทศ
ไทย) ซ่ึงไม่ใช่วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์วนัหยุดราชการหรือวนัหยุดตามประเพณีของประเทศ
ไทย (และในบริบทของค าส่ังหรือธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับต่างประเทศ ให้หมายถึง วนัท่ี

เอกสารแนบทา้ยน้ีก าหนดความหมาย
ของค าที่ไดนิ้ยาม (ท่ีท าเป็นตวัหนา) ไว้
ในสัญญาฉบบัน้ี 
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บริษัท ตลาดการเงินและสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศที่เก่ียวข้องเปิดท าการ ซ่ึง
ไม่ใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย)์ 

"การแลกเปล่ียนเงิน" หมายถึง การแลกเปลี่ยนเงินจากสกุลเงินตราหน่ึงให้อยู่ในอีกสกุล
เงินตราหน่ึงท่ีบริษัทอาจกระท าในนามของกองทุนส่วนบุคคลของท่านภายใต้สัญญา
ฉบบัน้ี 

"มูลค่าธุรกรรมเบื้องต้น" หมายถึง 

(ก) (กรณีของการแลกเปล่ียนเงิน) จ านวนเงินท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเงินซ่ึงใช้
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ ขณะท่ีแลกเปล่ียนเงิน (real-time) ซ่ึงผู ้ให้บริการ
ภายนอกเป็นผูก้  าหนดอตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าว 

(ข) (กรณีของธุรกรรม) จ านวนเงินท่ีใชใ้นการเขา้ท าธุรกรรมซ่ึงใชร้าคา ณ ขณะที่
เขา้ท าธุรกรรม (real-time) ซ่ึงผูใ้ห้บริการภายนอกเป็นผูก้  าหนดราคาดงักล่าว  

"มูลค่าธุรกรรมที่แท้จริง" หมายถึง 

(ก) (กรณีของการแลกเปล่ียนเงิน) จ านวนเงินท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเงินซ่ึงใช้
อัตราแลกเปลี่ยนเงินท่ีแท้จริงท่ีบริษัทได้รับจากผูใ้ห้บริการภายนอก ซ่ึงอาจ
แตกต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่มีการแลกเปล่ียนเงิน (real-time)  

(ข) (กรณีของธุรกรรม) จ านวนเงินท่ีใชใ้นการเข้าท าธุรกรรมซ่ึงใชร้าคาท่ีแทจ้ริง
ของธุรกรรมนั้นๆ ซ่ึงอาจแตกต่างจากราคา ณ ขณะท่ีเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว 
(real-time)  

"ค าส่ัง" หมายถึง การส่ือสาร ค าแนะน า ค าสั่ง ข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลท่ีบริษัทไดร้ับ
ผ่านทางหรือจากแพลตฟอร์ม หรือท่ีสามารถอา้งถึงวิธีเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน และ
ขอ้มูลใด ๆ ท่ีส่งให้แก่บริษัทโดยทางออฟไลน์ดว้ยวิธีการใดท่ีบริษัทอาจตกลงยอมรับ 

"ตัวกลาง" มีความหมายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.1 ของสัญญาฉบบัน้ี 

"การวิเคราะห์ประสบการณ์และความต้องการในการลงทุน" มีความหมายตามท่ีระบุไว้
ในขอ้ 4.1 ของสัญญาฉบบัน้ี 

"กลยุทธ์การลงทุน" มีความหมายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5.3 ของสัญญาฉบบัน้ี 

"ส านักงาน ก.ล.ต." หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

"ข้อมูลส่วนบุคคล" มีความหมายตามท่ีระบุไวใ้นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562  

"แพลตฟอร์ม" หมายถึง แพลตฟอร์มออนไลน์ (ซ่ึงสามารถเข้าถึงผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บริษัท ท่ี  www.stashaway.co.th หรือผ่ านทางแอปพลิเคชั่นมือถือของบริษัท )  ท่ี
ด าเนินการโดยบริษัท 
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"สัญญาแพลตฟอร์ม" (Platform Agreement) หมายถึง สัญญาระหว่างสแทชอเวย์ 
ประเทศไทยกบัท่าน ซ่ึงเขา้ท าในเวลาเดียวกนัหรือในเวลาใกล้เคียงกนักับสัญญาฉบับน้ี 
และใชบ้งัคบักบัการเขา้ถึงหรือใชแ้พลตฟอร์มของท่าน 

"หนังสือมอบอ านาจ" หมายถึง หนังสือมอบอ านาจหรือเอกสารอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน (ในรูปแบบตามท่ีบริษัทจะก าหนด) ท่ีท่านสามารถใชส้ าหรับการแต่งตั้งผู้รับ
มอบอ านาจให้มีอ านาจกระท าการในนามของท่านแต่เพียงผูเ้ดียว (exclusive) ในส่วน
ของบัญชีของท่าน 

"นโยบายความเป็นส่วนตัว" หมายถึง นโยบายว่าดว้ยความเป็นส่วนตวัและการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทถือปฏิบัติ ซ่ึงสามารถดูได้ท่ี https://www.stashaway.co.th/en-
TH/legal/privacy-policy ตามท่ีอาจมีการเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปล่ียนแปลงเป็นคร้ังคราว
ตามท่ีบริษัทแจง้ให้ท่านทราบ 

"กองทุนส่วนบุคคล" มีความหมายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.1 ของสัญญาฉบบัน้ี 

"ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้" (Risk Profile) หมายถึง ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้
โดยรวมของท่านส าหรับการลงทุนในทรัพย์สิน ซ่ึงบริษัทประเมินจากการวิเคราะห์
ประสบการณ์และความต้องการในการลงทุน  ตามท่ีมีการแก้ไข ปรับเปล่ียน เพิ่มเติม 
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือเปล่ียนใหม่เป็นคร้ังคราว 

"ก.ล.ต." หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

"บริการ" มีความหมายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.1 ของสัญญาฉบบัน้ี 

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ" หมายถึง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

"ระบบ" หมายถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และตวัเช่ือมโยงการส่ือสาร (telecommunication 
links) หรือส่วนใด ๆ ของส่ิงดังกล่าวซ่ึงถูกใช้เป็นคร้ังคราวเพื่อการจัดหา สนับสนุน 
หรือเขา้ถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือสามารถเช่ือมโยงถึงแพลตฟอร์ม 

"ธุรกรรม" หมายถึง ธุรกรรมการลงทุนตามท่ีบริษัทอาจด าเนินการในนามของกองทุน
ส่วนบุคคลของท่านตามสัญญาฉบบัน้ี 

1.2 ค าว่า "บริษัท" "ของบริษัท" หรือค าใด ๆ ท่ีมาจากค าดังกล่าว หมายถึง สแทชอเวย์ 
ประเทศไทย และผูสื้บสิทธิ ตลอดจนผูท่ี้รับสิทธิหน้าจากการแปลงหน้ีใหม่ของบริษัท 
(novatee) ผู ้รับมอบหมาย ผู ้รับโอน หรือผู ้ซ้ือ ซ่ึงสิทธิและ/หรือภาระผูกพันของส
แทชอเวย์ ประเทศไทย ตามสัญญาฉบบัน้ี และให้การอา้งถึงสแทชอเวย์ ประเทศไทย มี
ความหมายรวมถึงผู ้สืบสิทธิ ผู ้รับสิทธิหน้าจากการแปลงหน้ีใหม่ของบริษัท ผู ้รับ
มอบหมาย ผูรั้บโอน หรือผูซ้ื้อดงักล่าวดว้ย 

1.3 ค าว่า "ท่าน" "ของท่าน" หรือค าใด ๆ ท่ีมาจากค าดังกล่าว หมายถึง บุคคลท่ีเปิดบัญชี
และ/หรือใช้บริการของบริษัท และให้มีความหมายรวมถึงผูม้ีอ านาจกระท าการแทน
บุคคลดงักล่าว ตามแต่ขอ้ความจะก าหนด (แลว้แต่กรณี)  
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เอกสารแนบท้าย 2 – ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป 

เอกสารแนบท้าย 2 – ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไป สรุปใจความส าคัญ 

1. ค ารับรอง 

1.1 ท่านรับรองและยืนยนัว่า 

(ก) ท่านเป็นบุคคลธรรมดา และเป็นผูร้ับผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายท่ี
แทจ้ริงของกองทุนส่วนบุคคล 

(ข) ท่านมิใช่ผูเ้ยาว์ บุคคลวิกลจริต บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้
ความสามารถ 

(ค) ข้อมูลและเอกสารทั้ งหมดท่ีให้แก่บริษัท  รวมถึงข้อมูล ซ่ึงรวมอยู่ใน
แบบสอบถามก่อนการเปิดบัญชีท่ีท่านได้ท าก่อนท่ีจะเปิดบัญชีกับบริษัท เป็น
ขอ้มูลท่ีเป็นความจริง ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และสมบูรณ์ และไม่ท าให้เขา้ใจผิด
ในสาระส าคญั 

(ง) ท่านมีความสามารถและอ านาจท่ีจะเข้าท า สัญญาฉบับน้ี และใช้สิทธิและ
ปฏิบติัตามหน้าที่ของท่านภายใตสั้ญญาฉบบัน้ี 

(จ) ท่านได้ด าเนินการ ท าตามเงื่อนไข และกระท าส่ิงใด ๆ ท่ีจ าเป็นต้องกระท า
เพื่อให้ (1) ท่านสามารถเข้าลงนามในสัญญาฉบับน้ี และใช้สิทธิและปฏิบัติ
ตามหน้าท่ีของท่านภายใต้สัญญาฉบับน้ีได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และ (2) 
มัน่ใจว่าหน้าท่ีของท่านเหล่าน้ีสมบูรณ์ มีผลผูกพนัตามกฎหมาย และใชบ้งัคบั
ไดแ้ลว้ 

(ฉ) หน้าที่ของท่านภายใตสั้ญญาฉบบัน้ีเป็นหน้าท่ีท่ีชอบดว้ยกฎหมาย มีผลผูกพนั 
และใชบ้งัคบัได ้

(ช) ท่านไม่เป็นผูม้ีหน้ีสินล้นพน้ตัว หรือไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี และ
ท่านสามารถท านิติกรรมหรือธุรกรรมทางการเงินได้อย่างต่อเน่ือง และไม่ได้
เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(ซ) การเข้าท าสัญญาฉบับน้ี และการใชสิ้ทธิและ/หรือการปฏิบัติตามภาระผูกพนั
ของท่านภายใตสั้ญญาฉบับน้ี ไม่และจะไม่ (1) เป็นการฝ่าฝืนสัญญาใดท่ีท่าน 
(หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องของท่าน (ถ้ามี)) เป็นคู่สัญญา หรือท่ีผูกพนัท่านหรือ
ทรัพยสิ์นของท่าน หรือ (2) ส่งผลให้ก่อให้เกิดหลกัประกันใดเหนือทรัพย์สิน
ดังกล่าว หรือส่งผลให้ท่านจ าเป็นต้องก่อหลักประกันใดข้ึนเหนือทรัพย์สิน
ดงักล่าว 

(ฌ) ท่านได้รับความยินยอม ใบอนุญาต การอนุมัติ การอนุญาตหรือการยกเว้น 
หรือได้รับการจดทะเบียนหรือการแถลงยืนยนัทั้งปวงจากหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานอื่นใดตามท่ีท่านจ าเป็นต้องไดร้ับแลว้ ซ่ึงยงัคงมีความสมบูรณ์

โดยการเขา้ท าสัญญาฉบบัน้ี ถือว่าท่าน
ไดใ้ห้ค ารับรองและรับประกนัต่าง ๆ 
ต่อบริษัท ซ่ึงรวมถงึการยืนยนัว่า 

● ท่านเป็นบุคคลท่ีเป็นเจา้ของ
กองทุนส่วนบุคคลและบัญชี และ
ผลประโยชน์ท่ีจะไดแ้ก่กองทุน
ส่วนบุคคลและบัญชีจะตกเป็น
สิทธิของท่าน 

● ขอ้มูลท่ีท่านให้บริษัทเป็นจริง 
ถูกตอ้ง และสมบูรณ์ 

● ท่านมีความสามารถเขา้ท าสัญญา
และปฏิบติัตามสัญญาไดทุ้ก
ประการโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

● ท่านไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

● การเขา้ท าสัญญาจะไม่ท าให้ท าผิด
หน้าที่ใด ๆ ของตนเอง 

● ท่านจะปฏิบติัตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องเมื่อใชบ้ริการของบริษัท 
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และมีผลบังคบัอยู่ และการเข้าท าหรือปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ีจะไปเป็นการ
ฝ่าฝืนหรือละเมิดความยินยอม ใบอนุญาต การอนุมัติ การอนุญาตหรือการ
ยกเวน้ หรือไดร้ับการจดทะเบียนหรือการแถลงยืนยนัดงักล่าว 

(ญ) ในกรณีท่ีท่านไดใ้ห้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนแก่บริษัท (1) เจา้ของข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นได้รับแจ้งเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศตามท่ีระบุใน
สัญญาฉบับน้ีแล้ว (2) ท่านได้รับความยินยอมหรือได้อาศัยหลักเกณฑ์หรือ
ฐานทางกฎหมายอื่นเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศโดยเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง และ (3) ท่านได้รับความยินยอมให้เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวแก่บริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไป
ยงัต่างประเทศเพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีระบุในสัญญาฉบบัน้ีได ้

(ฎ) ท่านใชบ้ริการของบริษัทโดยถูกตอ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งปวง และ 

(ฏ) ท่านจะศึกษา และ (หากจ าเป็น) จะปรึกษากับท่ีปรึกษาทางวิชาชีพของท่าน 
เก่ียวกับกฎระเบียบทางด้านกฎหมาย ภาษี และการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินตราท่ีใช้บังคับในประเทศท่ีท่านเป็นพลเมือง หรือมี ถ่ินท่ีอยู่ หรือมี
ภูมิล าเนา 

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและผลทางภาษีอากร 

2.1 การให้บริการทั้งหมดซ่ึงบริษัทให้แก่ท่าน กองทุนส่วนบุคคล บัญชี และธุรกรรม และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างท่านกับบริษัท อยู่ภายใต้บังคบัแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
อย่างไรก็ตาม การละเมิดกฎหมายที่เก่ียวข้องใด ๆ จะไม่เป็นการปลดเปล้ืองท่านจาก
ภาระผูกพนัใด ๆ  ท่ีท่านมีอยู่ต่อบริษัทตามสัญญาฉบับน้ี เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง (ไม่ว่าโดยสมคัรใจหรือโดยประการอ่ืนใด) บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขการ
ให้บริการ หรือขอ้ก าหนดและเงื่อนไขใด ๆ ท่ีใชบ้งัคบักบับริการนั้น (รวมถึงตามสัญญา
ฉบบัน้ี) โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวแก่ท่าน ทั้งน้ี เท่าท่ีกฎหมายที่เก่ียวข้องอนุญาตให้กระท า
ได ้ 

2.2 บริษัทไม่ได้ให้ค าปรึกษาทางภาษีอากรหรือกฎหมายแก่ท่าน อย่างไรก็ดี เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการให้บริการ บริษัทมีสิทธิท่ีจะ (แต่ไม่จ าเป็นต้อง) พิจารณาและยึดถือ
ปฏิบติัตามค าแนะน าทางกฎหมายและภาษีอากรท่ีบริษัทได้รับจากท่ีปรึกษาภายนอกได้ 
แต่บริษัทจะไม่มีความรับผิดชอบต่อแนะน าดังกล่าว ทั้งน้ีเพียงเท่าท่ีจะกระท าได้ตาม
กฎหมาย 

2.3 บริษัทมีสิทธิยึดถือและปฏิบติัตามกฎหมายทั้งปวง และแนวทางปฏิบติั หลกัเกณฑ์ หรือ
ข้อมูลอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงท่ีประกาศของ 

