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แบบค าขอใช้บริการท่ีปรึกษาการลงทุน และบริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan   
 

วันที่ _________________________  
 
 
 

ข้าพเจ้า____________________________________________________________ (“ลูกค้า”) มีความประสงค์จะขอใช้บริการที่ปรึกษาการลงทุน และ
บริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 191 
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

 กลยุทธ์ที่ขอใชบ้ริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan:  โปรดระบุ (เลือกได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์) 

รหัสกลยุทธ์ จ านวนเงินลงทุนงวดละ (บาท) ลูกค้าลงลายมือช่ือ 
ตามกลยุทธ์ที่เลือก 

 เลขที่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่บริษัท)  โปรดระบเุป็นตัวเลข โปรดระบุเป็นตัวอักษร 

DCA001      

DCA002      

DCA003      

VA001      

VA002      

VA003      
หมายเหตุ: จ านวนเงินลงทุนขั้นต  า เป็นไปตามที ระบุใน Strategy Fact Sheet ของแต่ละกลยุทธ์  

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทหักเงินลงทุนแต่ละงวดจากบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท 

 การขอเปิด/เพ่ิมบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะ (   ) เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชี Cash Balance (กรณีไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท)  
                                      (   ) เพิ่มบัญชีซื้อขายหลักทรัพยป์ระเภทบัญชี Cash Balance (กรณีมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทอยู่แล้ว) 
   (   ) ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชี Cash Balance ปัจจุบันของข้าพเจ้า เลขที่บัญชี ____________________ 

 การช าระเงินค่าซื้อและการรับเงินค่าขาย (ต้องเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น) 
(  )  ข้าพเจ้าตกลงใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ตามฐานข้อมูลล่าสุดที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัท   
(  )  ข้าพเจ้ายังไม่เคยใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัท  ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดบัญชี
 เงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ดังนี้ 
ธนาคาร____________________________ สาขา _______________________ ประเภทบัญชี       ออมทรัพย์      กระแสรายวัน 
เลขที่บัญช ี               

หมายเหตุ:   1. ชื อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นชื อเดียวกันกับที ใช้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท และไม่เป็นบัญชีร่วม 
                        2. ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากและส าเนาเอกสารธนาคารซึ งแสดงชื อบัญชีและเลขที บัญชีมาพร้อมกันนี้  

 การรับเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะรับเงินปันผล รวมถึงสิทธิอ่ืนใดที่เป็นตัวเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ตามรายละเอียดด้านล่าง (โปรดเลือกเพียงข้อใด
ข้อหนึ่ง) ทัง้นี้ ข้าพเจ้ารับทราบดีว่า การรับเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนี้ มีผลเฉพาะหลกัทรัพย์ที่ฝากไว้กับบริษัทเท่านั้น 

(   ) ตามฐานข้อมูลล่าสุดที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัท 
(   ) ตามฐานข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารที่ข้าพเจ้าได้แจ้งต่อบริษัทในหัวข้อ “การช าระเงินค่าซื้อและการรับเงินค่าขาย”  ขา้งต้น 
 หมายเหตุ:   1. ชื อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นชื อเดียวกันกับที ใช้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท และไม่เป็นบัญชีร่วม 
                  2. ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากและส าเนาเอกสารธนาคารซึ งแสดงชื อบัญชีและเลขที บัญชีมาพร้อมกันนี้ 
 

 
 

ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 

ส าหรับเจ้าหน้าที บริษัท 
Bualuang iProgramTrade : Stock Accumulation Plan บัญชีเลขท่ี _______________ 
ผูแ้นะน าการลงทุน __________________________________ License No. ___________________ ทีม/สาขา_______________ 
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 การคิดค่าธรรมเนียมและการหักเงินลงทุนในกลยุทธ์ 

(1) ข้าพเจ้าตกลงช าระค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากการใช้บริการที่ปรึกษาการลงทุน และบริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock 
Accumulation Plan ในอัตราร้อยละ 0.30 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้าตกลงช าระภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทน
นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรพัย์ที่ข้าพเจ้าได้ท าไว้กับบริษัท  
ค่าธรรมเนียมตาม (1) นี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการ
ก ากับดูแล และค่าธรรมเนียมอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้เรียกเก็บ รวมถึงค่าใช้จ่า ยที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว  
โดยข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

 ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทหักช าระค่าธรรมเนียมตาม (1) จากเงินหลักประกันคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือท าการขายหลักทรัพย์  
ตามจ านวนของค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ข้าพเจ้าถูกเรียกเก็บจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเปิดไว้กับบริษัท 

(2)  ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทจะท าการหักเงินลงทุนแต่ละงวดจากบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า ผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท
ทุกวันที่ 1 ของแต่ละงวด (แต่ทั้งนี้ เฉพาะในงวดแรกของการลงทุน ข้าพเจ้าตกลงว่า บริษัทจะหักเงินลงทุนในวันที่ 1 หรือวันที่ 16 ก็ได้ (แล้วแต่กรณี)) ใน
กรณีวันที่ระบุข้างต้นไม่ตรงกับวันท าการ บริษัทจะท าการหักเงินลงทุนในวันท าการถัดไป โดยจะเริ่มหักงวดแรกหลังจากที่บริษัทได้ส่งอีเมลยืนยันและตก
ลงให้ใช้บริการที่ปรึกษาการลงทุน และบริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan จาก iprogramtrade@bualuang.co.th (หรือ
อีเมลอ่ืนใดที่บริษัทได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ) หากภายหลังจากที่บริษัทได้ส่งอีเมลดังกล่าวแล้ว บริษัทไม่สามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าได้
ครบถ้วน บริษัทจะท าการหักเงินทั้งหมดดังกล่าวอีกครั้งในรอบงวดถัดไป ซึ่งหากข้าพเจ้าไม่มีเงินเพียงพอที่จะหักได้ติดต่อกัน 2 ครั้งดังกล่าว ให้ถือว่า
สัญญาไม่เกิดขึ้น 

 หากงวดใดข้าพเจ้ามีเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ไม่ครบตามจ านวนเงินลงทุนในกลยุทธ์ จะไม่มีการหักเงินในรอบ
การลงทุนของงวดนั้นๆ โดยจะไม่มีการหักเงินย้อนหลัง และถ้าข้าพเจ้าไม่มีเงินเพียงพอที่จะหักได้ติดต่อกัน 2 งวด ให้ถือว่าสัญญาเป็นอันสิ้นสุด  
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทมีสิทธิน าเงินใดๆ ที่อยู่ในบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเปิดไว้กับบริษัท มาลงทุนโดยผ่านบริการที่ปรึกษาการลงทุน และ
บริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan ได้ทั้งสิ้น 

(3)   ข้าพเจ้าตกลงช าระค่าธรรมเนียมในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน เป็นงวดราย 2 ปี หรือตามงวดที่บริษัทได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ (แล้วแต่กรณี) เป็นจ านวน
เงินงวดละ 1,070 บาท (อัตราดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) โดยช าระด้วยวิธีการหักผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ซึ่งจะช าระงวด
แรกในวันที่หักเงินลงทุนในกลยุทธ์งวดแรก (อนึ่ง ล าดับการหักช าระหนี้ บริษัทจะหักช าระค่าธรรมเนียมในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนพร้อมกับเงินลงทุน
ในกลยุทธ์ตาม (2) หากไม่สามารถหักเงินได้ทั้งหมด บริษัทจะท าการหักเงินทั้งหมดดังกล่าวอีกครั้งในรอบงวดถัดไป ซึ่งหากข้าพเจ้าไม่มีเงินเพียงพอที่จะ
หักได้ติดต่อกัน 2 ครั้งดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญาไม่เกิดขึ้น)  