การใหบ้ริการของบริษัทแก่ท่าน 
กองทุนส่วนบุคคล บัญชี ธุรกรรม และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างสแทชอเวย์ 
ประเทศไทยกบัท่านนั้นจะอยู่ใตบ้งัคบั
ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

บริษัทไม่ไดใ้ห้ค าแนะน าดา้นภาษีหรือ
กฎหมายใด ๆ แก่ท่าน 
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ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส านักงาน ก.ล.ต. หรือ ธปท. ท่ีบงัคบัใชก้บับริษัท และบริษัท
จะไม่มีความรับผิดใดต่อท่านอันเน่ืองจากการยึดถือหรือด าเนินการดังกล่าว และให้
ตีความสัญญาฉบบัน้ีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.4 ท่านตกลงว่าขอ้ก าหนดของสัญญาฉบบัน้ีจะไม่มีผลเป็นการยกเวน้ จ ากดั หรือห้ามมิให้
บริษัทด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องอื่นใดในการ
ปฏิบติัตามหน้าที่ของบริษัทภายใตสั้ญญาฉบบัน้ี และในกรณีท่ีขอ้ก าหนดใดของสัญญา
ฉบบัน้ีขดัหรือแยง้กบัข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องใด ๆ หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
กับบริษัท รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงท่ีประกาศของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส านักงาน 
ก.ล.ต. หรือ ธปท. ให้ข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้องดังกล่าวมีผลบังคับเหนือ
ขอ้ก าหนดของสัญญาฉบบัน้ี 

3. การเปิดเผยข้อมูลแสดงตัวตน 

3.1 บริษัทอาจ (ในกรณีท่ีเก่ียวข้อง) เปิดเผยขอ้มูลท่ีท่านให้แก่บริษัท แก่กรมสรรพากรของ
ประเทศไทยและ/หรือกรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา ( Internal Revenue 
Service of the United States of America) เพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีของบริษัทในการเปิดเผย
หรือรายงานข้อมูลภาษีท่ีเก่ียวข้อง ท่านยืนยนัว่าท่านได้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารท่ี
ท่านได้ให้แก่บริษัทแล้ว และข้อมูลและเอกสารดังกล่าวเป็นความจริง ถูกต้องและ
สมบูรณ์ ทั้งน้ี การยืนยนัขา้งตน้ของท่านย่อมไม่กระทบต่อค ารับรองและ/หรือค ายืนยนั
อื่นใดท่ีท่านไดใ้ห้ไว ้ และขอ้ 3.1 ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อข้อก าหนดโดยทัว่ไปเก่ียวกับ
สิทธิของบริษัทในขอ้อื่นใดภายใตสั้ญญาฉบบัน้ี 

บริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูลท่ีท่านให้แก่
บริษทัให้กรมสรรพากร และ/หรือ 
หน่วยงาน Internal Revenue Service 
ของสหรัฐอเมริกาทราบ ซ่ึงท่านยืนยนั
ว่าท่านไดต้รวจสอบขอ้มูลและเอกสาร
ท่ีท่านไดส่้งให้บริษัทและขอ้มูลและ
เอกสารดงักล่าวเป็นความจริง ถูกตอ้ง 
และสมบูรณ์ทุกประการ 

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

4.1 บริษัทอาจมีการรวมค าสั่งซ้ือและค าสั่งขายส าหรับกองทุนส่วนบุคคลของลูกคา้รายต่าง 
ๆ (รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของท่าน) ท่านตกลงและรับทราบว่าการรวมค าสั่งดงักล่าว
อาจท าให้เกิดความเสียเปรียบส าหรับค าสั่งใดค าสั่งหน่ึงได ้

4.2 บริษัทอาจเข้าท าสัญญากับตัวกลางหรือท าการซ้ือขายทรัพย์สินท่ีท่านเข้าลงทุนผ่าน
บุคคลอื่นใด (หรือให้บริการแก่บุคคลอ่ืนใด) ท่ีอาจมีผลประโยชน์ขดัแยง้กับท่าน หรือ
บริษัทอาจอยู่ในสถานะอื่นท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของท่าน ซ่ึงท่านตกลงว่าอาจมีกรณี
ท่ีบริษัทหรือบุคคลที่เก่ียวข้องของบริษัทกระท าการดังกล่าวหรืออยู่ในสถานะท่ีมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีบริษัทอาจได้รับค่าตอบแทน สร้างผลก าไร รับค่าธรรมเนียม 
ค่าคอมมิชชั่น ส่วนลด และ/หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ได้ (ทั้งน้ี เพียงเท่าท่ีเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง) 

4.3 บริษัทอาจเข้าท าธุรกรรมในนามของกองทุนส่วนบุคคลของท่านกับคู่สัญญาท่ีเป็น
กองทุนส่วนบุคคลของลูกค้ารายอื่นของบริษทั (รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษัท เช่น ผูบ้ริหารหรือกรรมการของบริษัท) ทั้งน้ี บริษัทจะเขา้ท าธุรกรรม
ดังกล่าวใด ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ขอ้ 4 น้ีพูดถึงสถานการณ์ท่ีบริษัท
จดัการกองทุนส่วนบุคคลของท่านอาจ
ท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(หรือเหมือนเกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์) อย่างไรก็ดี บริษัทจะ
ด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องตลอดเวลา 

ธุรกรรมใด ๆ ตามท่ีระบุในหัวขอ้น้ีจะ
ถูกด าเนินการโดยไม่เลือกปฏิบัติและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุน
ส่วนบุคคลของท่าน  

บริษัทจะแจง้ให้ท่านทราบถึงการเขา้ท า
ธุรกรรมใด ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ผ่านทางรายงาน
ประจ าเดือนท่ีบริษัทส่งให้ท่าน 
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และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้บัญชีแบบไม่
เปิดเผยช่ือของบริษัท (omnibus account) กล่าวโดยเฉพาะคือ ทรัพยสิ์นของกองทุนส่วน
บุคคลต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจะถือในบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือของ
บริษัท ช่ือ (omnibus account) (หรือบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือท่ีบริษัทควบคุม) และใน
กรณีท่ีกองทุนส่วนบุคคลสองกองทุนข้ึนไป (รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของท่านและ
กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลท่ีเก่ียวข้องของบริษัท (เช่น ผู ้บริหาร กรรมการ หรือ
ผูจ้ดัการกองทุนของบริษัท)) ซ้ือและขายทรัพยสิ์นเดียวกนั (เช่น หน่วยลงทุนในกองทุน
เดียวกัน) บริษัทอาจเลือกท่ีจะให้มีการหักกลบรายการบัญชีและ/หรือธุรกรรมของ
กองทุนท่ีเก่ียวข้อง (netting) แทนการซ้ือขายทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยตรงในตลาดอันเป็น
ผลประโยชน์กบักองทุนข้างตน้มากกว่า ซ่ึงท่านจะไม่ตอ้งรับภาระส่วนต่างราคาซ้ือขาย 
(bid/ask spread) ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.4 บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเข้าท าธุรกรรมใด ๆ ระหว่างกองทุนส่วนบุคคลกับ
บริษัทหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับบริษัท ตลอดจนธุรกรรมหรือการด าเนินการอ่ืน
ใดของบริษัท ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผ่านทางรายงานผลการ
ด าเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลและสรุปทรัพย์สินซ่ึงจะอยู่ในรายงานประจ าเดือนท่ี
บริษัทส่งให้ท่าน ตามข้อ 8.4(ก) (หรือโดยวิธีการหรือช่องทางการรายงานอื่นใดตามท่ี
บริษัทจะเห็นสมควร) โดยมีรายละเอียดของธุรกรรมตามท่ีระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบริษัท 
(หรือตัวแทนของบริษัท) ใช้เข้าท าธุรกรรมดังกล่าวจะจัดให้มี ทั้งน้ี บริษัทจะมีหน้าท่ี
เปิดเผยข้อมูลข้างต้นตามข้อน้ีเฉพาะในกรณีท่ีบริษัททราบถึงลักษณะของการเป็น
ธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของธุรกรรมดังกล่าว
เท่านั้น 

5. อ านาจกระท าการแทน 

5.1 ท่านตกลงให้บริษัทมีอ านาจกระท าการในนามของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลตามสัญญาน้ี (รวมถึงมีสิทธิท่ีจะแต่งตั้งผู ้กระท าการแทน) เพื่อ
วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

(ก) การเขา้ท าธุรกรรมใด ๆ เพื่อบัญชีของท่านและกองทุนส่วนบุคคลของท่าน 

(ข) การปฏิบติัหน้าที่ใด ๆ ท่ีบริษัทมีต่อท่านภายใตสั้ญญาฉบบัน้ี และ/หรือ 

(ค) การด าเนินการใด ๆ ท่ีบริษัทเห็นว่าจ าเป็นหรือสมควรเพื่อรักษาสิทธิของ
บริษัทภายใตสั้ญญาฉบบัน้ี 

5.2 ท่านอาจด าเนินการแต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจให้มีอ านาจกระท าการในนามของท่านใน
ส่วนของบัญชีของท่านได้ โดยการแต่งตั้ง ผู้รับมอบอ านาจดังกล่าวของท่านจะต้อง
กระท าผ่านหนังสือมอบอ านาจซ่ึงท่านอาจจะขอจากบริษัทเท่านั้น ท่านตกลงว่า ณ ขณะ
ใด ๆ ท่านจะไม่แต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจเกินหน่ึงรายให้มีอ านาจกระท าการในนามของ
ท่านในส่วนของบัญชีของท่าน 

ท่านตกลงให้บริษัทมีอ านาจกระท าการ
ในนามของท่านในเร่ืองท่ีก าหนดในขอ้ 
5.1 (ก) ถึง (ค) 

ท่านอาจแต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจ (แต่
ตอ้งไม่เกินหน่ึงคน) ให้จดัการบัญชีของ
ท่านแทนท่านได ้ซ่ึงท่านจะตอ้งลงนาม
ในหนังสือมอบอ านาจท่ีทางบริษัทจะ
จดัให้ท่านเสียก่อน 

หากท่านแต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจ บริษัท
จะมีสิทธิรับค าสั่งต่าง ๆ จากผู้รับมอบ
อ านาจเสมือนว่าผู้รับมอบอ านาจคือตวั
ท่านเอง และบริษัทจะไม่มีความรับผิด
ใด ๆ ต่อท่านส าหรับความเสียหายใด ๆ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดงักล่าว 
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5.3 ในส่วนของการแต่งตั้งผู้รับมอบอ านาจให้มีอ านาจกระท าการในนามของท่านในส่วน
ของบัญชีของท่าน ท่านยอมรับและตกลงว่า 

(ก) ท่านจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรหากท่านประสงค์ท่ีจะยกเลิก
หรือแกไ้ขหนังสือมอบอ านาจ (เช่น เพื่อเปลี่ยนขอบอ านาจภายใตห้นังสือมอบ
อ านาจ หรือเปลี่ยนตัว ผู้รับมอบอ านาจ) ซ่ึงแม้อาจมีการยกเลิกหรือแก้ไข
หนังสือมอบอ านาจ ณ เวลาใด ๆ หนังสือมอบอ านาจย่อมมีผลบังคบัใช้ (ใน
รูปแบบตามท่ีไดม้ีการลงนาม) จนกว่าท่าน (หรือผูจ้ดัการมรดก ตวัแทน หรือผู ้
สืบสิทธิตามกฎหมาย (successor) ของท่าน) จะด าเนินการยกเลิกหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและบริษทัได้
ยืนยนัถึงการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวเป็น
ลายลักษณ์อักษรกลับให้ท่านทราบแล้วเท่านั้น โดยท่านตกลงว่าการใด ๆ ท่ี
ผูรั้บมอบอ านาจกระท าลงหรือก่อให้เกิดข้ึนตามหนังสือมอบอ านาจย่อมมีผล
ผูกพนัท่านตามกฎหมายจนกว่าบริษทัจะได้รับหนังสือแจ้งการยกเลิกหรือ
แกไ้ขหนังสือมอบอ านาจดงักล่าวและได้ยืนยนักลับไปหาท่านเป็นลายลักษณ์
อกัษร 

(ข) บริษัทมีสิทธิได้รับค าสั่งจากผู ้รับมอบอ านาจ ด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าว 
และด าเนินการใด ๆ ในส่วนของบัญชีของท่าน ตราบท่ีการเขา้ท าการดงักล่าว
เป็นไปตามหนังสือมอบอ านาจ ซ่ึงท่านตกลงจะยืนยนัและให้สัตยาบันต่อการ
ด าเนินการใด ๆ ดงักล่าว 

(ค) บริษัทจะไม่มีความรับผิดใด ๆ  ต่อท่านส าหรับความเสียหายใด ๆ  ท่ีท่านอาจ
ไดร้ับจากการท่ีบริษัทด าเนินการตามค าสั่งท่ีไดรั้บจากผู้รับมอบอ านาจ และ 

(ง) ท่านจะต้องรับผิดต่อบริษทัส าหรับความเสียหายใด ๆ  ท่ีบริษัทอาจได้รับจาก
การด าเนินการตามค าสั่งท่ีไดรั้บจากผู้รับมอบอ านาจ 

หากท่านประสงคจ์ะยกเลิกหรือแกไ้ข
หนังสือมอบอ านาจ ท่านจะตอ้งแจง้ให้
บริษัททราบ โดยก่อนท่ีบริษัทไดร้ับการ
แจง้ดงักล่าวและไดยื้นยนัการไดร้ับแจง้
กลบัเป็นหนงัสือ การใด ๆ ท่ีผูร้ับมอบ
อ านาจไดก้ระท าลงในส่วนของบัญชี
ของท่านย่อมมีผลผูกพนัสมบูรณ ์

6. รายงานประจ าเดือนและเอกสาร  

6.1 รายงานประจ าเดือน (Monthly Statements) และเอกสารอื่นใดจะถูกส่งให้แก่ท่านผ่าน
ทางลิงก์ยูอาร์แอล (URL link) ท่ีเช่ือมโยงไปยงัแพลตฟอร์ม ซ่ึงบริษัทจะจัดส่งให้แก่
ท่านตามท่ีอยู่อีเมลท่ีท่านระบุไวต้อนเปิดบัญชี หรือตามท่ีมีการแก้ไขในภายหลังผ่าน
ทาง "ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงอีเมล" (Change of Email procedure) บนแพลตฟอร์ม 
โดยท่านตกลงและรับทราบว่าเอกสารดังกล่าวจัดส่งให้เพื่อการเข้าดูบนแพลตฟอร์ม 
ดังนั้น ท่านอาจดาวน์โหลด บันทึก หรือจัดพิมพ์เอกสารไวเ้พื่อการอ้างอิงในภายหลัง
ของท่านได ้หากท่านประสงคจ์ะไดร้ับใบแจง้ยอดบญัชีบัญชีและเอกสารอ่ืนใดของท่าน
ในรูปเอกสาร โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า  (Customer Support) ของบริษัทท่ี  
support@stashaway.co.th 

บริษัทจะส่งรายงานประจ าเดือน 
(monthly statements) และเอกสารอ่ืนใด
ให้แก่ท่านผ่านทางลิงก์ยูอาร์แอล (URL 
link) ท่ีเช่ือมโยงไปยงัแพลตฟอร์ม ซ่ึง
จะถูกส่งทางอีเมล โดยท่านตกลงท่ีจะ
ตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ของใบแจง้ยอด
บญัชีบญัชีและเอกสารอ่ืนใดดงักล่าว
และแจง้ให้บริษทัทราบความไม่ถูกตอ้ง
ใด ๆ ภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีของ
เอกสาร เมื่อครบก าหนดระยะเวลาน้ี
แลว้ จะถือว่ารายละเอียดในเอกสาร
เหล่าน้ีเป็นหลกัฐานอนัเป็นท่ียุติท่ีท่าน
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6.2 ท่านตกลงท่ีจะตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดทั้ งหมดท่ีอยู่ในรายงาน
ประจ าเดือน หรือเอกสารใดท่ีส่งให้แก่ท่าน และแจ้งให้บริษัททราบถึงความไม่ถูกตอ้ง
ใด ๆ ภายในสิบส่ี (14) วนันบัจากวนัท่ีของเอกสาร เมื่อครบก าหนดระยะเวลาน้ีแลว้ จะ
ถือว่ารายละเอียดในเอกสารเหล่าน้ีเป็นหลักฐานอันเป็นท่ียุติต่อท่านว่ารายละเอียด
เหล่าน้ีถูกต้อง (เว้นแต่จะมีข้อผิดพลาดท่ีปรากฏชัดแจ้งหรือข้อผิดพลาดจากการ
จัดเตรียม (clerical error)) โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์อีก เวน้แต่ในส่วนของข้อผิดพลาดท่ี
กล่าวอ้างตามท่ีได้แจ้งมายงับริษัท ทั้งน้ี บริษัทมีสิทธิท าการแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ท่ี
บริษัทได้ระบุไวค้ลาดเคลื่อนได้ตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 8.6 ของสัญญาฉบับน้ี  อน่ึง 
บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ ของข้อมูลท่ีเก่ียวกับ
บัญชี รายละเอียดของธุรกรรมหรือบริการท่ีปรากฏท่ีอยู่ในเอกสารดงักล่าว เวน้แต่ความ
รับผิดชอบดงักล่าวเกิดจากการกระท าการฉ้อฉลหรือจงใจผิดสัญญาของบริษัท  

ไม่อาจโตแ้ยง้ไดใ้นภายหลงั (เวน้แต่จะ
มีขอ้ผิดพลาดร้ายแรงหรือขอ้ผิดพลาด
จากการจดัเตรียม (clerical error)) 

7. การแลกเปล่ียนสกุลเงิน 

7.1 บริษัทมีสิทธิจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเงินใด ๆ  ท่ีบริษัทได้รับ (ไม่ว่าเพื่อน าเข้าบัญชีของ
ท่านหรือเพื่อช าระเงินใด ๆ ท่ีถึงก าหนดช าระให้แก่บริษัท) เป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงิน
ของบัญชีหรือสกุลเงินท่ีต้องท าการช าระเงิน (แล้วแต่กรณี) ตามอัตราแลกเปลี่ยนซ่ึง
ธนาคารเจา้ของบญัชีในเวลานั้นจะก าหนด 

7.2 บริษัทอาจแลกเปลี่ยนเงินของท่าน (เช่น เงินในบัญชี) ให้เป็นสกุลเงินอื่นตามอัตรา
แลกเปลี่ยนท่ีธนาคารก าหนด เพื่อท าการลงทุนในทรัพย์สินหรือใชสิ้ทธิของบริษัทตาม
สัญญาฉบบัน้ี โดยท่านจะเป็นผูแ้บกรับผลขาดทุนใด ๆ จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราและ
ค่าใชจ้่ายในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดงักล่าว 

7.3 ท่านยอมรับว่าบริษัทอาจเข้าท าธุรกรรมใด ๆ เพื่อกองทุนส่วนบุคคลโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนหรือราคา (แล้วแต่กรณี) ตามท่ีบริษทัได้รับ ณ ขณะท่ีมีการแลกเปล่ียนเงิน
หรือการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว (real-time) โดยผูใ้ห้บริการภายนอกจะเป็นผูก้  าหนด
อัตราแลกเปลี่ยนและ/หรือราคาในการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว และท่านรับทราบว่า
บริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบในผลขาดทุนท่ีเกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่ถูกตอ้งของ
ขอ้มูลท่ีบริษัทไดร้ับจากผูใ้ห้บริการภายนอกดงักล่าว 

7.4 ในกรณีท่ี 

(ก) หากมูลค่าธุรกรรมเบ้ืองต้น (Initial Settled Amount) และมูลค่าธุรกรรม ท่ี
แท้จริง (Actual Settled Amount) ของการแลกเปลี่ยนเงินหรือธุรกรรมใด ๆ  มี
จ านวนไม่ตรงกนั และ 

(ข) ส่วนต่างของมูลค่าขา้งตน้มีมูลค่าไม่เกินระดบัท่ีบริษัทใช้ดุลยพินิจก าหนดข้ึน 
(Threshold) (ซ่ึงบริษทัจะใช้เกณฑ์ค่าสัมบูรณ์ (absolute value) ของส่วนต่าง
ข้างต้น รวมถึงเกณฑ์มูลค่าเชิงเปรียบเทียบ (relative value) ของส่วนต่าง
ขา้งตน้เมื่อเทียบกบัมูลค่าของธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง) 

บริษทัสามารถด าเนินการแปลงเงินใด ๆ 
ท่ีอยู่ในบัญชีหรือจ านวนเงินใด ๆ ท่ีเป็น
สิทธิของท่านให้อยู่ในสกุลเงินอื่นใด
ตามอตัราแลกเปลี่ยนท่ีบริษัทจะ
เห็นสมควรเพื่อท าตามค าส่ังของท่าน
หรือเพื่อใชสิ้ทธิใด ๆ ของบริษัทภายใต้
สัญญาฉบบัน้ี ซ่ึงท่านจะตอ้งแบกรับผล
ขาดทุนใด ๆ จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราและค่าใชจ้่ายในการแลกเปลี่ยน
สกุลเงินดงักล่าว 

บริษัทจะด าเนินการแลกเปล่ียนเงินและ
เขา้ท าธุรกรรมใด ๆ โดยใชอ้ัตรา
แลกเปลีย่นหรือราคา (แลว้แต่กรณี) 
ตามท่ีบริษทัไดร้ับ ณ ขณะที่ด าเนินการ
แลกเปล่ียนเงินหรือเขา้ท าธุรกรรม
ดงักล่าว (real-time) อย่างไรก็ดี ในการ
ด าเนินการแลกเปล่ียนเงินและเขา้ท า
ธุรกรรมขา้งตน้ อาจมีความเป็นไปไดท่ี้
จะมีความคาดเคลื่อนเกิดข้ึน และบริษัท
อาจด าเนินการใด ๆ เพื่อแกไ้ขความคาด
เคลื่อนดงักล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทจะไม่
ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ให้เสีย
ประโยชน์กบัท่าน 
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บริษัทสงวนสิทธ์ิ (และท่านให้ความยินยอมแก่บริษัท) ท่ีจะด าเนินการใด ๆ ตามท่ีบริษัท
มีดุลยพินิจว่าจ าเป็นหรือท่ีจะอ านวยต่อการแก้ไขจ านวนท่ีไม่ตรงกนัข้างต้น รวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียง ด าเนินการปรับแก้พอร์ตการลงทุน (portfolio) ของท่านและ/หรือระบบ
ของบริษัท หรือเครดิตเงินเขา้บัญชีของท่าน ทั้งน้ี บริษทัจะไม่ด าเนินการแกไ้ขขา้งต้นใด 
ๆ หากการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บัญชีของท่านได้รับความเสียหายใด ๆ  ท่ีเกิด
จากส่วนต่างของมูลค่าขา้งตน้โดยเด็ดขาด 

8. การหักกลบลบหนี้และสิทธิยึดหน่วง 

8.1 ตราบเท่าท่ีท่านมีเงินหรือหน้ี (ไม่ว่าในลกัษณะใดและเกิดข้ึนอย่างไรก็ตาม) ท่ีติดคา้งกับ
บริษัท ท่านจะไม่สามารถถอนทรัพย์สินของท่านออกจากบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากบริษัทได้ และบริษัทอาจยึดหน่วงทรัพย์สินใดไวใ้นเวลาใด ๆ ใน
ระหว่างท่ียงัไม่ไดม้ีการช าระเงินหรือหน้ีดงักล่าวทั้งหมดท่ีท่านติดคา้งอยู่ได ้

8.2 ทรัพย์สินทั้งหมดของท่านท่ีอยู่ในกองทุนส่วนบุคคลจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งสิทธิยึด
หน่วงทั่วไปเพื่อการช าระหน้ีทั้งหมดท่ีท่านติดค้างกับบริษัท และบริษัทมีสิทธิขาย
ทรัพย์สินใด ๆ เพื่อการช าระหน้ีท่ีท่านมีต่อบริษัทก็ได ้

8.3 เอกสารแห่งสิทธิและเอกสารอ่ืน ๆ ทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินจะถูกฝากไว้กับ
บริษัทหรือโอนให้แก่บริษัทและจัดการโดยประการอ่ืนตามค าสั่งของบริษัทหรือตาม
ความประสงคห์รือภายใตก้ารควบคุมของบริษัท 

8.4 ท่านยืนยนัและรับรองว่าทรัพย์สินท่ีถืออยู่ในกองทุนส่วนบุคคลและบัญชีของท่านไม่ 
(และจะไม่) อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งสิทธิยึดหน่วงหรือภาระผูกผนัใด ๆ เพื่อประโยชน์ของ
บุคคลอ่ืนใด 

8.5 บริษัทอาจท าการหักกลบลบหน้ีทรัพย์สินใดในกองทุนส่วนบุคคลและบัญชีของท่าน 
(รวมถึงเงินใด ๆ  ของท่านท่ีอยู่ในบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ  (omnibus account)) เพื่อการ
ช าระเงินหรือหน้ีสินใดท่ีท่านติดค้างกับบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ี สิทธิ
ของบริษัทข้างต้นจะไม่กระทบต่อสิทธิในการหักกลบลบหน้ีหรือสิทธิยึดหน่วง
โดยทัว่ไป หรือสิทธิอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทอาจมีอยู่ 

8.6 ท่านตกลงให้บริษัทมีอ านาจกระท าการใด ๆ ในนามของท่านตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้บริษัท
สามารถด าเนินการใด ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ได้ 

8.7 สิทธิของบริษัทภายใตสั้ญญาฉบบัน้ีเป็นสิทธิเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิอ่ืนใดท่ีบริษัทมี
อยู่ตามกฎหมายหรือภายใตส้ัญญาอื่นใด และจะไม่กระทบต่อสิทธิหรือหลกัประกันอื่น
ใดท่ีบริษัทอาจมีอยู่ 

หากท่านคา้งช าระหน้ีหรือไม่กระท า
ตามหน้าที่ใด ๆ ตามสัญญาฉบบัน้ี ท่าน
จะไม่มีสิทธิถอนทรัพย์สินของท่านจาก
บัญชีของท่านโดยไม่ไดร้ับความ
ยินยอมจากบริษัทก่อนได ้โดยบริษัทมี
สิทธิไม่ให้ท่านใชท้รัพย์สินของท่าน
จนกว่าท่านจะไดช้ าระเงินท่ีคา้งช าระ
หรือกระท าตามหน้าที่ตามสัญญา
ขา้งตน้ก่อน 

บริษัทครอบครองและมีสิทธิยึดหน่วง
บนทรัพย์สินของท่านในบญัชีของท่าน 
และหากท่านไม่ปฏิบติัตามหน้าที่ใด ๆ 
ของท่านตามสัญญา บริษัทมีสิทธิท่ีจะ
ขายทรัพย์สินใด ๆ ในบัญชีของท่าน
เพื่อชดเชยส าหรับการไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ของท่านตามสัญญาก็ได ้



 

31 

9. การด าเนินการที่เก่ียวข้องกัน 

ธุรกรรมทั้งหมดท่ีท่านด าเนินการกบับริษัท และ/หรือบริการท่ีบริษัทให้แก่ท่านมีความ
เก่ียวข้องกัน ดังนั้น บริษัทจึงมีสิทธิระงับการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพนัของ
บริษัทไดห้ากท่านไม่ปฏิบติัตามภาระผูกพนัอย่างหน่ึงอย่างใดของท่าน 

ธุรกรรมทั้งหมดของท่านและการ
ให้บริการแก่ท่านมีความเก่ียวขอ้งกนั 
หากท่านไม่ปฏิบติัตามหน้าที่ใด ๆ ของ
ท่านในส่วนของธุรกรรมหรือบริการใด 
บริษัทย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ด าเนินการ 
ใด ๆ ให้ท่านในส่วนของธุรกรรมหรือ
บริการอื่น 

10. บัญชีส าหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น 

10.1 ในปัจจุบนั ท่านอาจเปิดบัญชีกบับริษัทไดใ้นฐานะบุคคลธรรมดาเท่านั้น 

10.2 ผูจ้ัดการมรดกของท่านจะเป็นบุคคลเดียวเท่านั้นท่ีบริษัทจะยอมให้ท าธุรกรรมในนาม
ของท่านในกรณีท่ีท่านเสียชีวิต เมื่อท่านเสียชีวิต บริษัทจะมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินใด ๆ 
ของท่านท่ีอยู่กับบริษัท และเงินใด ๆ ท่ีพึงช าระหรือน าเข้าบัญชีจนกว่าผูจ้ัดการมรดก
ของท่านจะแสดงค าสั่งศาลให้แต่งตั้งผูจ้ดัการมรดก  

ปัจจุบนั บริษัทให้บริการเพียงบญัชี
ส าหรับบุคคลธรรมดา (บริษัทไม่
ให้บริการบญัชี เป็นตน้) เท่านั้น ซ่ึงใน
กรณีท่ีท่านเสียชีวิต ผูจ้ดัการมรดกของ
ท่านจะเป็นบุคคลเดียวเท่านั้นท่ีบริษัท
จะยอมรับให้สามารถด าเนินการ
เก่ียวกบับัญชีของท่านได ้

11. ผู้แนะน า 

ท่านอาจได้รับการแนะน าบริษัทจากบุคคลภายนอก บริษัทไม่มีความรับผิดต่อ
พฤติการณ์ การกระท า ค ารับรองหรือค าแถลงของบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทอาจ
แบ่งค่าธรรมเนียมของบริษัทหรือให้ผลประโยชน์อื่นให้บุคคลภายนอกดังกล่าวหรือ
บุคคลภายนอกอื่นใดตามท่ีบริษัทอาจเห็นว่าเหมาะสม 

ในกรณีมีบุคคลภายนอกแนะน าท่านให้
บริษัท บริษัทจะไม่มีความรับผิดใด ๆ 
ต่อการกระท า ค ารับรอง การกล่าวอา้ง
ใด ๆ ของบุคคลภายนอกดงักล่าว 
นอกจากน้ี บริษัทอาจแบ่งปันค่าบริการ
บางส่วนหรือให้ค่าตอบแทนอื่นใด
ให้แก่บุคคลภายนอกดงักล่าวหรือ
บุคคลภายนอกอื่นใด 

12. บัญชีที่ไม่มีความเคล่ือนไหวและทรัพย์สินที่ไม่มีการเรียกร้องคืน 

ในกรณีท่ีท่านไม่ไดเ้ขา้ถึงบัญชีของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มหรือไม่ไดด้ าเนินการใด ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับัญชีของท่าน (เช่น การโอนเงินเขา้) เป็นเวลาห้า (5) ปี ให้ถือว่าบัญชีของ
ท่านไม่มีความเคลื่อนไหวและให้ระงบัการใชง้าน  (deactivate) บัญชีของท่านชั่วคราว 
โดยตอ้งมีการเปิดใชง้านบัญชีอีกคร้ัง (reactivate) เพื่อใหบ้ัญชีกลบัมาใชง้านต่อได ้ โดย
หากท่านประสงค์จะเปิดใชง้านบัญชีอีกคร้ัง ท่านตกลงให้ข้อมูลแก่บริษัทตามท่ีบริษัท
ร้องขอเพื่อพิสูจน์ยืนยนัตวัตนของท่าน มิฉะนั้น บริษัทอาจยกเลิกกองทุนส่วนบุคคลและ
บัญชีของท่านตามสัญญาฉบบัน้ี หากบริษัทพิจารณาโดยสุจริตว่าบริษัทยงัคงไม่สามารถ
ติดตามตวัท่านไดภ้ายในเวลาห้า (5) ปีหลงัจากท่ีบัญชีถูกระงบัการใชง้านชัว่คราวขา้งตน้ 
กองทุนส่วนบุคคลและบัญชีจะถูกยกเลิก และท่านตกลงว่าบริษัทมีสิทธิจ าหน่าย
ทรัพย์สินทั้งหมดท่ีเป็นสิทธิของท่านในบัญชีหรือท่ีบริษทั (หรือบริษทัในเครือของ
บริษัท) รวมถึงดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว (เช่น เงินปันผล ดอกเบ้ีย เป็นต้น) ทันที 
และบริษัทจะเก็บจ านวนเงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายดังกล่าว (หลังจากหักกลบลบหน้ี