 ส าหรับค่าธรรมเนียมในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนงวดต่อไป ข้าพเจ้าจะท าการช าระค่าธรรมเนียมในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนงวดต่อไปทุกๆ 2 ปี  
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมในการเป็นที่ปรีกษาการลงทุนส าหรับงวดใดได้ บริษัทจะท าการหักค่าธรรมเนียมในการเป็นที่ปรึกษาการ
ลงทุนอีกครั้งในรอบการหักเงินลงทุนงวดถัดไป ซึ่งหากข้าพเจ้าไม่มีเงินเพียงพอที่จะหักได้ติดต่อกัน 2 ครั้งดังกล่าว ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันสิ้นสุด  

 นอกจากนี้ หากข้าพเจ้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบระยะเวลาทุก 2 ปี หรือกรณีที่สัญญาสิ้นสุดด้วยเหตุตาม (2) หรือ (3)  ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่ได้ช าระไว้แล้วดังกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า  
อนึ่ง หากข้าพเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในกลยุทธ์ ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบตามวิธีการที่บริษัทก าหนด และให้การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวมีผลเมื่อบริษัทได้ส่งอีเมลอนุมัติการเปลี่ยนแปลงให้แก่ข้าพเจ้า (ทั้งนี้ บริษัทจะส่งอีเมลจาก iprogramtrade@bualuang.co.th (หรืออีเมลอ่ืนใดที่
บริษัทได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ) ไปยังอีเมลของข้าพเจ้าตามที่ได้ให้ไว้กับบริษัท อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะไม่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงเงิน
ลงทุนในกลยุทธ์ดังกล่าวตามที่บริษัทเห็นสมควร 

 
 
ค ารับรองและข้อตกลงของลูกค้า 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดและข้อมูลข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อบริษัทเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ 
ในภายหลัง ข้าพเจ้าตกลงว่า ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที  
ข้าพเจ้าตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามสัญญาบริการที่ปรึกษาการลงทุน และบริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan (ต่อไปจะเรียกว่า 
“สัญญาแนบท้าย”) ที่แนบท้ายแบบค าขอฉบับนี้  
ทั้งนี้ ในส่วนของสัญญาแนบท้าย (ยกเว้น Strategy Fact Sheet) ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือให้ลูกค้าได้อ่านและท าความ
เข้าใจอีกช่องทางหนึ่งด้วย ซึ่งสัญญาแนบท้ายดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบค าขอฉบับนี้ และหากข้อความใดในแบบค าขอฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับสัญญาแนบ
ท้าย ข้าพเจ้าตกลงให้ข้อความในแบบค าขอฉบับนี้ใช้บังคับเป็นหลัก  
อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ค าสั่ง ค าพิพากษา พันธะสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ หรือในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ หรือ
จะเกิดขึ้นในอนาคต ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ (1) ความมีตัวตนที่แท้จริงของข้าพเจ้า และ/หรือผู้รับประโยชน์จากการใช้บริการ
หรือท าธุรกรรมกับบริษัท  (2) การใช้บริการหรือท าธุรกรรมกับบริษัทตามแบบค าขอฉบับนี้  (3) วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมตามแบบค าขอฉบับนี้  (4) ข้อมูล
เครดิตของข้าพเจ้า และ (5) ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมตามแบบค าขอฉบับนี้ ให้แก่ (ก) รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ  
(ข) หน่วยงานก ากับดูแล  (ค) คู่สัญญาของบริษัท  (ง) บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (Affiliates)  (จ) พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
(ฉ) สถาบัน องค์กร หรือบุคคลอ่ืนใดที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต หรือ (ช) ผู้แนะน าลูกค้า (Introducing Broker Agent: IBA) ได้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบ
ข้อมูลของข้าพเจ้า หรือด าเนินการใดๆ เท่าที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย ค าสั่ง ค าพิพากษา พันธะสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ ดังกล่าว 
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นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแบบค าขอฉบับนี้ หรือสัญญาแนบท้าย บริษัทจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยติด
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของบริษัท หรือโดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นคราวๆ ไป และข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันตามที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น 
ทุกประการ 
แบบค าขอฉบับนี้ และสัญญาแนบท้ายให้มีผลใช้บังคับตามที่บริษัทจะได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่
บริษัท ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้แจ้งที่อยู่อีเมลแก่บริษัทด้วย บริษัทจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบทางอีเมลเพ่ิมอีกช่องทางหนึ่ง โดยบริษัทจะส่งจากที่อยู่อีเมลที่ระบุในสัญญา
แนบท้าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X  __________________________________ ลูกค้า  
 (                                                      ) 

 
 

    __________________________________ ผู้แนะน าการลงทุน (พยาน) 
 (                                                    )  



 

 
บริการท่ีปรึกษาการลงทุน และบริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan   
 

หน้า 4 จาก 8 

DCA/ VA_Version 2.0 ปรับปรุงเอกสาร ล่าสุดวันท่ี 21/01/2019 

สัญญาบรกิารที่ปรึกษาการลงทุน และบริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan 

สัญญาน้ีท าขึ้นระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32 ถนนสีลม แขวงสีลม  
เขตบางรักกรุงเทพมหานคร (ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “บริษัท”) ฝ่ายหน่ึง กับ ลูกค้า อีกฝ่ายหน่ึง  
โดยท่ี  (1)  ลูกค้ามีความประสงค์จะ 

(1.1) ใช้บริการท่ีปรึกษาการลงทุนจากบริษัท เพื่อให้ค าแนะน า วางแผน หรือวางกลยุทธ์เก่ียวกับการซ้ือขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า ซ่ึงบริษัทตกลง
รับท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนแก่ลูกค้าตามความประสงค์ดังกล่าว  

(1.2) ใช้บริการ Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “Bualuang iProgramTrade”) จากบริษัท โดยเป็นบริการการส่ง
ค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการส่งค าส่ังซ้ือขายภายใต้เงื่อนไขและกลยุทธ์การลงทุนท่ีลูกค้าก าหนด ซ่ึงบริษัทตกลง 
รับท่ีจะให้บริการแก่ลูกค้าตามความประสงค์ดังกล่าว 

ท้ังน้ี ก าหนดให้น าท้ังสองบริการข้างต้นมาใช้กับการซ้ือขายกับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ ตามที่ปรากฏในค าจ ากัดความข้อ 1. ท่ีลูกค้ามีไว้กับบริษัท  
 (2) ลูกค้าตกลงว่า สัญญาน้ีจะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อบริษัทได้ส่งอีเมลยืนยันการตกลงให้บริการท่ีปรึกษาการลงทุน และบริการ Bualuang iProgramTrade แก่ลูกค้า พร้อม
ทั้งบริษัทได้หักเงินเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนงวดแรกและเงินลงทุนงวดแรกได้เรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี บริษัทจะส่งอีเมลจาก iprogramtrade@bualuang.co.th 
(หรืออีเมลอื่นใดท่ีบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ) ไปยังอีเมลท่ีลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัท 

ดังนั้น ลูกค้าจึงตกลงท าสัญญาโดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ค าจ ากัดความ 
ข้อ 1. ในสัญญาน้ี ค าว่า 