หากท่านไม่ไดเ้ขา้ใชง้านบัญชีของท่าน
ผ่านแพลตฟอร์มหรือไม่ไดด้ าเนินการ
ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับัญชีของท่านเป็น
เวลา 5 ปี บัญชีของท่านจะถือว่าเป็น
บญัชีท่ีไม่มีการเคลื่อนไหวและถูกระงบั
การใชง้าน (deactivated) ชัว่คราว ซ่ึง
หากท่านประสงคจ์ะเปิดใชง้านบัญชีอีก
คร้ัง (reactivate) เพื่อใหบ้ัญชีกลบัมาใช้
งานต่อได ้ท่านตกลงจะให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษัทตามท่ีบริษัทจะร้อง
ขอเพื่อการยืนยนัตวัตนของท่าน 

หากบริษทัยงัไม่สามารถติดต่อท่านได้
ภายใน 5 ปีหลงัจากท่ีบัญชีถือว่าเป็น
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ค่าใช้จ่ายการจัดการท่ีเก่ียวข้อง) เพื่อประโยชน์ของท่านเป็นเวลาอีกหน่ึง (1) ปี (โดย
บริษัทจะไม่จ่ายดอกเบ้ียใด ๆ บนจ านวนดังกล่าวให้แก่ท่าน) หากท่านยังคงไม่ได้
เรียกร้องจ านวนเงินใด ๆ ท่ีพึงช าระให้แก่ท่านภายหลงัจากท่ีส้ินสุดระยะเวลาหน่ึง (1) ปี 
บริษัทจะน าส่งจ านวนเงินท่ีไม่ไดเ้รียกร้องคืนนั้นแก่ส านกังานวางทรัพย ์ ตามบทบญัญัติ
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ห่งประเทศไทย และให้ถือว่าบริษัทไม่มีหน้าที่ท่ี
จะต้องจ่ายจ านวนเงินข้างต้นให้แก่ท่านอีกต่อไป และจะไม่ถือว่าบริษัทได้ผิดนัดการ
ช าระจ านวนเงินท่ีไม่ได้มีการเรียกร้องคืนหรือละเมิดสัญญา และบริษัทไม่ต้องรับผิด
ช าระดอกเบ้ียใด ๆ บนจ านวนเงินข้างต้นนับแต่วันท่ีวางจ านวนเงินท่ีไม่ได้มีการ
เรียกร้องคืนนั้นไวก้บัส านกังานวางทรัพย ์

บญัชีท่ีไม่มีการเคลื่อนไหว บัญชีของ
ท่านและกองทุนส่วนบุคคลของท่านจะ
ถูกปิด และบริษัทมีสิทธิจ าหน่าย
ทรัพย์สินใด ๆ ท่ีเหลืออยู่ในบัญชีของ
ท่านหรือทรัพยสิ์นใดท่ีบริษัท (หรือ
บริษทัในเครือของบริษัท) ถือเพื่อ
ประโยชน์ของท่าน (รวมถึง เงินปันผล
และดอกเบ้ียต่าง ๆ) และบริษัทจะเก็บ
จ านวนเงินท่ีไดร้ับจากการจ าหน่าย
ดงักล่าว (หลงัจากหักกลบลบหน้ี
ค่าใชจ้่ายการจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง) เพื่อ
ประโยชน์ของท่านเป็นเวลาอีกหน่ึง (1) 
ปี (โดยบริษัทจะไม่จ่ายดอกเบ้ียใด ๆ 
บนจ านวนดงักล่าวให้แก่ท่าน) หากท่าน
ยงัคงไม่ไดเ้รียกร้องเงินดงักล่าวภายใน
ระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะน าส่งเงิน
ดงักล่าวให้แก่ส านกังานวางทรัพยต์าม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป หลงัจากนั้น 
บริษัทจะไมม่ีความรับผิดใด ๆ เก่ียวกบั
จ านวนเงินขา้งตน้อีกต่อไป 

13. การไม่สละสิทธิ 

13.1 การท่ีบริษัทไม่ใชสิ้ทธิใด ๆ ตามสัญญา ใชสิ้ทธิล่าชา้ หรือไม่ส่งค าบอกกล่าวหรือค าทวง
ถามเพื่อใชสิ้ทธิใด ๆ  ตามสัญญาฉบับน้ี จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ จ ากัดหรือเส่ือมเสีย
ต่อสิทธิของบริษัทท่ีจะด าเนินการหรือใช้สิทธิใด ๆ ตามสัญญาฉบับน้ีโดยไม่ต้องมีค า
บอกกล่าวหรือทวงถาม และจะไม่ถือเป็นการตดัสิทธิใด ๆ ท่ีบริษัทมีต่อท่าน และบริษัท
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากการนั้น นอกจากน้ี การใช้สิทธิหรือการ
เรียกร้องให้ชดใชเ้พียงบางส่วนจะไม่ถือเป็นการตัดสิทธิบริษัทในการสิทธิหรือเรียกร้อง
ให้ชดใช้ประการอ่ืนอีก ทั้งน้ี การสละสิทธิใด ๆ  ตามสัญญาน้ีจะต้องท าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและลงนามโดยคู่สัญญาท่ีสละสิทธิเท่านั้น 

13.2 บริษัทอาจผ่อนเวลาหรือผ่อนผนัแก่ท่านหรือบุคคลอื่นใด โดยไม่ถือว่าเป็นการท าให้
เส่ือมเสียหรือกระทบต่อสิทธิใดๆ ท่ีบริษทัมีอยู่  

การท่ีบริษัทไม่ใชสิ้ทธิใด ๆ ตามสัญญา
ฉบบัน้ี หรือใชสิ้ทธิดงักล่าวล่าชา้ ย่อม
ไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิท่ีจะด าเนินการ
ดงักล่าว 

14. บันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ 

14.1 ให้บนัทึกของบริษัท (รวมถึงบนัทึกท่ีเก็บอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และไมโครฟิล์ม หรือ
บันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดท่ีบริษัทจัดเก็บไว)้ เก่ียวกับเร่ืองทุกเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั
ท่าน ธุรกรรมใด ๆ  ในบัญชีของท่าน บัญชี และ/หรือบริการท่ีให้แก่ท่าน เป็นหลักฐาน

ให้ถือว่าบนัทึกใด ๆ ท่ีบริษัทบนัทึกไว้
เก่ียวกบัท่าน ธุรกรรมในบัญชีของท่าน 
และ/หรือ บริการท่ีให้แก่ท่าน เป็น
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อนัเป็นท่ียุติของเร่ืองดงักล่าว และมีผลผูกพนัท่านไม่ว่าเพื่อวตัถุประสงคใ์ด เวน้แต่จะมี
ขอ้ผิดพลาดท่ีปรากฏชัดแจ้งหรือขอ้ผิดพลาดจากการจัดเตรียม (clerical error) ทั้งน้ีโดย
อยู่ภายใต้บังคับแห่งสิทธิของบริษัทท่ีจะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการละเวน้ใด ๆ ใน
บนัทึกดงักล่าว และสิทธิของบริษัทท่ีจะอ้างหลกัฐานอื่นใด และท่านตกลงจะไม่โต้แยง้
ความแทจ้ริงหรือความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงบริษัทอา้งอิงเพื่อ
วตัถุประสงคใ์ดก็ตาม ไม่ว่าในเวลาใด  

14.2 ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทจะมีสิทธิท าลายข้อมูลทางทะเบียน ใบแจ้งยอดบัญชี 
รวมถึงบันทึกและเอกสารอ่ืน ๆ ทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับบัญชี บริการ หรือธุรกรรม 
ภายหลังจากท่ีครบก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษาตามท่ีกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
และบริษัทไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อท่านในการด าเนินการดงักล่าวของบริษทั 

หลกัฐานอนัเป็นท่ียุติของเร่ืองดงักล่าวท่ี
ท่านไม่อาจโตแ้ยง้ได้ 

15. บุคคลที่เก่ียวข้อง 

15.1 ท่านรับทราบและตกลงว่าในการปฏิบัติหน้าท่ีของบริษัท บริษัทอาจมอบหมายหรือ
แต่งตั้งผูใ้ห้บริการ ตัวแทน ตัวแทนช่วง ผูร้ับจ้าง ผูร้ับจ้างช่วง นายหน้า ผูค้้า ผูร้ับฝาก
ทรัพย์สิน ผูแ้ทนหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าในประเทศไทยหรือท่ีอื่นใด (ใน สัญญาฉบับน้ี จะ
เรียกบุคคลเหล่าน้ีแต่ละรายว่า "บุคคลที่เก่ียวข้อง" ของบริษัท) เพื่อการด าเนินการ เขา้ท า 
หรือล้างฐานะของ ธุรกรรมใด ๆ รวมถึงการถือครอง การรับฝากหรือการจัดการ
ทรัพย์สินของท่าน หรือการให้บริการบ ารุงรักษาและการสนบัสนุนอย่างต่อเน่ืองส าหรับ
การด าเนินงานของแพลตฟอร์ม หรือบริการหรือธุรกิจอื่นใดตามท่ีบริษัทอาจมีความ
ต้องการ แทนการด าเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งน้ี การข้างต้นต้องอยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

15.2 ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลที่เก่ียวข้องของบริษัทใช้ดุลย
พินิจหรือด าเนินการใด ๆแทนบริษัทได้ (รวมถึงการมอบอ านาจช่วง) ซ่ึงบริษัทอาจ
ก าหนดเงื่อนไขและขอ้บงัคบัส าหรับการดงักล่าว  ตามท่ีบริษัทอาจพิจารณาว่าเหมาะสม 
แต่ทั้งน้ี บริษัทจะต้องใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรในการคดัเลือกบุคคลที่เก่ียวข้อง
ดงักล่าว และ การขา้งตน้ตอ้งอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

15.3 ท่านตกลงว่าพนกังาน เจา้หน้าท่ี หรือบุคคลที่เก่ียวข้องของบริษัท ไม่มีอ านาจที่จะผูกพนั
บริษัทให้มีหน้าที่หรือความรับผิดใด ๆ  ท่ีอาจมีการก าหนดไวอ้ย่างชดัแจ้งโดยประการ
อื่นใดในสัญญาฉบบัน้ี 

ท่านยอมรับว่าบริษัทอาจให้
บุคคลภายนอกในการให้บริการในนาม
ของบริษัทได ้และท่านตกลงให้บริษัท
สามารถกระท าการดงักล่าวได้ 

16. ข้อมูลส่วนบุคคล 

วิธีการท่ีบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นไปตาม
นโยบายความเป็นส่วนตัว 

โปรดพิจารณานโยบายความเป็น
ส่วนตัวของบริษัทซ่ึงเผยแพร่ท่ี 
https://www.stashaway.co.th/en-
TH/legal/privacy-policy โดยถือว่าท่าน
ไดต้กลงกบัขอ้ก าหนดของนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวว่าดว้ยการเก็บ
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รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน 

17. ข้อมูลที่เป็นความลับ 

17.1 หน้าที่ของบริษัท เวน้แต่ตามท่ีไดร้ับอนุญาตภายใตสั้ญญาฉบบัน้ีหรือสัญญาอ่ืนใดท่ีมีอยู่
กบัท่าน บริษัทจะถือว่าขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัท่านและบัญชีของท่านเป็นความลบั 

17.2 ขอ้มูลท่ีไม่ไดเ้ป็นความลบั ท่านรับทราบว่าขอ้มูลดงัต่อไปน้ีจะไม่ถือว่าเป็นขอ้มูลท่ีเป็น
ความลับ และบริษัทไม่มีหน้าท่ีต่อท่านหรือบุคคลอ่ืนใดในอนัท่ีจะต้องเก็บรักษาขอ้มูล
ดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั 

(ก) ข้อมูลซ่ึงเป็นข้อมูลสาธารณะแล้ว ณ วันท่ีเปิดเผย (โดยมิใช่เน่ืองจากการ
กระท าผิดสัญญาฉบบัน้ี) หรือไดก้ลายเป็นขอ้มูลสาธารณะภายหลงัจากนั้น 

(ข) ข้อมูลซ่ึงอยู่ในความครอบครองของบริษัทอยู่แล้วก่อนท่ีท่านจะให้ข้อมูลนั้น
แก่บริษัท 

(ค) ข้อมูลท่ีบริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอกซ่ึงได้รับข้อมูลนั้นมาโดยชอบดว้ย
กฎหมาย และไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการเก็บรักษาความลับในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อบริษัท และ 

(ง) ข้อมูลใดซ่ึงมีการท าให้เป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของ
ข้อมูลได้ หรือมีการเข้ารหัสและท าให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลใดได้ หรือไม่
สามารถอา้งถึงตวับุคคลใดได ้

17.3 ขอ้ยกเวน้จากหน้าที่ในการเก็บรักษาความลบั ท่านอนุญาตให้บริษัทท าการเปิดเผยข้อมูล
ท่ีเก่ียวกบัท่านและบัญชีของท่านแก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(ก) กรรมการ เจา้หน้าท่ี พนกังาน ผูแ้ทน ตวัแทน หรือบุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายใด 
ๆ ของบริษัท 

(ข) บุคคลที่เก่ียวข้อง ผูถ้ือหุ้น หรือบริษทัท่ีเก่ียวข้องของบริษัท และผูสื้บสิทธิ 
ผู ้รับโอนหรือผู ้รับจ้างช่วงของบุคคลเหล่านั้น และกรรมการ เจ้าหน้าท่ี 
พนักงาน ผู ้แทน ตัวแทน หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายใด ๆ ของบุคคล
เหล่านั้น 

(ค) ตัวกลางของบริษัท ทั้งน้ี เพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้บริการของบริษัทแก่ท่าน 

(ง) ผูใ้ห้ค าปรึกษาดา้นวิชาชีพ ท่ีปรึกษา และผูส้อบบญัชีของบริษัท 

(จ) บุคคลใดท่ีเขา้รับช่วงหรืออาจเขา้รับช่วงสิทธิหรือหน้าท่ีทั้งหมดหรือบางส่วน
ของบริษัทภายใต้สัญญาฉบับน้ี หรือบุคคลใดท่ีมีหรืออาจมีการโอนสัญญา
ฉบบัน้ี (หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัญญาฉบบัน้ี) ไปให้ 

ขอ้ 17 พูดถึงหน้าที่ของท่านและบริษัท
เก่ียวกบัการเก็บรักษาความลบัของ
ขอ้มูลท่ีแลกเปลี่ยนกนัท่ีเก่ียวกบับัญชี
ของท่าน รวมถึงบุคคลท่ีบริษทัอาจ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัให้ทราบ 



 

35 

(ฉ) บุคคลใดท่ีบริษัทเช่ือโดยสุจริตว่าเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือผู ้ให้บริการ
วิชาชีพอื่น ๆ ของท่าน 

(ช) หน่วยงานก ากบัดูแลในเขตอ านาจใด ทั้งน้ี เพียงเท่าทีบ่ริษัทจ าเป็นต้องท าการ
เปิดเผยดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือซ่ึงบริษัทเช่ือโดย
สุจริตว่าบริษัทควรปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวข้องดงักล่าว 

(ซ) ตามการร้องขอจากหน่วยงานก ากับดูแล (โดยไม่ค านึงถึงเหตุผลของการร้อง
ขอ และไม่ว่าการร้องขอนั้นเป็นไปตามค าสั่งศาลหรือโดยประการอ่ืนใด) และ 

(ฌ) บุคคลอ่ืนหรือภายใตก้รณีอื่น ๆ ท่ีท่านตกลงยินยอมดว้ย 

แต่ทั้งน้ี ในกรณีการเปิดเผยภายใตก้รณีในวรรค (ก) ถึง (ค) บริษัทจะตอ้งด าเนินการให้
ผูร้ับขอ้มูลมีหน้าที่ในการเก็บรักษาความลบัเช่นเดียวกนัเท่าที่เป็นไปไดต้ามสมควร 

17.4 การมีผลบังคับใช้ต่อไป ให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของท่านตามข้อ 17 ของ
เอกสารแนบท้ายฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัถึงแมภ้ายหลงัจากท่ีสัญญาฉบบัน้ีส้ินสุดลงหรือได้
มีการยกเลิกบัญชีของท่านหรือบริการแลว้ 

17.5 หน้าท่ีของท่าน ข้อมูล สารสนเทศ หรือข่าวสารใดท่ีส่งให้แก่ท่านโดยทางระบบของ
บริษัท แพลตฟอร์ม หรือวิธีการอื่นใด เป็นข้อมูลท่ีเป็นความลับและมีจุดประสงค์เพื่อ
การใช้โดยผูรั้บตามช่ือท่ีระบุไวเ้ท่านั้น ถ้าท่านไม่ใช่ผูร้ับตามช่ือท่ีระบุไว ้ท่านต้องแจง้
ให้บริษัททราบทนัที และลบหรือท าลายขอ้มูล สารสนเทศหรือข่าวสารนั้น รวมถึงส าเนา
ทั้งหมด 

17.6 การเป็นความลบัของขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่านตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัแพลตฟอร์ม 
ระบบของบริษัท และสารสนเทศ ข้อมูล ส่ือหรือเอกสารใด ๆ  ท่ีมอบให้แก่ท่านไวเ้ป็น
ความลบั 

18. การบันทึก 

ท่านตกลงให้บริษัทและบุคคลที่เก่ียวข้องของบริษัทท าการบันทึกการสนทนาทาง
โทรศัพท์หรือการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ  ระหว่างท่านกับบริษัทหรือบุคลากร
ของบริษัท และเก็บรักษาบันทึกนั้นไวเ้พื่อใชต้ามลกัษณะท่ีบริษัทพิจารณาว่าเหมาะสม
ได ้โดยบนัทึกเหล่าน้ีสามารถใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในกระบวนพิจารณาทางกฎหมายได้ 
และให้มีคุณค่าในการพิสูจน์ขอ้เท็จจริง (probative value) เช่นเดียวกบัเอกสารตน้ฉบับท่ี
เป็นลายลักษณ์อักษร ท่านจะไม่โต้แยง้หรือคดัค้านการยอมรับเป็นพยานหลักฐานได้ 
ความเช่ือถือได ้ความถูกตอ้ง หรือความแทจ้ริงของเน้ือหาของบนัทึกเหล่าน้ี และท่านขอ
สละสิทธิใด ๆ (ถ้ามี) ในการโต้แยง้หรือคดัค้านดังกล่าว ท่านตกลงว่าบันทึกท่ีบริษัท
จดัท าข้ึนจะเป็นหลกัฐานอนัเป็นท่ียุติของเน้ือหาดงักล่าว และมีผลผูกพนัท่าน 

 

บริษัทและบริษทัในเครือของบริษัทอาจ
บนัทึกการสนทนากบัท่านและใช้
บนัทึกดงักล่าวตามท่ีบริษัทเห็นสมควร 
รวมถึงใชเ้ป็นพยานหลกัฐานในชั้นศาล 
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19. การระงับและยกเลิกบริการ 

19.1 การยกเลิกบริการทนัทีโดยบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะจ ากัด ระงบัเป็นการชัว่คราว
หรือถาวร หรือยกเลิกบัญชีของท่าน หรือการให้บริการใด ๆ ในเวลาใด โดยให้มีผลทนัที 
โดยไม่ตอ้งมีความรับผิดในลกัษณะใดต่อท่าน หากมีกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 
โดยเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผูเ้ดียว 

(ก) ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีของบริษัท และ/หรือไม่ได้มี
คุณสมบติัตามเงื่อนไขการเปิดบัญชีของบริษัทอย่างครบถว้น (ตามท่ีบริษัทจะ
ก าหนดเป็นคร้ังคราว) รวมถึงขั้นตอน "การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัลูกคา้" (Know Your Client) ของบริษัท 

(ข) ท่านไม่ช าระเงินให้แก่บริษัทหรือบุคคลอื่นใดเมื่อถึงก าหนดช าระ ไม่ว่าตาม
สัญญาฉบบัน้ีหรือโดยประการอ่ืนใด ส าหรับบริการ 

(ค) ท่านเสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลวิกลจริต 

(ง) มีเหตุให้ย่ืนค าร้องขอให้ท่านตกเป็นบุคคลลม้ละลายได ้

(จ) ค ารับรองหรือค ายืนยันใด ๆ ท่ีท่านให้ไว้ตาม สัญญาฉบับน้ี หรือผ่านทาง
แพลตฟอร์ม หรือส าหรับบริการ ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นจริง ไม่ถูกตอ้ง หรือท าให้
เขา้ใจผิดในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 

(ฉ) ท่านไดฝ่้าฝืนขอ้ก าหนดของสัญญาฉบบัน้ี 

(ช) ท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการในลักษณะท่ีอาจส่งผลให้บริษัทละเมิด
กฎหมายที่เก่ียวข้องหรือต้องมีความรับผิดทางกฎหมาย หรือรบกวนการใช้
แพลตฟอร์มหรือบริการของผูอ้ื่น 

(ซ) ท่านใชแ้พลตฟอร์มหรือบริการเพื่อกิจกรรมท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือบริษัท
มีขอ้สงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าท่านอาจด าเนินการดงักล่าว หรือบริษัททราบ
หรือสงสัยว่าบัญชีของท่านถูกใช้หรือจะถูกใชเ้พื่อวตัถุประสงคท่ี์ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เป็นการฉ้อฉล หรือไม่ไดร้ับอนุญาต 

(ฌ) บริษัททราบหรือสงสัยว่าวิธีการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน (กล่าวคือข้อมูล
ผูใ้ช้งาน รหัสผ่าน และข้อมูลเข้ารหัสอื่นใด (security credentials) ท่ีก าหนด
ให้แก่ท่าน และจ าเป็นส าหรับการเขา้ถึงและการใชแ้พลตฟอร์ม) ถูกขโมย หาย 
ไดร้ับความเสียหาย หรือถูกเปลี่ยน 

(ญ) บริษัททราบหรือสงสัยว่าบุคคลท่ีเขา้ใชง้าน (log in) บัญชีของท่าน ไม่ใช่ท่าน 

(ฎ) บริษัทจ าเป็นตอ้งด าเนินการดงักล่าวโดยกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือตามการร้อง
ขอจากหน่วยงานก ากบัดูแล 

ขอ้ 19.1 (ก) ถึงขอ้ (ถ) กล่าวถึง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีบริษัทอาจจ ากดั 
ระงบั หรือยกเลิกบัญชีของท่านหรือการ
ด าเนินการแพลตฟอร์มหรือบริการใด ๆ 
ณ เวลาใด ๆ (ซ่ึงอาจมีผลทนัที) โดยไม่
มีความรับผิดใด ๆ ต่อท่าน มิฉะนั้น 
บริษัทก็มสิีทธิบอกเลิกสัญญาน้ีโดยมี
หนงัสือบอกกล่าวล่วงหน้า 14 วนั (หรือ
บอกกลา่วล่วงหน้าในกรอบเวลาท่ีสั้น
กว่า 14 วนั หรือการบอกเลิกท่ีมีผลทนัที
ในบางกรณี) 

ท่านอาจยกเลิกบญัชีของท่าน (1) 
ภายใน 5 วันท าการนบัจากวนัท่ีมีการ
เปิดบัญชีโดยท่ีไม่ตอ้งมีหนงัสือบอก
กล่าวล่วงหน้าให้บริษัทหรือช าระ
ค่าเสียหายใด ๆ ให้บริษัทส าหรับความ
เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการบอกเลิก
ดงักล่าว หรือ (2) (ในกรณีอื่นใด) โดย
การบอกกล่าวเป็นหนงัสือท่ีมีผลทนัที 
โดยกระท าผ่านหน้าบัญชีของท่านบน
แพลตฟอร์ม 

เมื่อไดม้ีการยกเลิกบัญชีของท่านแลว้ 
บริษัทจะจ าหน่ายทรัพย์สินของท่าน
และจดัให้มีการโอนเงินคงเหลือใด ๆ 
ไปยงับญัชีธนาคารของท่านต่อไป 
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(ฏ) มีการหยุดการใช้งานตามก าหนดหรือการหยุดการใช้งานท่ีเกิดข้ึนหลายคร้ัง
ต่อเน่ืองกนั 

(ฐ) เหตุสุดวิสัย 

(ฑ) ท่านเผยแพร่ โพสต์ โอน แจกจ่าย หรืออัพโหลดเน้ือหาหรือข้อมูลใดเข้าสู่
แพลตฟอร์มซ่ึงเป็นเท็จ ท าให้เข้าใจผิด หรือไม่ตรงกับความจริง มีถ้อยค าท่ี
หยาบคายและไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเน้ือหานั้นได้รับการ
สนบัสนุนหรือรับรองจากบริษัท 

(ฒ) ท่านท าการแก้ไข ดัดแปลง ท าการวิศวกรรมย้อนกลับ ( reverse engineer) 
แพลตฟอร์มหรือส่วนใด ๆ ของแพลตฟอร์ม 

(ณ) ท่านส่งไวรัส เวิร์ม ข้อบกพร่อง ม้าโทรจัน (trojan horses) หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมี
ลกัษณะเป็นการท าลาย หรืออาจเป็นอนัตรายโดยประการอ่ืนใดต่อความมั่นคง
ปลอดภยัของแพลตฟอร์ม 

(ด) ท่านสร้างบัญชีข้ึนหลายบญัชี 

(ต) ท่านสร้างบัญชีข้ึนโดยวิธีการอตัโนมติั หรือในลกัษณะเป็นการหลอกลวงหรือ
ฉ้อโกง 

(ถ) บริษัทมีความเห็นว่าท่านเป็นท่ีได้รับความสนใจจากสาธารณะหรือมีส่วน
เก่ียวขอ้งในคดีความใดซ่ึงบริษัทเช่ืออย่างสมเหตุสมผลว่าจะเป็นการเส่ือมเสีย
ต่อผลประโยชน์ของบริษัท 

19.2 เพื่อวตัถุประสงค์แห่งข้อ 19.1(ฐ) ของเอกสารแนบท้ายฉบับน้ี "เหตุสุดวิสัย" หมายถึง 
เหตุการณ์ใดท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท (และไม่ได้เก่ียวข้องกบั
หรือเกิดข้ึนจากการผิดสัญญาหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัท) อันท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติหรือเป็นการขัดขวางการปฏิบติัตามสัญญาฉบับน้ี รวมทั้งการให้บริการ
ของบริษัท ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง 

(ก) สงคราม การจลาจล การก่อความไม่สงบหรือการปฏิวติั การก่อวินาศกรรม 
การก่อการร้าย การก่อกบฏ การกระท าโดยกลุ่มพลเรือนหรือกลุ่มทหารท่ีมี
อ านาจ การก าหนดมาตรการลงโทษ การห้ามส่งสินค้า การตัดความสัมพนัธ์
ทางการทูต หรือการกระท าในท านองเดียวกนั 

(ข) การโจมตีโดยผูก่้อการร้าย สงครามกลางเมือง ความวุ่นวายในบ้านเมือง หรือ
การจลาจล 

(ค) ภัยธรรมชาติ (Acts of God)  โรคระบาด โรคระบาดทั่วโลก น ้ า ท่วม 
แผ่นดินไหว พายุไตฝุ้่ นหรือภยัพิบติัทางธรรมชาติอื่น ๆ หรือสภาพอากาศหรือ
สภาพแวดลอ้มท่ีร้ายแรง 



 

38 

(ง) การกระท าของรัฐหรือการใช้อ านาจรัฏฐาธิปัตย์ อ านาจทางศาล หรืออ านาจ
ทางปกครองโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการยึด การโอนเป็นของ
รัฐ หรือการบงัคบัไดม้า หรือการกระท าที่อา้งว่ามีเหตุผลสนับสนุนโดยความ
จ าเป็นทางปกครอง 

(จ) ไฟไหม ้การระเบิด หรือความเสียหายโดยอุบติัเหตุ 

(ฉ) การพังทลายของโครงสร้างอาคาร หรือความขัดข้องของเคร่ืองจักร 
คอมพิวเตอร์ หรือยานพาหนะ 

(ช) การหยุดชะงกัหรือความขดัขอ้งสาธารณูปโภค รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง ไฟฟ้า 
ก๊าซ หรือน ้า หรือ 

(ซ) ข้อพิพาทแรงงาน ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง การนัดหยุดงาน การประท้วง
การท างาน หรือการปิดงานงดจา้ง 

19.3 บริษัทจะไม่ถือว่าบริษัทกระท าผิดสัญญาฉบับน้ีหรือต้องมีความรับผิดใด ๆ  จากการท่ี
บริษัทไม่ปฏิบติัตามหน้าที่อื่นใดภายใตสั้ญญาฉบบัน้ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีดงักล่าวล่าชา้ ซ่ึง
เกิดข้ึนหรือเป็นผลมาจากเหตุการณ์ท่ีท าให้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ้ 19.1 ของ
เอกสารแนบท้ายน้ี 

19.4 การยกเลิกโดยค าบอกกล่าวจากบริษัท บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญาฉบบัน้ี โดยการบอก
กล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ท่านไม่น้อยกว่าสิบส่ี (14) วนั อย่างไรก็ดี ในบางกรณี 
บริษัทอาจยกเลิกบัญชีของท่าน บริการ หรือสัญญาฉบับน้ี โดยให้ค าบอกกล่าวท่ีมี
ระยะเวลาสั้ นกว่านั้น หรือค าบอกกล่าวซ่ึงมีผลทันที การยกเลิกเช่นว่าน้ีจะไม่มี
ผลกระทบต่อธุรกรรมใดท่ีบริษัทได้ด าเนินการโดยชอบก่อนหน้าวนัท่ีของค าบอกกล่าว
นั้น 

19.5 การยกเลิกโดยค าบอกกล่าวจากท่าน 

(ก) ท่านอาจยกเลิกการให้บริการของบริษัทได้ภายในระยะเวลาห้า (5) วันท าการ
นับจากวนัท่ีมีการเปิดบัญชีให้แก่ท่าน ("ระยะเวลาการยกเลิก") โดยไม่ต้อง
บอกกล่าวแก่บริษัทก่อน หรือต้องช าระค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทอัน
เน่ืองจากการยกเลิกของท่าน ท่านจะมีเพียงสิทธิได้รับเงินจากการจ าหน่าย
ทรัพย์สินใด ๆ ของกองทุนส่วนบุคคล หักดว้ยค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น และ
เน่ืองจากทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีมูลค่าลดลง ณ วนัท่ีท าการจ าหน่าย จ านวน
เงินท่ีท่านจะไดร้ับจึงอาจน้อยกว่าจ านวนเงินลงทุนของท่าน 