“หลักทรัพย์” ให้หมายความรวมถึง หลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
“บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์” หมายความถึง บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีลูกค้าเปิดไว้กับบริษัท 
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
“ส านักงาน ก.ล.ต.” หมายความถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 
“วันท าการ” หมายความถึง วันท่ีธนาคารพาณิชย์โดยท่ัวไปเปิดท าการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซ่ึงมิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนด 
“ข้อมูลลับ” หมายถึง ข้อมูลท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับ ส าเนา รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้จากการประมวลผลข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ท่ี คู่สัญญาฝ่ายใด 
ฝ่ายหน่ึงเปิดเผยให้แก่อีกฝ่ายหน่ึงเพื่อใช้ประกอบการท าหน้าท่ีตามสัญญาน้ี แต่ไม่รวมถึงข้อมูลดังต่อไปน้ี 
(1) ข้อมูลท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงต้องเปิดเผยตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ังของศาลหรือหน่วยงานราชการเฉพาะท่ีมีอ านาจหน้าท่ีและเก่ียวข้องกับ

ข้อมูลลับโดยตรง 
(2) ข้อมูลน้ันเป็นท่ีรู้กันท่ัวไปอยู่แล้วในขณะหรือหลังท าข้อตกลงฉบับน้ี 
(3) ข้อมูลท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแสดงได้ว่าตนมีอยู่แล้วก่อนท าสัญญาฉบับน้ี 
(4) ข้อมูลท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแสดงได้ว่าได้รับจากบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิให้ข้อมูลและไม่มีหน้าท่ีต้องปกปิดข้อมูลตามข้อตกลงฉบับน้ี 
 “Strategy Fact Sheet” หมายถึง ข้อมูลสังเขปของกลยุทธ์การลงทุน (ซ่ึงหมายความรวมถึง การก าหนดกลยุทธ์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ การกระจายเงินลงทุน  

การจัดการความเส่ียง ส าหรับการลงทุนในหลักทรัพย์) โดยบริษัทจะส่ง Strategy Fact Sheet ตามท่ีลูกค้าเลือกในแบบค าขอใช้บริการท่ีปรึกษาการลงทุน และบริการ 
Bualuang iProgramTrade ประเภท Stock Accumulation Plan ให้ลูกค้าทราบทางอีเมลเป็นคราวๆ ไป โดยจะมีผลผูกพันลูกค้าและถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบับน้ี  

 “เว็บไซต์” (Website) หมายถึง www.bualuang.co.th หรือเว็บไซต์อื่นๆ ท่ีบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ  

ขอบเขตและเงื่อนไขการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 
ข้อ 2. บริษัทได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน และมีความพร้อมในเร่ืองระบบงานในการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนดังกล่าว 
ข้อ 3. ลูกค้าตกลงขอใช้บริการท่ีปรึกษาการลงทุนจากบริษัท เพื่อให้ค าแนะน า วางแผนหรือวางกลยุทธ์เก่ียวกับการซ้ือขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ตาม Strategy Fact Sheet 

ให้แกลู่กค้า ซ่ึงลูกค้าเข้าใจถึงความเส่ียงใดๆ ของกลยุทธ์การลงทุนตามข้อมูลท่ีเปิดเผยใน Strategy Fact Sheet เป็นอย่างดี 
ข้อ 4. ลูกค้าตกลงให้บริษัทส่งค าแนะน า แผน หรือกลยุทธ์จากบริการท่ีปรึกษาการลงทุนไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายใต้บริการ Bualuang iProgramTrade และให้ถือเป็นค าส่ัง

ของลูกค้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติส าหรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ตามที่ได้ก าหนดข้างต้น  
ข้อ 5. ในกรณีท่ีลูกค้าประสงค์จะใช้บริการอื่นใดท่ีเก่ียวข้องหรือเก่ียวเน่ืองกับการบริการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน หรือบริการ Bualuang iProgramTrade ของบริษัท บริษัทอาจ

เรียกร้องให้ลูกค้าลงนามในเอกสารอื่นใดท่ีเก่ียวกับบริการอื่นน้ันได้ โดยลูกค้าตกลงท่ีจะลงนามในเอกสารเพิ่มเติมตามท่ีบริษัทเรียกร้อง (ถ้ามี) ในการน้ี ลูกค้ายอมรับว่า
บริษัทอาจคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากการให้บริการอื่นดังกล่าว 

ขอบเขตและเงื่อนไขการบริการ Bualuang iProgramTrade 
ข้อ 6. การให้บริการ Bualuang iProgramTrade โดยบริษัท เป็นบริการนายหน้าในการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ

ควบคุมการส่งค าส่ังซ้ือขายภายใต้เงื่อนไขและกลยุทธ์การลงทุน รวมท้ังลักษณะค าส่ังท่ีลูกค้าก าหนด การส่งค าส่ังซ้ือขายในลักษณะดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือช่วยให้การส่ง
ค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างมีวินัยและปราศจากภาวะกดดันท่ีอาจเกิดขึ้นจากความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไร 
ก็ดี Bualuang iProgramTrade ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าละเลยการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ลูกค้าหรือผู้รับมอบอ านาจของลูกค้า
ต้องมีความรู้และความเข้าใจว่ามีหลายปัจจัยท่ีอาจเป็นสาเหตุให้การส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถส่ง ค าส่ังท่ีลูกค้าต้องการได้  
เช่น เกิดจากผลทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ังของหน่วยงานก ากับดูแลหรือภาครัฐ ท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงท่ีจะมีผลใช้บังคับในอนาคต การขัดข้อง
ของระบบการส่ือสารอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานระบบการส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การขัดข้องของระบบไฟฟ้า ข้อผิดพลาดและ
ข้อจ ากัดของซอฟแวร์/ฮาร์ดแวร์และข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่อาจคาดการณ์ ลูกค้าท่ีใช้บริการ Bualuang iProgramTrade รับทราบและเข้าใจ
ถึงความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น ท้ังท่ีสามารถคาดการณ์ได้และไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
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ค่าธรรมเนียม 
ข้อ 7. ลูกค้าตกลงจะช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามสัญญาน้ี ตามท่ีระบุในแบบค าขอใช้บริการท่ีปรึกษาการลงทุน และบริการ Bualuang iProgramTrade ท่ีได้ท าไว้กับ

บริษัท 
ข้อ 8. บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ได้ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฉบับน้ี แต่ท้ังน้ี บริษัทจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ บริษัทจะจัดส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน  
ท้ังน้ี บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ สูงสุดไม่เกินอตัราร้อยละ 1 (หน่ึง) ของมูลค่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ 

(2) กรณีลดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจะจัดส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบ 

สิทธิและหน้าที่ของลูกค้า 
ข้อ 9. ลูกค้ามีสิทธิในการได้รับข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการท่ีปรึกษาการลงทุน (ซ่ึงหมายความรวมถึงรายงานบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ รายงานสภาวะตลาด การเข้าอบรมสัมมนา 

หรือการได้รับค าแนะน าเก่ียวกับการลงทุน เช่น กลยุทธ์การลงทุน การจัดสรรเงินลงทุน การวางแผนการลงทุน เป็นต้น) 
 ภายใต้สัญญาฉบับน้ี อาจมีกรณีท่ีบริษัทให้ค าแนะน าการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีบริษัทอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึงลูกค้ามีสิทธิท่ีจะได้รับทราบข้อมูลความขัดแย้ง

ดังกล่าวจากบริษัท พร้อมท้ังยินยอมให้บริษัทให้ค าแนะน าเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์น้ัน 
ข้อ 10. ในการให้บริการท่ีปรึกษาการลงทุน และบริการ Bualuang iProgramTrade ของบริษัทตามสัญญาน้ี ลูกค้าตกลงท่ีจะไม่ว่ากล่าว เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือด าเนินการอื่นใด  

ต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ท่ีลูกค้าได้รับ อันเน่ืองมาจากการท่ีลูกค้าน าข้อมูลค าแนะน า การวางแผน หรือกลยุทธ์จากบริษัทไปใช้ หรือ เน่ืองมาจากการท่ีบริษัท
ด าเนินการตามค าส่ังของลูกค้า เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท 

สิทธิและหน้าที่ของบริษัท 
ข้อ 11. ภายใต้ขอบเขตแห่งสัญญาน้ี บริษัทจะท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า วางแผนหรือกลยุทธ์เก่ียวกับการซ้ือขายหรือการลงทุนในหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ข้อ 12. บริษัทมีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายชื่อหลักทรัพย์ท่ีให้ซ้ือขายตามกลยุทธ์  ยุติการส่งค าส่ังซ้ือขาย และจ ากัดการส่งค าส่ังซ้ือขายได้ทุกเมื่อ  ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท 

ตามเหตุผลอันสมควรแก่กรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 
 บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะท าการเปล่ียนแปลงหรือยุติการส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ตามกลยุทธ์  หากบริษัทพบว่าลักษณะหรือรูปแบบการส่งค าส่ังดังกล่าวอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ท้ังน้ี บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 3 (สาม) วันท าการนับถัดจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือยุติการส่งค าส่ัง
ดังกล่าว 

ข้อ 13. ในกรณีท่ีลูกค้าผิดนัดช าระหนี้ใดๆ ตามสัญญาน้ี ลูกค้ายินยอมให้บริษัทมีสิทธิน าเงิน หลักทรัพย์หรือหลักประกันใดๆ ท่ีอยู่บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของลูกค้าท่ีเปิดไว้
กับบริษัทมาช าระหน้ีให้แก่บริษัท หรือยินยอมให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซ่ึงอยู่ในความครอบครองของบริษัท ตลอดจนสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพย์ได้  
(ถ้ามี) โดยมิต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด ท้ังน้ี ไม่ค านึงว่าหลักทรัพย์หรือสิทธิในการจองซ้ือหลักทรัพย์ท่ีบังคับขายน้ัน เป็นหลักทรัพย์หรือสิทธิ  
ในหลักทรัพย์ท่ีลูกค้าได้ฝากหรือมอบให้บริษัทครอบครองไว้เพื่อการใด หรือจะท าการบังคับขายเมื่อใด โดยลูกค้าตกลงชดใช้ค่าเสียหาย ดอกเบ้ีย และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
จากการผิดนัด และการบังคับขายหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทุกประการ 

ข้อ 14. นอกเหนือจากสิทธิต่างๆ ท่ีบริษัทมีต่อลูกค้าตามสญัญาน้ี บริษัทมีสิทธิท่ีจะเรียกให้ลูกค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีบริษัทอาจได้รับอันเน่ืองมาจาก
หรือเก่ียวกับสัญญาน้ี หรือเก่ียวกับการกระท าหรืองดเว้นกระท าการของลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ  ท่ีบริษัทอาจได้รับ
อันเน่ืองมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดเก่ียวกับสัญญาน้ี ซ่ึงมิได้เกิดขึ้นจากการกระท า งดเว้นก ระท าการหรือความผิดของบริษัท 
แต่ประการใด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ข้อ 15. บริษัทอาจแนะน าใหลู้กค้าลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ทั้งน้ี หลักทรัพย์ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่ 

(1) หุ้นท่ีบริษัท บุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการ ผู้ให้ค าแนะน าถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
(2) การถือหุ้นของบุคคลตามข้อ 15. (1) ให้นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย 
(3) หลักทรัพย์ของบริษัทท่ีบุคคลผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทเป็นกรรมการ 
(4) หลักทรัพย์ท่ีมีบริษัทหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องของบริษัทเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ าประกัน 
(5) หลักทรัพย์เฉพาะในส่วนท่ีบริษัทหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดเตรียมค าเสนอซ้ือ ท่ีปรึกษาของผู้ถือหุ้นของกิจการท่ีถูกเสนอซ้ือผู้จัด

จ าหน่ายหลักทรัพย์ ตัวแทนจ าหน่ายหลักทรัพย์ หรือตัวแทนสนับสนุน 

การชดใช้คา่เสียหาย 
ข้อ 16. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในทุกกรณีส าหรับความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดแก่ลูกค้าหรือท่ีลูกค้าก่อขึ้น อันเน่ืองมาจากการท่ีลูกค้าน าข้อมูลค าแนะน า การวางแผน หรือ

กลยุทธ์จากบริษัทไปใช้ หรือเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทด าเนินการตามค าส่ังของลูกค้า เว้นแต่ความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวน้ันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของบริษัท 

ข้อ 17. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ท่ีลูกค้าได้รับจากการท่ีบริษัทเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน หรือบริการ Bualuang iProgramTradeให้แก่ลูกค้า  
หากความสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ เหตุสุดวิสัย การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอ านาจรัฐ 
ข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูล และข้อผิดพลาดเก่ียวกับระบบเครือข่ายการส่ือสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการส่ือสารของบุคคลภายนอก หรือเครือข่ายการ
ส่ือสารของบริษัท การตั้งข้อจ ากัดหรือข้อห้ามท้ังในประเทศและต่างประเทศ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กระแสไฟฟ้าดับ หรือเหตุประการอื่นใดท่ีส่งผล 
หรือท่ีน่าจะส่งผลให้เกิดเหตุดังกล่าว หรือเหตุประการอื่นท่ีมีผลต่อการด าเนินการของบริษัท 

ข้อ 18. ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการรับผิดชอบต่อหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต จากการให้บริการท่ีปรึกษาการลงทุน และบริการ Bualuang iProgramTrade 
และถือว่าลูกค้าเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในความเส่ียงจากการลงทุนผ่านระบบการส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบกลยุทธ์การ
ลงทุนท่ีลูกค้าตัดสินใจเลือกอย่างดีแล้ว ลูกค้ามีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อความเส่ียงดังกล่าว รวมถึงความเสียหายและผลกระทบอื่นใดท่ีอาจเกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
โดยไม่มีข้อจ ากัด 

ข้อ 19. ลูกค้ายอมรับว่าจะไม่ได้รับค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าเสียโอกาสใดๆ  ท่ีเกิดขึ้นจากข้อขัดข้องของระบบการให้บริการท่ีปรึกษาการลงทุน  และบริการ Bualuang 
iProgramTrade เช่น การเพิ่มขึ้นของมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีลูกค้าต้องการซ้ือ การลดลงของมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีลูกค้าต้องการขาย เป็นต้น ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทได้มีการ
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ป้องกันความเส่ียงดังกล่าวแล้วอย่างเต็มท่ี ภายใต้ขอบเขตท่ีตลาดหลักทรัพย์ก าหนด เว้นแต่ได้มีการระบุเงื่อนไขไว้ในสัญญาฉบับน้ีอย่างชัดเจน และถือเป็นหน้าท่ีของลูกค้า
ท่ีต้องรับผิดชอบต่อความเส่ียงดังกล่าว 

อายุสัญญาและการบอกเลิกสัญญา 
ข้อ 20. สัญญาน้ีไม่มีก าหนดระยะเวลาและจะส้ินสุดตามกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 