(ข) ภายหลังจากระยะเวลาการยกเลิก ท่านอาจยกเลิกสัญญาฉบับน้ีหรือบัญชีของ
ท่านไดใ้นเวลาใดโดยส่งค าบอกกล่าวแก่บริษัทตามวิธีการท่ีบริษัทอาจก าหนด
บนแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม การยกเลิกดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อ
ธุรกรรมใดท่ีบริษัทไดด้ าเนินการอย่างถูกต้องก่อนไดรั้บค าบอกกล่าวนั้น หรือ
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การด าเนินการใดท่ีบริษัทอาจได้กระท าไปโดยเก่ียวข้องกับบัญชีของท่าน
ก่อนท่ีจะไดรั้บค าบอกกล่าวนั้น 

19.6 ผลของการยกเลิก เมื่อมีการยกเลิกบัญชีหรือบริการใด หรือสัญญาหรือความสัมพนัธ์
ระหว่างท่านกบับริษัท 

(ก) ท่านจะตอ้งหยุดใชบ้ริการต่าง ๆ  

(ข) ให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ ายทั้ งหมดท่ีต้องช าระให้แก่บริษัทหรือ
บุคคลภายนอกตามสัญญาฉบบัน้ีถึงก าหนดช าระโดยทนัที 

(ค) บริษัทอาจหลุดพน้จากความรับผิดทั้งหมดท่ีบริษัทมีอยู่ในส่วนของบัญชีของ
ท่าน โดยการขายทรัพย์สินของท่านซ่ึงท่านเป็นผูร้ับค่าใชจ้่าย และจดัให้มีการ
โอนยอดเงินคงเหลือใดในบัญชีของท่านให้แก่ท่านโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้ภายในสามสิบ (30) วนันบัจากการยกเลิกสัญญาฉบบัน้ี ทั้งน้ี ข้ึนอยู่
กับกฎหมายที่เก่ียวข้อง และความล่าช้าในการด าเนินการของธนาคารซ่ึงไม่
อาจคาดหมายได ้

(ง) ท่านจะต้องคืน ท าลาย หรือลบข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ท่ีได้รับจากบริษัท 
รวมถึงส าเนาของข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอจากบริษัท (ซ่ึง
กระท าการตามสมควร)  

20. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและข้อยกเว้นความรับผิด 

20.1 ท่านตกลงจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทบนหลักการการรับผิดชดใชค่้าเสียหาย
เต็มจ านวน (full indemnity basis) และปกป้องบริษัท และบรรดากรรมการ เจ้าหน้าท่ี 
พนักงาน บุคคลที่เก่ียวข้อง หรือคู่สัญญาของบริษัทซ่ึงบริษัทได้ว่าจ้างหรือใช้โดย
เก่ียวข้องกับบริการ (รวมเรียกว่า "บุคคลที่เก่ียวเน่ือง") จากความสูญเสียใด ๆ  ทั้งหมด 
ตลอดจนท าการชดใช้คืน ส าหรับความสูญเสียทั้งหมดท่ีอาจได้รับโดยหรือเกิดข้ึนกับ
บริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวเน่ืองของบริษัทอนัเน่ืองมาจากหรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ
ของกองทุนส่วนบุคคล บัญชี ธุรกรรม บริการ หรือค าส่ังใด ๆ  ไม่ว่าจะเกิดข้ึนโดยตรง
หรือโดยอ้อม ในทันทีท่ีถูกทวงถาม (เว้นแต่ท่ีเกิดข้ึนจากการฉ้อฉล ความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการจงใจประพฤติผิดโดยบริษัทเท่านั้น) 

20.2 บริษัทและบุคคลที่เก่ียวเน่ืองของบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อท่าน ส าหรับความ
สูญเสียใด ๆ  ท่ีอาจได้รับโดยหรือเกิดข้ึนกับท่านในประการใด ๆ  ท่ีเก่ียวกับบริการใดท่ี
ให้ตามสัญญาฉบบัน้ี หรือธุรกรรมท่ีก าหนดโดยสัญญาฉบบัน้ี ไม่ว่าจะเกิดข้ึนอย่างไรก็
ตาม เวน้แต่ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีมีสาเหตุมาจากการฉ้อฉล ความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการจงใจประพฤติผิดโดยบริษัท ในกรณีดงักล่าว ความรับผิด
ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมหรือบริการใด จะมีจ านวนไม่เกินมูลค่าตลาดของ
ธุรกรรมหรือบริการดงักล่าวในเวลาท่ีเกิดการฉ้อฉล ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
หรือการจงใจผิดสัญญาดงักล่าว 

บริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทจะ
ไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนกบัท่าน เวน้แต่ความเสียหาย
ดงักล่าวจะเกิดจากการฉ้อฉล ความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการ
จงใจประพฤติผิดของบริษัทเอง ซ่ึงท่าน
ตกลงรับผิดชดใชต่้อบริษัทและบริษัท
ในเครือของบริษัทส าหรับความเสียหาย
ใด ๆ ท่ีบริษัทอาจไดร้ับ เวน้แต่ความ
เสียหายดงักล่าวจะเกิดจากการฉ้อฉล 
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
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20.3 บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ  ท่ีเกิดกับท่านอันเน่ืองจากการกระท าการหรือ
การละเวน้กระท าการใดในส่วนของบริษัทโดยสุจริต บริษัทจะไม่รับผิดต่อท่านส าหรับ
การกระท าการหรือการละเว้นกระท าการใดในทางการบริการหรือโดยเก่ียวข้องกับ
บริการท่ีให้ตามสัญญาฉบบัน้ี หรือส าหรับความสูญเสียใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบัหรือได้รับ
โดยท่านอันเน่ืองมาจาก โดยเก่ียวข้องกับกับบริการท่ีให้ตามสัญญาฉบับน้ี หรือการ
ปฏิบติัหน้าที่ของบริษัทตามสัญญาฉบบัน้ี ในกรณีท่ีไม่ปรากฏการฉ้อฉล ความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการจงใจประพฤติผิด 

21. ค าบอกกล่าว 

21.1 ค าบอกกล่าว การทวงถาม หรือหนังสือติดต่ออ่ืน ๆ  ทั้งหมดท่ีจ าเป็นหรืออนุญาตให้ส่ง
ตามสัญญาฉบบัน้ี ("ค าบอกกล่าว") จะตอ้งส่งดงัน้ี 

(ก) ในกรณีของค าบอกกล่าวถึงท่าน ให้ส่งไปยงัท่ีอยู่อีเมลท่ีท่านระบุไวใ้นเวลาท่ี
เปิดบญัชีของท่าน หรือท่ีแกไ้ขในภายหลงัผ่านทาง "ขั้นตอนการเปล่ียนแปลง
อีเมล" (Change of Email procedure) บนแพลตฟอร์ม หรือให้โพสต์ค าบอก
กล่าวนั้นบนแพลตฟอร์ม และ 

(ข) ในกรณีของค าบอกกล่าวถึงบริษัทให้ส่งทางอีเมลถึง support@stashaway.co.th 

21.2 ให้ถือว่าท่านได้รับค าบอกกล่าวท่ีบริษัทส่งให้แล้ว ในเวลาใดเวลาหน่ึงดังต่อไปน้ีท่ี
เกิดข้ึนก่อน 

(ก) เมื่อท่านไดร้ับค าบอกกล่าวบนแพลตฟอร์ม 

(ข) เมื่อท่านไดร้ับค าบอกกล่าวทางท่ีอยู่อีเมลของท่าน หรือ 

(ค) เมื่อส้ินสุดเดือนปฏิทินหลงัจากท่ีโพสต์ค าบอกกล่าวนั้นบนแพลตฟอร์ม หรือ
ส่งไปยงัท่ีอยู่อีเมลของท่าน 

21.3 ให้ถือว่าบริษัทไดร้ับค าบอกกล่าวท่ีท่านส่งให้แลว้ในวนัท่ีส่งค าบอกกล่าวนั้น เวน้แต่ได้
มีการส่งหลงัเวลา 17.00 น.ของวันท าการ หรือในเวลาใด ๆ ของวนัท่ีมิใช่วันท าการ ซ่ึง
จะถือว่าค าบอกกล่าวนั้นไดรั้บในวันท าการถดัไป 

21.4 ท่านจะตอ้งแจง้ให้บริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ทาง
ไปรษณีย ์หมายเลขโทรสาร และ/หรือท่ีอยู่อีเมลเพื่อการติดต่อของท่าน หรือรายละเอียด
ใด ๆ ท่ีเก่ียวกับท่านซ่ึงอยู่ในบันทึกของบริษัท พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบทั้งหมดท่ี
บริษัทร้องขอ บริษัทจะตอ้งใชเ้วลาตามสมควรซ่ึงไม่น้อยกว่าสิบส่ี (14) วันท าการนบัแต่
วนัท่ีได้รับแจ้ง ในการด าเนินการเปลี่ยนแปลงในบันทึกของบริษัท ภายหลังจากนั้น
บริษัทจึงอาจยึดถือตามการเปล่ียนแปลงนั้นได ้

21.5 การใช้บังคบัของข้อน้ี ข้อ 21 ของเอกสารแนบท้ายน้ีเก่ียวข้องกับค าบอกกล่าวส าหรับ
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัแพลตฟอร์มหรือบริการเท่านั้น 

ขอ้ 21 ก าหนดขอ้ก าหนดและเงื่อนไข
ส าหรับค าบอกกล่าว การทวงถาม และ
การติดต่ออื่น ๆ ท่ีท าไดต้ามสัญญาฉบบั
น้ี 
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22. การจัดการข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท 

22.1 ข้อร้องเรียนใด ๆ  ท่ีเก่ียวกับวิธีการท่ีบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจย่ืนต่อ
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทซ่ึงท่านสามารถติดต่อไปท่ี เลขที่ 725 
อาคาร เมโทร โพ ลิศ  ช้ัน  18 ถนน สุ ขุมวิท  แขวงคลอง ตัน เห นือ  เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 ท่ีอยู่อีเมล dataprotection@stashaway.co.th หรือ โทร +662 
821-6888 และข้อร้องเรียน ข้อพิพาท หรือความขดัแยง้อื่นใดท่ีท่านเสนอ ควรย่ืนเป็น
ลายลักษณ์อักษรเป็นประการแรกท่ี complaints@stashaway.co.th โดยบริษัทจะ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและรายงานให้ท่านทราบถึงผลการตรวจสอบและการแก้ไขขอ้
ร้องเรียนหรือข้อพิพาทนั้น หากท่านยงัคงไม่พอใจกบัผลการตรวจสอบหรือการจัดการ
ขอ้ร้องเรียน ขอ้พิพาท หรือความขดัแยง้ของท่าน ถา้เห็นว่าเหมาะสมท่านอาจยื่นเร่ืองต่อ
ศาลไทย หรือกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี ตามท่ี
ไดร้ับอนุญาตภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวข้อง 

22.2 ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้ 22.1 ขา้งตน้ ขอ้พิพาทใดท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวขอ้งกบัสัญญาฉบับ
น้ี และ/หรือเอกสารท่ีอ้างถึงในสัญญาฉบับน้ี รวมถึงปัญหาท่ีเก่ียวกับการมีอยู่ ความ
สมบูรณ์ หรือการยกเลิกสัญญาฉบับน้ีหรือเอกสารดังกล่าว ให้น าเสนอศาลไทยให้
ตดัสินเป็นท่ีสุด และท่านและบริษัทตกลงยอมรับเขตอ านาจของศาลไทยโดยเฉพาะอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได ้

ขอ้ 22 กล่าวถึงกระบวนการจดัการขอ้
ร้องเรียนของบริษัท ซ่ึงหากท่านไม่
พอใจกบัการจดัการขอ้ร้องเรียนของ
บริษัท ท่านสามารถย่ืนเร่ืองต่อ
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของ
ส านกังาน ก.ล.ต. หรือต่อศาลไทย ตาม
สมควรต่อไป 

 

23. ข้อก าหนดโดยทั่วไป 

23.1 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ท่านตกลงว่าการคลิก "ตกลง" (หรือการด าเนินการใดในท านอง
เดียวกบัเพื่อให้มีผลเช่นเดียวกนันั้น) ตามค าแนะน าบนแพลตฟอร์ม จะถือว่าท่านได้เข้า
ท าสัญญาฉบบัน้ีตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอ่ืน
ใดแลว้ คู่สัญญาตกลงยอมรับว่าการกระท าการใด ๆ เพื่อการแสดงตวัตนและการลงนาม
ผ่านมาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การเข้าถึงระบบ การทวน
สอบ การแสดงเจดนาดว้ยการคลิก และการยืนยนัความตกลงผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท์ หรือเคร่ืองมือส่ือสารอื่นใด จะถือว่าเป็นการรับทราบ ความตกลง และการลง
นาม รวมถึงการแสดงเจตนาของคู่สัญญาเพื่อวตัถุประสงคข์องสัญญาฉบบัน้ี 

23.2 การรับรองเพิ่มเติม ท่านจะต้องลงนามในเอกสาร กระท าการและส่ิงต่าง ๆ และ
ด าเนินการเพิ่มเติมตามท่ีอาจจ าเป็นตามสมควรหรือเหมาะสม เพื่อให้ข้อก าหนดของ
สัญญาฉบบัน้ีและธุรกรรมตามสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชอ้ย่างสมบูรณ์ และท่านจะตอ้ง
ใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดเพื่อให้บุคคลท่ีสามท่ีจ าเป็นลงนามในเอกสาร กระท าการ
และส่ิงต่าง ๆ และด าเนินการเพิ่มเติมตามท่ีอาจจ าเป็นตามสมควร เพื่อให้ขอ้ก าหนดของ
สัญญาฉบบัน้ีและธุรกรรมตามสัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชอ้ย่างสมบูรณ์ 

23.3 การโอน ท่านไม่มีสิทธิท่ีจะโอนสิทธิ ค ารับรอง ความตกลง หน้าที่ ความรับผิด และ/
ภาระผูกพนัของท่านตามสัญญาฉบบัน้ี เวน้แต่ดว้ยความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ท่านไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่ 
ใด ๆ ของท่านตามสัญญาให้แก่บุคคล
อื่นโดยไม่ไดร้ับอนุญาตจากบริษัทได้ 

บริษทัอาจแกไ้ขสัญญาไดเ้ป็นคร้ังคราว 
ซ่ึงการแกไ้ขใด ๆ ย่อมมีผลตั้งแต่วนัท่ีมี
การประกาศไวท่ี้ 
http://www.stashaway.co.th/en-
TH/account-opening-document.pdf 
ตามท่ีบริษัทจะก าหนด โดยท่านจะตอ้ง
พิจารณาสัญญาท่ีไดแ้กไ้ข และหากท่าน
ไม่ตกลงดว้ยกบัการแกไ้ขใด ๆ ท่าน
จะตอ้งหยุดใชบ้ัญชีและ/หรือบริการ
ของสแทชอเวย์ ประเทศไทย และบอก
เลิกสัญญาโดยทนัที หากท่านยงัคงใช้
บัญชีและ/หรือบริการของบริษัท
หลงัจากวนัท่ีมีหนงัสือบอกกล่าว
ดงักล่าว จะถือว่าท่านไดต้กลงดว้ยกบั
การแกไ้ขสัญญาขา้งตน้แลว้ 
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ของบริษัท บริษัทอาจโอนสิทธิใด ๆ ของบริษัทตามสัญญาฉบบัน้ีให้แก่บุคคลใดโดยไม่
ตอ้งไดร้ับความยินยอมจากท่าน แต่โดยอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งการบอกกล่าวล่วงหน้า 