 (1) ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบ ท้ังน้ี ในกรณีท่ี เป็นการเลิกสัญญาโดยลูกค้า ลูกค้าจะต้องบอกเลิกสัญญา
ก่อนเวลา 16.00 น. ของวันท าการ โดยการเลิกสัญญาจะมีผลในวันท าการถัดไป อย่างไรก็ตาม การเลิกสัญญาจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อลูกค้าไม่มีหน้ีสินใดๆ ค้างช าระ
กับบริษัท  ในกรณีท่ีเป็นการเลิกสัญญาโดยบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมท่ีจะช าระหนี้สินใดๆ ท่ีค้างช าระกับบริษัท 

 นอกจากน้ี ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายท่ีเสียหายในการท่ีจะเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากสัญญาน้ีได้ (ถ้ามี) 
 (2) ในกรณีท่ีลูกค้าท าการส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ในบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางอ่ืนท่ีไม่ใช่บริการตามสัญญาฉบับน้ี บริษัทสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ 

และมีสิทธิเรียกร้องในหน้ีสินค้างช าระรวมท้ังค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากลูกค้าได้ (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นกรณีท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
ในกรณีท่ีมีการยกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง และมีเศษหุ้นคงค้างอยู่ในบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในลักษณะของเศษหุ้น
หรือกระดานหน่วยย่อย (Odd Lot) ได้ตามราคาท่ีบริษัทเห็นสมควร ภายในวันท าการท่ีการเลิกสัญญามีผล 
ท้ังน้ี การยกเลิกสัญญาฉบับน้ี ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการใดๆ ท่ีได้ด าเนินการไปแล้วก่อนการยกเลิกสัญญาน้ีทุกประการ นอกจากน้ี เมื่อสัญญาฉบับน้ี
ส้ินสุดลง ลูกค้าสามารถส่งค าส่ังซ้ือขายในบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ได้ตามปกติโดยติดต่อส่งค าส่ังได้กับผู้แนะน าการลงทุนหรือผู้ติดต่อผู้ลงทุนท่ีดูแลบัญชีซ้ือขาย 

การรักษาความลับ 
ข้อ 21. บริษัทและพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการท่ีปรึกษาการลงทุน และบริการ Bualuang iProgramTrade ตามสัญญาน้ี ตกลงท่ีจะรักษาข้อมูลลับท้ังหมดไว้เป็นความลับ

อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่น าไปเปิดเผยไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ลูกค้าจะอนุญาตหรือให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่าน้ัน 
ข้อ 22. ลูกค้ามีความเข้าใจและยอมรับว่าสัญญาฉบับน้ีไม่ได้เป็นการให้กรรมสิทธิ์แก่ลูกค้าในการเผยแพร่ข้อมูลลับท้ังหมดท่ีน าเสนอโดยบริษัท (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูล

ค าแนะน า การวางแผน หรือกลยุทธ์การลงทุนท่ีน าเสนอโดยบริษัท) ลูกค้ายินยอมท่ีจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับและไม่เปิดเผย คัดลอกหรือถ่ายโอนข้อมูล  
ให้บุคคลท่ีสามไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

การยอมรับความเสี่ยง 
ข้อ 23. ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการส่งค าส่ังซ้ือขายภายใต้เงื่อนไขและกลยุทธ์ก ารลงทุนท่ีก าหนด 

โดยอัตโนมัติตามบริการ Bualuang iProgramTrade ท่ีได้รับค าแนะน า แผนหรือกลยุทธ์ (ท่ีอยู่ภายใต้ Strategy Fact Sheet) จากบริการท่ีปรึกษาการลงทุนเป็นเสมือนค าส่ัง
ของลูกค้าเอง และลูกค้าตกลงยอมรับผิดชอบผลท่ีเกิดจากการส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว  และรับทราบว่าลูกค้ามีหน้าท่ีตรวจสอบหนังสือแจ้งยอดหลักทรัพย์
คงเหลือ หนังสือแจ้งเตือน และหนังสือหรือข้อมูลอื่นใดท่ีเก่ียวข้องกับบริการท่ีปรึกษาการลงทุน  หรือบริการ Bualuang iProgramTrade ท่ีทางบริษัทจัดส่งให้ในรูปแบบ
ใดๆ รวมถึงจะต้องแจ้งให้บริษัททราบในกรณีท่ียังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวหรือข้อมูลตามท่ีแสดงในหนังสือไม่ตรงกับความเป็นจริงตามข้อตกลงและเงื่อนไขท่ีบริษัท
ก าหนด  นอกจากน้ี ลูกค้าเข้าใจและยอมรับความเส่ียงต่างๆ ตามที่ก าหนดสัญญาน้ี หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบและถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบับน้ี 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับบริการท่ีปรึกษาการลงทุนและบริการ Bualuang iProgramTrade  
ข้อ 24. ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับบริการท่ีปรึกษาการลงทุนและบริการ Bualuang iProgramTrade โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และยืนยันว่าลูกค้าสามารถและ

พร้อมที่จะรับความเสี่ยงดังกล่าว และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใดๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ  
ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการที่ปรึกษาการลงทุนและบริการ Bualuang iProgramTrade ของลูกค้า 

 อย่างไรก็ตาม ลูกค้ารับทราบว่า ข้อมูลความเส่ียงต่อไปน้ีมิได้แสดงถึงความเส่ียงท้ังหมดท่ีเก่ียวกับการใช้บริการท่ีปรึกษาการลงทุนและบริการ Bualuang iProgramTrade  
แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเส่ียงท่ีส าคัญบางประการท่ีเก่ียวข้องกับการใช้บริการท่ีปรึกษาการลงทุนและบริการ  Bualuang iProgramTrade ดังน้ัน จึงอาจมีปัจจัยหรือ 
ความเส่ียงอื่นท่ีไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเส่ียงท่ีพิจารณาในขณะน้ีว่าไม่เป็นสาระส าคัญ ซ่ึงอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเส่ียงท่ีมีสาระส าคัญในอนาคตได้    
(1)  ความเสี่ยงจากการก าหนดกลยุทธ์ในการลงทุน  
 การก าหนดกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์โดยใช้บริการ Bualuang iProgramTrade น้ัน กลยุทธ์ดังกล่าวอาจก าหนดโดยบริษัท โดยผู้ลงทุน หรือโดยลูกค้าเอง ท้ังน้ี 

ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การก าหนดกลยุทธ์ดังกล่าว เกิดจากการน าตัวแปรหรือสัญญาณท่ีเกิดขึ้นจากเคร่ืองมือทางด้านเทคนิคอย่างหน่ึงอย่างใด  หรือหลายอย่าง
รวมกัน ตามท่ีลูกค้ายอมรับ มาก าหนดเป็นเงื่อนไขในการส่งค าส่ังซ้ือหรือส่งค าส่ังขายโดยใช้ Bualuang iProgramTrade ซ่ึงในกรณีท่ีมีการทดสอบโดยใช้ข้อมูลการซ้ือ
ขายในอดีตผ่านแบบจ าลองใดๆ เช่น Back Testing และ Stress Test Simulation เป็นต้น ลูกค้ารับทราบและยอมรับในวัตถุประสงค์ของการทดสอบผลตอบแทนจาก 
กลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลในอดีตว่าเป็นเพียงการน าข้อมูลในอดีตของหลักทรัพย์มาประมวลผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่าน้ัน ดังน้ัน  
ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากผลตอบแทนท่ีได้จากการทดสอบดังกล่าว 

 ในการก าหนดกลยุทธ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์โดยใช้บริการ Bualuang iProgramTrade จะมีรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆ ท่ีอาจกระทบต่อพฤติกรรมการลงทุน 
ลูกค้าควรศึกษารายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร ข้อก าหนด หรือสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ในกรณี ผิด ตก ยกเว้น ถือว่าค าวินิจฉัยของบริษัทเป็นค าชี้ขาดภายใต้
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีบริษัทพึงมีต่อลูกค้า นอกจากน้ี ลูกค้ารับทราบว่าเอกสารแสดงผลการทดสอบการซ้ือขายตามกลยุทธ์  บทวิเคราะห์ ตลอดจน
เอกสารอื่นใดท่ีใช้ประกอบการให้บริการท่ีปรึกษาการลงทุนและบริการ  Bualuang iProgramTrade ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าใช้ประกอบการพิจารณา 
การลงทุน และมิได้เป็นเคร่ืองยืนยันผลการด าเนินงานของการลงทุนในอนาคต 

 ท้ังน้ี บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของกลยุทธ์ในการลงทุนให้สอดคล้องกับข้อมูลของลูกค้าท่ีได้ให้ไว้กับบริษัท (ประวัติลูกค้าและแบบประเมิน Suitability Test) 
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบถึงความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลท่ีลูกค้าได้แจ้งรวมท้ังการประมวลผลการประเมิน
ระดับความเส่ียงดังกล่าว บริษัทถือว่าลูกค้ารับทราบผลการประเมินระดับความเส่ียงของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากแบบประเมิน Suitability Test ท่ีลูกค้าให้ข้อมูลแก่
เจ้าหน้าท่ีของบริษัท) การลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของลูกค้าเอง ซึ่งไม่ผูกพันกับผลการประเมินดังกล่าว และอาจมิได้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงของ  
การลงทุนท่ีได้รับตามแบบประเมิน ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจลงทุนในระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงจากผลการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ลูกค้ายอมรับว่าผลการลงทุนของลูกค้าอาจไม่เป็นไปตามผลการประเมินและสามารถเปลี่ยนแปลงจากผลการประเมินได้ 

 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า นโยบายหรือแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีระบุในสัญญาน้ี จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้การส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์เกิดขึ้นอย่างมี
วินัย ส่งผลให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าน้ัน ไม่ได้หมายถึงการประกันผลก าไรหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  

 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าเอกสารท่ีใช้แนะน าบริการท่ีปรึกษาการลงทุนและบริการ Bualuang iProgramTrade รวมถึงค าแนะน า แผน หรือกลยุทธ์เก่ียวกับการซ้ือขาย
หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าน้ัน เป็นเพียงค าแนะน า แผน หรือกลยุทธ์เท่าน้ัน ซ่ึงผลตอบแทนจริงท่ีเกิดขึ้นอาจแตกต่างจากค าแนะน า  แผน หรือกลยุทธ์
ดังกล่าว ท้ังน้ี การให้บริการท่ีปรึกษาการลงทุนและบริการ Bualuang iProgramTrade บริษัทจะใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดๆ ท่ีบริษัทเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ ตลอดจน
มีการประมวลผลใดๆ เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงอาจมีความแตกต่างจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีลูกค้าใช้ อย่างไรก็ดี ลูกค้า 
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มีความเข้าใจและยอมรับผลการด าเนินการดังกล่าวว่าเป็นส่วนหน่ึงของการบริการ 
 ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เงื่อนไขในการส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีลูกค้าร้องขอ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์โดยรวม 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการยุติหรือเปล่ียนแปลงการให้บริการ Bualuang iProgramTrade ตามทีลู่กค้าร้องขอ 
(2) ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ Bualuang iProgramTrade   
 บริษัทในฐานะนายหน้าในการซ้ือขายหลักทรัพย์ และผู้ให้บริการ Bualuang iProgramTrade อาจไม่สามารถด าเนินการส่งค าส่ังซ้ือขายหรือด าเนินการอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง

กับหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขของค าส่ังท่ีลูกค้าได้ให้ไว้ในบางกรณี เช่น ระบบโปรแกรมการส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์หรือระบบเครือข่ายการส่ือสารขัดข้อง สภาพ
ตลาดที่อาจไม่เอื้ออ านวย หรือไม่สามารถจับคู่ราคาตามเงื่อนไขท่ีลูกค้าต้องการได้ หรือการถูกจ ากัดโดยค าส่ังของกฏหมายหรือกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือ
หน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ ในการใช้บริการ Bualuang iProgramTrade ซ่ึงการท่ีบริษัทไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ อาจท าให้ลูกค้าเกิดผลขาดทุนหรือความเส่ียงอื่น
ใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าจะไม่ได้รับค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าเสียโอกาสใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากความไม่พร้อมของระบบการ
ให้บริการ Bualuang iProgramTrade เช่น ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าเสียโอกาสจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีลูกค้าต้องการซ้ือ หรือการลดลงของมูลค่าของ
หลักทรัพย์ท่ีลูกค้าต้องการขาย เป็นต้น โดยเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบริษัทได้มีการป้องกันความเส่ียงดังกล่าวแล้วอย่างเต็มท่ีภายใต้ขอบเขตท่ีตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

 (3) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา  
 หลักทรัพย์ท่ีลูกค้าก าหนดให้ลงทุน อาจถูกระงับหรือจ ากัดการซ้ือขายหลักทรัพย์เป็นคร้ังคราว ดังน้ัน ความเปล่ียนแปลง หรือความผันผวน หรือความถดถอย  

ของภาวะตลาดหรือราคาหลักทรัพย์ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ใดๆ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อปริมาณการซ้ือขายและราคาของหลักทรัพย์ได้ ซ่ึงอาจเป็นผลให้
ไม่เป็นไปตามแบบจ าลองท่ีได้จัดท าไว้ นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นท่ีเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซ้ือขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยอื่น ซ่ึงอาจเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือ
ของภูมิภาค เป็นต้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของปัจจัยเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซ้ือขายและราคาของหลักทรัพย์ได้ ท้ังน้ี นโยบายหรือแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงท่ีระบุในสัญญาน้ี จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้การส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์เกิดขึ้นอย่างมีวินัย ส่งผลให้การลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าน้ัน 
ไม่ได้หมายถึงการประกันผลก าไรหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

 ในการน้ี ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การลงทุนในหลักทรัพย์อาจมีทั้งก าไร ขาดทุน รวมทั้งความเสี่ยง ไม่ว่าจะใช้ค าแนะน า แผน หรือกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม 
ซึ่งการให้ค าแนะน า แผน หรือกลยุทธ์ของบริษัทจะพิจารณาจากข้อมูลของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับบริษัท 

 ความเส่ียงข้างต้นหมายความรวมถึง ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีสามารถขึ้นลงได้  โดยจะผันแปรไปตามระดับราคา
หลักทรัพย์ท่ีลงทุน สภาพคล่องของหลักทรัพย์ หรือภาวะการลงทุนโดยท่ัวไป ซ่ึงอาจมีความผันผวนจากเหตุการณ์ท่ีไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้น ลูกค้าอาจจะไม่ได้
รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจ านวนเงินท่ีได้ลงทุนไป  

(4) ความเสี่ยงที่เก่ียวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์และการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ 
 แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีได้มีการซ้ือขายหรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ในบางกรณีหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจไม่มีสภาพคล่องใน การซ้ือขายหรือ