23.4 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัทมีสิทธิเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแก้ไข และ/หรือปรับปรุง
ข้อก าหนดของสัญญาฉบับน้ีในเวลาใด ๆ ด้วยการโพสต์สัญญาฉบับท่ีเป็นปัจจุบันท่ี 
http://www.stashaway.co.th/legalen-TH/account-opening-document.pdf แ ล ะ ใ ห้ ก า ร
เพิ่มเติม การเปล่ียนแปลงแก้ไข และ/หรือการปรับปรุงดังกล่าวมีผลบังคบัในวนัท่ีไดม้ี
ก า ร โ พส ต์ สั ญญ า ฉบั บ น้ี ท่ี  http://www.stashaway.co.th/en-TH/account-opening-
document.pdf หรือวันอื่นใดตามท่ีบริษัทก าหนด ท่านตกลงว่าท่านมีหน้า ท่ีต้อง
ตรวจสอบสัญญาฉบับน้ีเป็นระยะ หากท่านไม่ยอมรับการเพิ่มเติม การเปล่ียนแปลง
แกไ้ข และ/หรือการปรับปรุงดงักล่าว ท่านตอ้งหยุดการใช้บัญชีและ/หรือการใชบ้ริการ
ท่ีให้โดยบริษัททันที อีกทั้งท่านต้องปิดบัญชี หยุดใช้บริการ และยกเลิกสัญญาน้ีทนัที 
หากท่านยงัคงใช้บัญชีและ/หรือใช้บริการท่ีให้โดยบริษัทต่อไปภายหลังจากมีค าบอก
กล่าวนั้น จะถือว่าท่านตกลงยอมรับการเพิ่มเติม การเปล่ียนแปลงแก้ไข และ/หรือการ
ปรับปรุงดงักล่าวโดยไม่มีขอ้สงวนสิทธิ 

23.5 ความตกลงทั้ งหมด สัญญาฉบับน้ี เอกสารท่ีอ้างถึงในสัญญาฉบับน้ี และสัญญา
แพลตฟอร์ม  รวมเป็นขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทั้งหมดท่ีตกลงกนัระหว่างท่านกบับริษัท
เก่ียวกับเน้ือหาสาระของสัญญาฉบับน้ี และเอกสารและสัญญาดังกล่าว และใช้บังคบั
แทนและเป็นการยกเลิกเอกสาร สัญญา หนงัสือแสดงเจตนา และค ารับรองอ่ืน ๆ ทั้งหมด
ท่ีเขา้ท าระหว่างท่านกับบริษัท ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา เก่ียวกบัเน้ือหา
สาระของสัญญาฉบับน้ีในทุกประการ ข้อก าหนดของสัญญาฉบับน้ีทั้งหมด เอกสารท่ี
อ้างถึงในสัญญาฉบับน้ี และสัญญาแพลตฟอร์มจะยงัคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
ต่อไปเพียงเท่าท่ีสามารถปฏิบติัได ้ ถึงแมว้่าเร่ืองทั้งหลายท่ีระบุไวจ้ะเสร็จส้ินไปแลว้ เวน้
แต่เร่ืองท่ีได้ปฏิบัติแลว้ในขณะนั้น และเวน้แต่ในกรณีท่ีระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนโดยชัดแจ้ง 
สัญญาฉบับน้ี เอกสารท่ีอ้างถึงในสัญญาฉบับน้ี และสัญญาแพลตฟอร์มจะมีผลผูกพนั
และด ารงเป็นประโยชน์ต่อผูสื้บสิทธิหรือผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมายของท่านและของ
บริษัท 

23.6 การมีผลบังคับใช้ต่อจากการยกเลิก การสละสิทธิ การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย และ
ขอ้ยกเวน้ในสัญญาฉบบัน้ี จะมีผลบงัคบัใชต่้อไปภายหลงัจากท่ีสัญญาฉบบัน้ีถูกยกเลิก 

23.7 ขอ้ก าหนดส่วนท่ีเป็นโมฆะไม่กระทบส่วนท่ีสมบูรณ์ ถา้ขอ้ก าหนดใดของสัญญาฉบับน้ี 
หรือส่วนใด ๆ ของขอ้ก าหนดดงักล่าวเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือไม่สามารถ
ใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมายใดท่ีข้อก าหนดนั้นอยู่ในบงัคบั ให้ขอ้ก าหนดนั้นเป็นโมฆะ ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้เพียงเท่านั้นโดยไม่กระทบไปถึง
ขอ้ก าหนดอื่น ๆ และเพื่อความชดัเจน ให้ส่วนท่ีเหลือของสัญญาฉบบัน้ียงัคงมีผลบังคบั
ใช้อย่างสมบูรณ์ และความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการใช้บังคบัได้ของ
สัญญาน้ีทั้งหมดในเขตอ านาจอ่ืนใดจะไม่ไดรั้บผลกระทบแต่ประการใด 

กฎหมายท่ีใชบ้งัคบักบัสัญญาฉบบัน้ีคือ
กฎหมายไทย 
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23.8 ไม่มีสิทธิของบุคคลภายนอก บุคคลท่ีมิใช่คู่สัญญาของสัญญาฉบับน้ี จะไม่มีสิทธิตาม
กฎหมายใดในอนัท่ีจะบงัคบัขอ้ก าหนดใดในสัญญาฉบบัน้ี 

23.9 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง สัญญาฉบบัน้ีอยู่ภายใตบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไทย 
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เอกสารแนบท้าย 3 – เอกสารค าเตือนความเส่ียง 

เอกสารค าเตือนความเส่ียงฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ค าอธิบายให้ท่านทราบโดยสังเขปเก่ียวกับความเส่ียงบางประการท่ี
เก่ียวข้องกับบริการ (รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินและธุรกรรม) ซ่ึงท่านควรทราบก่อนท่ีจะใช้บริการของบริษัท โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ท่านจะตอ้งตระหนกัว่าความเส่ียงสูญเสียเงินลงทุนของท่านอาจมีนยัส าคญั 

เอกสารค าเตือนความเส่ียงฉบับน้ีไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของความเส่ียงทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกับบริการ เอกสารค าเตือนความ
เส่ียงฉบับน้ีมุ่งเน้นท่ีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับบริการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยทั่วไปและ ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์การลงทุนท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศและกองทุนรวม ETF (exchange-traded funds) จากมุมมองของการลงทุนท่ี
เก่ียวขอ้ง บริษัทขอแนะน าให้ท่านขอค าปรึกษาทางการเงิน กฎหมาย ภาษี และวิชาชีพอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยตวัของท่านเอง 

เวน้แต่มีการนิยามไวเ้ป็นอย่างอื่นในเอกสารค าเตือนความเส่ียงฉบับน้ี ถ้อยค าและการอา้งอิงท่ีนิยามไวใ้นส่วนอื่นของสัญญา
ฉบบัน้ี ให้มีความหมายเช่นเดียวกนัในค าเตือนความเส่ียงฉบบัน้ี 

1. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับบริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

การลงทุนของบริษัทเพื่อกองทุนส่วนบุคคลของท่านตามกลยุทธ์การลงทุนนั้นน ามาซ่ึงความเส่ียงบางประการ โดย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลอาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้โดยข้ึนอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจหรือการเมือง 
สภาวะตลาดเงิน สภาวะตลาดทุน ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความผนัผวนของราคาสินคา้โภคภัณฑ์ 
เงินเฟ้อ ราคาของทรัพย์สิน ดชันีหรือทรพัยสิ์นท่ีกองทุนส่วนบุคคลเขา้ลงทุน ภยัธรรมชาติ และความเส่ียงท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทไม่ได้เป็นการ
รับรองผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทุนส่วนบุคคลของท่าน และท่านอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนคืนหรืออาจ
สูญเสียเงินลงทุนของท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออาจตอ้งช าระเงินเพิ่มเติมหรือด าเนินการอ่ืน ๆ  

ท่านเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่ได้ให้ค ารับรอง และไม่ได้อนุญาตให้กรรมการหรือพนักงานของบริษัทให้ค า
รับรองในนามของบริษัท ในเร่ืองใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนส่วนบุคคล รวมถึงอตัราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน หรือ
ผลตอบแทนคงท่ีใด ๆ ท่ีท่านจะไดร้ับ ท่านรับทราบและตกลงว่าในส่วนของบริการของบริษัท ท่านไม่ไดยึ้ดถือตาม
ค ารับรองของบริษัทในเร่ืองใด ๆ 

2. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

กองทุนส่วนบุคคลของท่านอาจลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ1 ซ่ึงอยู่ภายใต้บังคบัแห่ง
กฎหมายและกฎระเบียบของประเทศท่ีผลิตภณัฑ์เหล่านั้นจดทะเบียนอยู่ ดงันั้น ท่านจึงควรตระหนกัถึงความเส่ียงต่าง 
ๆ ดงัน้ี ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบักลยุทธ์การลงทุนท่ีท่านเลือก 

• ระดบัความคุม้ครองผูล้งทุนท่ีท่านได้รับในประเทศที่เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากผลิตภณัฑ์การลงทุนท่ีจดทะเบียนใน
ต่างประเทศจะด าเนินการภายใตร้ะบบกฎหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 
1 "ผลิตภณัฑ์การลงทุนท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ" ในเอกสารฉบบัน้ี หมายถึง ผลิตภณัฑ์ตลาดทุนท่ีจดทะเบียนเพ่ือการซ้ือขาย หรือมีการซ้ือ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือศูนย์ซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าในต่างประเทศเท่านั้น (เรียกรวมกันว่า "ตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ") 
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• ความแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายในต่างประเทศและประเทศไทย อาจมีผลกระทบต่อความสามารถของ
ท่านท่ีจะไดร้ับเงินทุนของท่านคืน 

• นยัทางภาษี ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัสกุลเงิน และค่าใชจ้่ายในการท าธุรกรรมเพิ่มเติมท่ีอาจเกิดข้ึนกบัท่าน 

• ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัคู่สัญญาและนายหน้าที่ท่านจะตอ้งแบกรับและ 

• พฒันาการดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมซ่ึงมีอิทธิพลต่อตลาดต่างประเทศที่ท่านท าการลงทุน 

ความเส่ียงเหล่าน้ีและความเส่ียงอื่น ๆ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลของท่าน 

1. ค าเตือนน้ีไม่ไดเ้ปิดเผยความเส่ียงทั้งหมด และเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัอื่น ๆ เก่ียวกบัการซ้ือขายผลิตภณัฑ์การลงทุน
ท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

2. กรณีกลยุทธ์การลงทุนมีความเก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑ์การลงทุนท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ท่านควรพิจารณา
อย่างรอบคอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะสมกับท่านหรือไม่ โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ ระดับความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ ทรัพยากรการเงิน และกรณีแวดล้อมอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ในการพิจารณาจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลท่ี
ลงทุนในผลิตภณัฑ์เหล่าน้ี ท่านควรตระหนกัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ความแตกต่างของกฎระเบียบ 

(ก) ตลาดต่างประเทศอาจมีกฎระเบียบท่ีแตกต่างกัน และอาจมีการด าเนินงานแตกต่างจากตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเทศไทย ตวัอย่างเช่น ตลาดต่างประเทศอาจมีกฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองการเก็บรักษาหลักทรัพย์และ
เงินท่ีธนาคารรับฝากทรัพย์สินหรือผูร้ับฝากเงินถืออยู่ อันอาจมีผลต่อหลักเกณฑ์การแยกและการเก็บรักษา
ผลิตภณัฑ์การลงทุนหรือเงินท่ีถืออยู่ในต่างประเทศของกองทุนส่วนบุคคลของท่าน นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียง
ท่ีผลิตภัณฑ์การลงทุนหรือเงินของกองทุนส่วนบุคคลของท่านจะไม่ได้รับความคุ้มครองหากผู ้รับฝาก
ทรัพย์สินมีปัญหาด้านเครดิตหรือประสบปัญหา อีกทั้งตลาดต่างประเทศยงัอาจมีระยะเวลาส าหรับการหัก
บญัชีและส่งมอบท่ีแตกต่างกนั 

(ข) ตลาดต่างประเทศอาจอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎเกณฑ์คุม้ครองผูล้งทุนท่ีแตกต่างจากประเทศไทย 

(ค) ผลิตภณัฑ์การลงทุนท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศอาจอยู่ภายใตม้าตรฐานการเปิดเผยข้อมูลต่างจากท่ีมาตรฐาน
ท่ีใชบ้งัคบักบัผลิตภณัฑ์การลงทุนท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย และเมื่อมีการเปิดเผยขอ้มูล ความแตกต่างของ
มาตรฐานด้านการบัญชี การสอบบัญชีและการรายงานทางการเงินอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพและ
ความสามารถในการเปรียบเทียบของข้อมูลท่ีให้ด้วย นอกจากน้ี การหาข้อมูลซ่ึงเป็นปัจจุบัน และข้อมูลท่ี
เผยแพร่อาจอยู่ในภาษาต่างประเทศเท่านั้นอาจกระท าไดย้ากกว่า 

ความแตกต่างของระบบกฎหมาย 

(ง) บางประเทศอาจไม่มีหรือไม่มีความแน่นอนในการใช้หลักกฎหมายเหมือนอย่างท่ีใชอ้ยู่ในระบบกฎหมายท่ี
พฒันาแลว้ ซ่ึงท าให้ยากย่ิงข้ึนท่ีจะคาดหมายผลของกระบวนพิจารณาทางศาล หรือจ านวนของค่าเสียหายท่ีพึง
ไดร้ับจากการชนะคดีไดอ้ย่างแน่นอน 

(จ) ส านักงาน ก.ล.ต. ของประเทศไทยจะไม่สามารถบังคบัให้มีการบังคบัใช้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดูแล
หรือกฎเกณฑ์ของตลาดในประเทศอื่น ๆ ท่ีจะมีการเขา้ท าธุรกรรมเพื่อกองทุนส่วนบุคคลของท่านได ้
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(ฉ) กฎหมายของบางประเทศอาจห้ามหรือจ ากดัการส่งเงินกลับออกจากประเทศดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงเงินลงทุน เงิน
ท่ีไดรั้บจากการหยุดการลงทุน ผลก าไร เงินปันผล และดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการลงทุนในประเทศเหล่านั้น ดงันั้น 
จึงไม่มีการรับประกันว่าเงินท่ีกองทุนส่วนบุคคลของท่านได้ลงทุนไป และเงินท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนจะ
สามารถส่งออกนอกประเทศดงักล่าวไดห้รือไม่ 

(ช) ในบางประเทศอาจมีการจ ากัดจ านวนเงินหรือประเภทของผลิตภัณฑ์การลงทุนท่ีผูล้งทุนต่างชาติอาจซ้ือขาย
ได้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาของผลิตภัณฑ์การลงทุนท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศซ่ึง
กองทุนส่วนบุคคลของท่านเขา้ลงทุน 

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ซ) การลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศอาจมีนยัทางภาษี ตัวอย่างเช่น เงินท่ีได้รับจาก
การขายหรือการรับเงินปันผลและรายไดอ้ื่น ๆ อาจตอ้งเสียภาษี อากรหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในต่างประเทศ
หรือในประเทศไทย หรือในทั้งสองประเทศ 

(ฌ) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจะ หรือการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราอาจจะมีผลต่อ
ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลของท่านในผลิตภัณฑ์การลงทุนท่ีอยู่ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งแปลงสกุลเงินของผลิตภณัฑ์การลงทุน 

(ญ) กองทุนส่วนบุคคลของท่านอาจตอ้งช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชัน่ของนายหน้า
ส าหรับธุรกรรมในตลาดหลกัทรัพย์ต่างประเทศ นอกจากน้ี ในบางประเทศ กองทุนส่วนบุคคลของท่านยงัอาจ
ต้องช าระค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายผลิตภัณฑ์การลงทุนท่ีจดทะเบียนบางอย่าง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีจะมี
ผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือเป็นการเพิ่มผลขาดทุนของกองทุนส่วนบุคคลของท่าน 