ปริมาณการซ้ือขายไม่เพียงพอต่อการส่งค าส่ังตามกลยุทธ์การซ้ือขายท่ีก าหนดไว้ โดยสภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น  เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ 
รวมท้ังปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศท่ีหลักทรัพย์น้ันตั้งอยู่  ดังน้ัน สภาพคล่องท่ีมีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของ  Bualuang iProgramTrade 
หรืออาจท าให้การซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ในราคาท่ีต้องการหรือท่ีน่าพอใจ หรือในจ านวนท่ีลูกค้าต้องการเป็นไปได้ยาก นอกจากน้ี ลูกค้ายอมรับและเข้าใจว่า 
หลักทรัพย์ท่ีลงทุนจะมีการกระจายตัวไปตามกลยุทธ์การลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม ในบางขณะอาจมีการกระจุกตัวของหลักทรัพย์อยู่ในหลักทรัพย์ ใดหลักทรัพย์หน่ึง  
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์น้ันๆ ได้   

(5) ความเสี่ยงที่เก่ียวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ 
 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจว่า บริษัทสามารถยกเลิกกลยุทธ์การลงทุน ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีทางการก าหนด หากกลยุทธ์

ดังกล่าวท่ีได้มีการตกลงกันไว้ ไม่สอดคล้องหรือขัดกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีออก/เปล่ียนแปลง หรืออาจเกิดจากการส่ังการโดยหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องให้
ระงับหรือหยุดส่งค าส่ังซ้ือขายโดย Bualuang iProgramTrade ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือสภาพตลาดหลักทรัพย์โดยรวม  

(6) ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการลงทุนของลูกค้าเอง 
 บริการ Bualuang iProgramTrade ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าละเลยการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ลูกค้าหรือผู้รับมอบอ านาจของ

ลูกค้าต้องมีความรู้และความเข้าใจว่ามีหลายปัจจัยท่ีอาจเป็นสาเหตุให้การส่งค าส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถส่งค าส่ังท่ีลูกค้าต้องการ
ได้ การตัดสินใจในการก าหนดกลยุทธ์การลงทุนและเงื่อนไขในการส่งค าส่ังซ้ือขาย ถือเป็นการตัดสินใจของ ลูกค้าเอง โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยัน 
ต่อบริษัทว่าลูกค้ามีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเคร่ืองมือการวิเคราะห์ทางเทคนิครวมถึงการยอมรับความเส่ียงได้ ซ่ึงบริษัท
จะน าเสนอกลยุทธ์และเงื่อนไขในการส่งค าส่ังซ้ือขายตามข้อมูลของลูกค้าท่ีได้ให้ไว้กับบริษัท รวมท้ัง ลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึง กลยุทธ์ เงื่อนไข
และข้อตกลงในการส่งค าส่ังซ้ือขาย ผลตอบแทนท่ีได้จากแบบจ าลอง ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงสภาวะตลาด อุปสงค์และอุปทาน และราคาสินค้าหรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับหลักทรัพย์เป็นอย่างดีแล้ว  ดังนั้น ลูกค้าจึงต้อง
รับเอาความเส่ียงท้ังปวงจากการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองโดยบริษัทไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบใดๆ ต่อความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น โดยลูกค้ารับทราบและยอมรับ
ว่าจะไม่ได้รับค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าเสียโอกาสใดๆ จากบริษัท 

(7) ความเสี่ยงอื่นๆ 
 ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือข้อผิดพลาดหรือข้อขัดข้องอื่นใดท่ีเกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดการณ์ได้ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  ลูกค้า

ยินยอมให้บริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อยุติความเสียหายแทนลูกค้า ท้ังน้ี ลูกค้ารับทราบและยอมรับผลท่ีเกิดจากการด าเนินการดังกล่าวของบริษัท เสมือนว่าลูกค้าเป็น 
ผู้ด าเนินธุรกรรมด้วยตนเอง เว้นแต่ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท 

ข้อตกลงอื่นๆ 
ข้อ 25. เว้นแต่สัญญาน้ีจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น บรรดาหนังสือติดต่อ ค าบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดท่ีจะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

หรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลข หรือให้คนของบริษัทน าไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้น าส่งไปยังท่ีอยู่ซ่ึงลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ บริษัทหรือท่ีอยู่ตามทะเบียน
ราษฎร์ หรือส านักท าการงานของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสาร หรือโดยทางอีเมล ไปยังหมายเลขโทรสารหรือท่ีอยู่อีเมล ของลูกค้าตามท่ีได้ให้ไว้กับบริษัท ให้ถือว่าได้ส่ง
ให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว  ท้ังน้ี โดยไม่ต้องค านึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้ เพราะท่ีอยู่ของลูกค้ าน้ันเปล่ียนแปลงหรือร้ือถอนไปโดยลูกค้า
ไม่ได้แจ้งการเปล่ียนแปลงหรือร้ือถอนน้ันให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาท่ีอยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อ ค าบอก
กล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้วในวันท่ีพนักงานไปรษณีย์หรือคนของบริษัทได้ไปส่ง ณ ภูมิล าเนาน้ัน หรือในวันท่ีส่งโทรสารหรือส่ง
อีเมลได้ อน่ึง การแจ้งหรือบอกกล่าวใดๆ ซ่ึงตามสัญญาน้ีมิได้บังคับให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทได้ด าเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจาหรือโดยทาง
โทรศัพท์แล้ว ให้ ถือว่า เป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและลูกค้าได้ รับทราบโดยชอบแล้ว ท้ัง น้ี  กรณีบอกกล่าวทางอี เมล บริษัทจะส่งอี เมลจาก 
iprogramtrade@bualuang.co.th (หรืออีเมลอื่นใดท่ีบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ) ไปยังอีเมลของลูกค้าตามท่ีได้ให้ไว้กับบริษัท  หรือกรณีบอกกล่าวทางเว็บไซต์ บริษั ทจะ
ติดต่อบอกกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และลูกค้าสามารถบอกกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้เช่นกันโดยการลงรหัสผ่านตามที่ได้มีการตกลงหรือก าหนดไว้ 
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ข้อ 26. ในกรณีท่ีข้อตกลงแห่งสัญญาน้ี ข้อใดข้อหน่ึงขัดต่อกฎหมาย หรือไม่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะ โดยผลของกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ต่อไป 

ข้อ 27. บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะท าการแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญาน้ี ตามท่ีบริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน แต่ท้ังน้ี บริษัทจะแจ้งการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือติดประกาศไว้ในสถานท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการของบริษัท หรือประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัท และลูกค้าตกลง
ท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีบริษัทได้แก้ไขเปล่ียนแปลงอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 28. คู่สัญญาตกลงให้น าเงื่อนไขต่างๆ ท่ีระบุในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซ้ือขายหลักทรัพย์ ตามบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีปรากฏในค าจ ากัดความข้อ 1. ท่ีลูกค้าเปิดไว้
กับบริษัทมาใช้บังคับกับสัญญาฉบับน้ีโดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญาฉบับน้ี 

ข้อ 29. ความล่าช้าของบริษัทในการบังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญานี้ หรือการใช้สิทธิเพียงครั้งเดียวหรือเพียงบางส่วน ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ หรือตัดสิทธิของบริษัทที่จะ
บังคับใช้สิทธิใดๆ ตามสัญญาน้ี และในกรณีที่บริษัทได้ผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาน้ีให้แก่ลูกค้า หรือละเว้นการใช้สิทธิในคราวใด ให้ถือว่าการผ่อนผันหรือการ  
ละเว้นดังกล่าวเป็นการผ่อนผันหรือการละเว้นเฉพาะคราวเท่าน้ัน  