(ฎ) โดยทั่วไปธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือตลาดต่างประเทศถูกจะมีการเข้าท าโดยนายหน้า
ต่างประเทศซ่ึงมีสิทธิซ้ือขายและ/หรือหักบัญชีในตลาดเหล่านั้น ธุรกรรมทั้งหมดท่ีเขา้ท ากบัคู่คา้และนายหน้า
ดงักล่าวเพื่อกองทุนส่วนบุคคลของท่านต้องอาศยัการท่ีคู่คา้และนายหน้าเหล่าน้ีปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนโดย
ชอบ ซ่ึงหากคู่คา้และนายหน้าเหล่าน้ีมีหน้ีสินล้นพน้ตวัหรือผิดสัญญาอาจท าให้ตอ้งมีการเลิกหรือปิดสถานะ
ธุรกรรมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท (ในนามของกองทุนส่วนบุคคลของท่าน) และ/หรืออาจท าให้
ยากท่ีจะเรียกคืนเงินหรือทรัพยสิ์นในกองทุนส่วนบุคคลของท่านในต่างประเทศ 

พฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

(ฏ) พฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอาจมีผลต่อตลาดในต่างประเทศ ซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอน และ
อาจเป็นการสร้างความเส่ียงส าหรับการลงทุนในผลิตภณัฑ์การลงทุนท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศได ้

3. ความเส่ียงท่ีเก่ียวกับกองทุนรวมที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) 

โดยทั่วไปกองทุนรวมประเภทท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ ("กองทุนรวม ETF") จะเคลื่อนไหวตามผลการ
ด าเนินงานของดชันี ตลาดในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือกลุ่มทรัพยสิ์นบางอย่าง เช่น หุ้น พนัธบตัร หรือสินคา้โภค
ภณัฑ์ ซ่ึงผูจ้ดัการกองทุนรวม ETF อาจใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบรรลุวตัถุประสงคน้ี์ (รวมถึงการใชต้ราสารอนุพนัธ์) 
แต่โดยทั่วไป ผูจ้ัดการกองทุนรวม ETF จะไม่มีดุลยพินิจท่ีจะคงสถานะการลงทุนในเชิงรับ (defensive positions) 
ในช่วงตลาดขาลง โดยผูล้งทุนตอ้งพร้อมรับความเส่ียงของการขาดทุนและความผนัผวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดชันี/สินทรัพย์
อา้งอิง 
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(ก) ผูล้งทุนมีความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ สกุลเงิน กฎหมายและอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวกับประเทศนั้น ๆ  กลุ่ม
ธุรกิจ หรือตลาดท่ีเก่ียวข้องกับดัชนีอ้างอิงของกองทุนรวม ETF ซ่ึงกองทุนรวม ETF ท่ีลงทุนในประเทศเดียว
หรือกลุ่มธุรกิจเดียวจะมีเส่ียงจากการกระจุกตวัของการลงทุน (concentration risk) ซ่ึงผูล้งทุนควรตระหนกัถึง 
เช่นเดียวกับการลงทุนใด ๆ กองทุนรวม ETF อาจต้องเสียภาษีท่ีเรียกเก็บโดยหน่วยงานในตลาดของดัชนีท่ี
กองทุนรวม ETF เคลื่อนไหวตาม และมีความเส่ียงท่ีเก่ียวกับตลาดเกิดใหม่ และความเส่ียงท่ีเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายของตลาดอ้างอิง โดยกองทุนรวม ETF ท่ีมีดัชนีอ้างอิงตลาดเกิดใหม่อาจมีความเส่ียง
ต่อการขาดทุนมากกว่าการลงทุนในตลาดประเทศพัฒนาแล้วอันเน่ืองจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเส่ียงท่ี
เก่ียวกบัความไม่แน่นอนทางการเมือง เศรษฐกิจ ภาษีอากร และการก ากบัดูแลท่ีสูงกว่า  

(ข) ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัค่า tracking errors (ส่วนต่างของผลการด าเนินงานระหว่างกองทุนรวม ETF 
และดชันี/สินทรัพยอ์า้งอิง) เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความลม้เหลวของกลยุทธ์การเคลื่อนไหวตามทรัพย์สิน
อ้างอิง (tracking strategy) ความแตกต่างของสกุลเงิน เหตุการณ์เก่ียวกับสิทธิของหลักทรัพย์ในบริษัท 
(corporate action) เช่น สิทธิซ้ือหรือได้รับหลกัทรัพย์เพิ่มเติม (rights and bonus issues) โดยผูอ้อกหลักทรัพย์
อา้งอิงของกองทุนรวม ETF ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย 

(ค) ผูล้งทุนจะไม่สามารถซ้ือ และไม่สามารถขายหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวข้องในระหว่างระยะเวลา
ห้ามท าการซ้ือขายชัว่คราวของหน่วยลงทุนนั้น ตลาดหลกัทรัพยอ์าจท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนชัว่คราวในเวลา
ใดท่ีตลาดหลักทรัพย์พิจารณาว่าเป็นการเหมาะสมเพื่อการซ้ือขายอย่างเป็นธรรมและเป็นระเบียบเพื่อท่ีจะ
คุ้มครองผูล้งทุน การจองซ้ือและไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจถูกระงับไปด้วยถ้าการซ้ือขายหน่วยลงทุนถูกห้าม
เป็นการชัว่คราว 

(ง) ในกรณีท่ีกองทุนรวม ETF ลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ (กล่าวคือ กองทุนรวม synthetic ETF) หรือโดยใชก้าร
แลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวม (total return swaps) เพื่อบริหารผลตอบแทนให้เป็นไปตามผลการด าเนินงานของ
ดัชนี ผู ้ลงทุนจะมีความเส่ียงท่ีเ ก่ียวกับความน่า เช่ือถือของ คู่สัญญาซ่ึง เป็นผู ้ออกตราสารอนุพันธ์  
นอกเหนือไปจากความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับดัชนี หากคู่สัญญาผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพนัของตน 
กองทุนรวม synthetic ETF อาจขาดทุนเป็นจ านวนเท่ากับมูลค่าเต็มของตราสารอนุพนัธ์ท่ีออกโดยคู่สัญญา
ดงักล่าว นอกจากน้ี ควรพิจารณาถึงความเส่ียงจากการกระจุกตวัของการลงทุน (concentration risk) ของผูอ้อก
ตราสารอนุพนัธ์ด้วย (อาทิเช่น เน่ืองจากผูอ้อกตราสารอนุพนัธ์เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่ การท่ีคู่สัญญาตราสารอนุพนัธ์รายหน่ึงของกองทุนรวม synthetic ETF ไม่ปฏิบติัตามสัญญา หรือการเกิด
กรณีอื่นใดท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามสัญญาของคู่สัญญาดงักล่าว อาจมีผลกระทบ (knock-on effect) ต่อ
คู่สัญญาตราสารอนุพันธ์รายอื่น ๆ ของกองทุนรวม synthetic ETF ด้วย) ดังนั้น กองทุนรวม ETF จึงอาจ
ขาดทุนสูงกว่าความเส่ียงท่ีคาดหมายไวเ้ป็นอย่างมากได้ในกรณีของการผิดสัญญาโดยคู่สัญญาเพียงรายเดียว 
กองทุนรวม synthetic ETF บางกองทุนไดม้ีการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีออกโดยคู่สัญญาหลาย
ราย เพื่อท่ีจะกระจายการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัคู่สัญญา อย่างไรก็ตาม จ านวนคู่สัญญาของกองทุน
รวม ETF ท่ีมากข้ึนก็ท าให้กองทุนรวม ETF มีค่าความเป็นไปไดท้างคณิตศาสตร์ท่ีกองทุนรวม ETF จะไดร้ับ
ผลกระทบจากความเส่ียงท่ีเก่ียวกับคู่สัญญาสูงข้ึนด้วย หากคู่สัญญารายใดรายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
กองทุนรวม ETF อาจขาดทุน 

(จ) กองทุนรวม ETF อาจไม่มีสภาพคล่อง ถึงแมว้่ากองทุนรวม ETF ส่วนใหญ่อาจมผีูดู้แลสภาพคล่องท าหน้าท่ี
สนับสนุนสภาพคล่อฝ แต่ไม่ได้มีการรับประกันว่าจะมีการด ารงการซ้ือขายอย่างต่อเน่ือง ในกรณีท่ีผูดู้แล
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สภาพคล่องผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของตน ผูล้งทุนอาจจะไม่สามารถซ้ือขายผลิตภณัฑ์ได ้ความเส่ียงท่ี
เก่ียวกบัสภาพคล่องจะย่ิงสูงข้ึนถา้กองทุนรวม synthetic ETF ลงทุนในตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่มีตลาดรอง หรือ
ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าถึงราคาได้โดยง่าย อีกทั้งตราสารอนุพนัธ์เหล่าน้ียงัอ่อนไหวต่อการข้ึนลงของราคา
และความผนัผวนท่ีสูงกว่า ดังนั้น การยกเลิกการลงทุนก่อนก าหนดจึงอาจเป็นการยากและมี ค่าใช้จ่ายสูง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในกรณีท่ีลงทุนในตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเข้าถึงตลาดท่ีมีสภาพคล่องจ ากัด ผูล้งทุนอาจ
ขาดทุนจากส่วนต่างของราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายท่ีกวา้งกว่าของตราสารอนุพนัธ์ 

(ฉ) ถึงแม้ว่ากองทุนรวม ETF ได้รับหลักประกัน หลักประกันนั้นยงัอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าผูใ้ห้หลักประกันปฏิบติั
ตามหน้าท่ีของตน นอกจากน้ี หลักประกันนั้นอาจจะไม่ได้ประกอบด้วยหลักทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบของ
ดัชนีอ้างอิง และอาจกระจุกตัวอยู่ในบางตลาด กลุ่มธุรกิจ และ/หรือหลักทรัพย์ท่ีออกโดยรัฐบาลหรือภาครัฐ 
ซ่ึงอาจจะไม่ได้เก่ียวข้องกับดัชนีอ้างอิง อีกทั้งยงัมีความเส่ียงด้วยว่าในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิต่อหลักประกัน 
มูลค่าตลาดของหลักประกันอาจจะต ่ากว่าจ านวนท่ีค ้าประกันไวเ้ป็นอย่างมาก ซ่ึงก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมี
นยัส าคญัแก่กองทุนรวม ETF  

(ช) กองทุนรวม synthetic ETF อาจซ้ือขายในราคาต ่าหรือสูงกว่ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่วนต่างราคาน้ี
มีสาเหตุมาจากปัจจยัอุปสงคแ์ละอุปทาน และอาจมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงท่ีมีความ
ผันผวนและความไม่แน่นอนในตลาดสูง ส่วนต่าง น้ียังอาจพบได้ในกรณีของกองทุนรวม ETF ท่ีมีการ
เคลื่อนไหวตามตลาดหรือกลุ่มธุรกิจเฉพาะซ่ึงมีข้อจ ากัดการลงทุนโดยตรง ในกรณีท่ีดัชนี/ตลาดซ่ึงกองทุน
รวม synthetic ETF เคลื่อนไหวตามนั้นสามารถเข้าถึงได้ยาก กองทุนรวม ETF อาจขาดประสิทธิภาพในการ
สร้างหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อให้ราคาของกองทุน  ETF สอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ส่งผลให้กองทุนรวม ETF ตอ้งซ้ือขายในราคาท่ีสูงหรือต ่ากว่ามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ผูล้งทุนท่ีซ้ือ
กองทุน synthetic ETF ในราคาสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือท าการขายเมื่อราคาตลาดต ่ากว่า
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน อาจไดร้ับผลขาดทุน 

(ซ) กองทุนรวม ETF อาจจะสามารถหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนตามดชันีอา้งอิงได้อย่างสมบูรณ์ และอาจ
ถือทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดร้วมอยู่ในดชันี (non-index assets) กลยุทธ์ของผูจ้ดัการกองทุนรวม ETF ซ่ึงมีขอ้จ ากดัใน
การด าเนินการ อาจจะไม่สามารถสร้างผลลพัธ์ตามท่ีมุ่งหมายไว ้ นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทุนรวม ETF มีดุลย
พินิจท่ีจะใชสิ้ทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบของกองทุนรวม ETF 

(ฌ) ผูล้งทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวม ETF ซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมิได้อยู่ในสกุลเงินท้องถ่ินยงัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของ
สินทรัพยอ์า้งอิง ซ่ึงกระทบต่อราคาของกองทุน ETF ดว้ย 

(ญ) ดชันีอา้งอิงของกองทุนรวม ETF มีความผนัผวน และองคป์ระกอบและน ้าหนกั (weightings) ของดชันีอา้งอิง
อาจเปลี่ยนแปลงได ้ซ่ึงอาจท าให้ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF อาจข้ึนหรือลงได ้โดยทัว่ไป การ
ลงทุนในหน่วยลงทุนจะสะท้อนถึงดชันีอา้งอิงเน่ืองจากองค์ประกอบของดชันีอ้างอิงจะเปล่ียนแปลงเป็นคร้ัง
คราว โดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามลกัษณะที่เป็นอยู่ในเวลาท่ีท าการลงทุนในหน่วยลงทุน นอกจากน้ี ไม่มีการ
รับประกันได้ว่ากองทุนรวม ETF กองทุนใดจะสะท้อนถึงองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงท่ีเก่ียวข้องได้อย่าง
ถูกตอ้ง ณ ขณะใด ๆ 
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(ฎ) เน่ืองจากโดยปกติ ผูจ้ดัการกองทุนรวม ETF จะไดร้ับอนุญาตจากผูจ้ดัท าดชันี (index provider) ในการใชด้ชันี
อา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งได ้กองทุนรวม ETF จึงอาจถูกยกเลิกไดถ้้าสัญญาการให้อนุญาตท่ีเก่ียวข้องถูกยกเลิก หรือ
ถา้ไม่มีการรวบรวมหรือการเผยแพร่ดชันีอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งอีกต่อไป ทั้งน้ี หน่วยงานก ากบัดูแลยงัสงวนสิทธิท่ี
จะเพิกถอนการอนุญาตท่ีให้แก่กองทุนรวม ETF หรือก าหนดเงื่อนไขตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม และการเพิกถอน
นั้นอาจส่งผลให้เป็นการไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่อาจเป็นไปได ้หรือพน้วิสัยท่ีจะด ารงกองทุนรวม ETF ต่อไป 
นอกจากน้ี บริษทัลูกและบริษทัในเครือของผูจ้ัดการกองทุนรวม ETF อาจมีบทบาทในกองทุนรวม ETF ดว้ย 
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฏ) ผูจ้ดัท าดชันีไม่มีหน้าท่ีตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของผูจ้ดัการกองทุนรวม ETF หรือผูล้งทุน ในการพิจารณา 
ก าหนดองคป์ระกอบ หรือค านวณดชันีอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ผูจ้ดัท าดชันีอาจเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขั้นตอน
และหลกัเกณฑ์การค านวณและรวบรวมดชันีอา้งอิงแต่ละดชันี และสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัท่ีเป็นองคป์ระกอบ 
และปัจจยัต่าง ๆ เป็นคร้ังคราวโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบ (ไม่ว่าโดยวาจาหรือโดยวิธีการอ่ืนใด) ดงันั้น จึงไม่มี
การรับประกันได้ว่าการด าเนินการของผูจ้ัดท าดัชนีจะไม่เป็นการเส่ือมเสียต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ETF ผูจ้ดัการ หรือผูล้งทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท่านรับรองว่าท่านได้รับส าเนาของ เอกสารค าเตือนความเส่ียงฉบับน้ีแล้ว และท่านเข้าใจถึงเน้ือหาของเอกสารค าเตือน 
ความเส่ียงฉบบัน้ี 
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