ข้อ 30. สัญญาฉบับน้ี ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย  คู่สัญญาตกลงว่าในกรณีท่ีมีข้อพิพาทตามสัญญาฉบับน้ี ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี  
คือ ศาลท่ีมีเขตอ านาจในประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทมีสิทธิท่ีจะด าเนินคดีกับลูกค้าต่อศาลอื่นใดท่ีมีเขตอ านาจเหนือลูกค้าหรือทรัพย์สินของลูกค้า 
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Strategy Fact Sheet 
ช่ือกลยุทธ์:  Dollar-Cost Averaging BMSCITH       วนัท่ีปรบัปรุงข้อมูลกลยุทธ:์  08 มกราคม 2562  
รหสักลยุทธ:์  DCA 001         หลกัทรพัยล์งทุนตามกลยุทธ:์  BMSCITH 
จ านวนเงินลงทุนขัน้ต า่ต่องวด (เดือน):  10,000 บาท และเพิม่ทวคีณูของ 10,000 บาท 
รายละเอียดกลยุทธก์ารลงทุน (Strategy Fact Sheet) 

 Dollar-Cost Averaging (DCA) เป็นกลยุทธก์ารลงทุนอย่างสม ่าเสมอทีอ่อกแบบมาเพื่อชว่ยสรา้งวนิยัใหแ้ก่ผูล้งทุน ดว้ยการซือ้หลกัทรพัย์ที่ก าหนดตามจ านวนเงนิลงทุนที่เท่ากนัใน
แต่ละงวด ซึง่การซือ้หลกัทรพัยส์ามารถเกดิขึน้ไดท้ัง้ในชว่งตลาดขาขึน้และตลาดขาลง โดยการซื้อหลกัทรพัย์ในช่วงที่ราคามกีารปรบัตวัลดลง จะส่งผลให้ได้หลกัทรพัย์ในปรมิาณที่มากขึน้ เมื่อ
เทยีบกบัการซือ้หลกัทรพัย์ในราคาที่สูงกว่าด้วยจ านวนเงนิที่เท่ากนั ดงันัน้การซื้อหลกัทรพัย์อย่างสม ่าเสมอจะสามารถช่วยในเรื่องของการถวัเฉลี่ยต้นทุนให้ต ่าลงได้ โดยกลยุทธ์ Dollar-Cost 
Averaging (DCA)  จะใชว้ธิกีารกระจายสดัส่วนเฉลีย่การซือ้ไปทุกวนัเพื่อชว่ยลดความกงัวลในเรื่องราคา ความผนัผวนและการจบัจงัหวะการซื้อหลกัทรพัย์ จงึเหมาะกบัผูล้งทุนที่ต้องการสะสม 
หรอื ออมเงนิลงทุนในรูปแบบหลกัทรพัย์ และต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว อนึ่ง อาจมบีางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว ้เช่น ในกรณีที่เกดิ
วกิฤตทางเศรษฐกจิทีม่นียัส าคญัต่อการลงทุนในตลาด หรอืภาวะตลาดผนัผวนอย่างรุนแรง หรอืกรณีมเีหตุจ าเป็นและสมควรอื่น เป็นตน้  

ทัง้นี้ การลงทุนตามกลยุทธน์ี้มใิชก่ารฝากเงนิและมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนอาจได้รบัก าไร หรอือาจมผีลขาดทุนเกดิขึน้ได้ นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตมิได้เป็นส่ิง
ยืนยนัถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

ผลการทดสอบย้อนหลงั (Back Testing Result)  
Period: 01/01/2012 – 31/12/2018 Initial Equity (Baht): 10,000 per month Total Investment (Baht):  840,000 Commissions: 0.30% Stock Universe: BMSCITH 

ข้อมูลแสดงต้นทุนเฉล่ียการลงทุนในแต่ละปี 
 

ข้อมูลแสดงต้นทุนเฉล่ียการลงทุนในแต่ละปีจนถึงปัจจบุนั 
 

ผลตอบแทน DCA 001 เปรียบเทียบกบัการซ้ือ BMSCITH   

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ผลตอบแทนทีม่ากทีส่ดุของ BMSCITH ในแต่ละปี ค านวณจาก การซือ้ทีร่าคาปิดทีต่ ่าทีส่ดุของแต่ละปี 

เทยีบกบัราคาปิด ณ สิน้ปี   

- ผลตอบแทนทีน้่อยทีส่ดุของ BMSCITH ในแต่ละปี ค านวณจาก การซือ้ทีร่าคาปิดทีส่งูทีส่ดุของแต่ละปี 

เทยีบกบัราคาปิด ณ สิน้ปี   

มูลค่าพอรต์การลงทุนและเงินลงทุนรายเดือนสะสม 

 

 
 

ลกัษณะเด่นของการลงทุน DCA 001 

การซือ้โดยทัว่ไป ซือ้ทุกงวด 

การซือ้ในชว่งขาลง ซือ้จ านวนมากขึน้ในช่วงขาลง 

การซือ้ในชว่งขาขึน้ ซือ้จ านวนน้อยลงในชว่งขาขึน้ 

การใชเ้งนิลงทุน จ านวนเงนิทีเ่ท่ากนัทุกงวด 

หมายเหตุ:  
1. จ านวนเงนิลงทุนทีต่่างกนั อาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมคีวามแตกต่างจากผลการทดสอบยอ้นหลงั หรอืผลการด าเนินงานในอดตี ทัง้นี้ ผลการทดสอบยอ้นหลงัหรอืผลการ
ด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต 
2. ผูล้งทนุทีล่งทุนในกลยุทธน์ี้ สามารถใหบ้รษิทัยมืหลกัทรพัย์ตามเงือ่นไขและรายละเอยีดในสญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามทีผู่ล้งทุนไดท้ าไวก้บับรษิทั  
3. BMSCITH เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่วนัที ่7 มถุินายน พ.ศ. 2559 ดงันัน้ ขอ้มลูในผลการทดสอบยอ้นหลงัก่อนวนัทีด่งักล่าว จงึเป็นขอ้มลูทีม่าจากการค านวณ MSCI 
Thailand Index 



** 

2 
 

Strategy Fact Sheet 
ช่ือกลยุทธ์:  Value Averaging BMSCITH               วนัท่ีปรบัปรุงข้อมูลกลยุทธ:์   08 มกราคม 2562 
รหสักลยุทธ:์  VA 001         หลกัทรพัยล์งทุนตามกลยุทธ:์  BMSCITH 
จ านวนเงินลงทุนขัน้ต า่ต่องวด (เดือน):  10,000 บาท และเพิม่ทวคีณูของ 10,000 บาท  
รายละเอียดกลยุทธก์ารลงทุน (Strategy Fact Sheet) 

 Value Averaging (VA) เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มกีารแบ่งจ านวนเงินลงทุนเท่าๆ กนัในแต่ละเดอืน โดยมีการควบคุมปรมิาณการซื้อหลกัทรพัย์เพื่อให้มูลค่าพอร์ตเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นแต่ละงวด ในกรณีที่ราคาหลกัทรพัย์มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้และส่งผลให้มูลค่าพอร์ตเพิม่สูงขึน้จนถงึเป้าหมายที่ก าหนดไวแ้ล้ว กลยุทธ์ Value Averaging (VA) จะไม่ซื้อ
หลกัทรพัยเ์พิม่ ซึง่จะส่งผลใหพ้อรต์มเีงนิสดคงเหลอืสะสมไว ้และสามารถน าไปซือ้หลกัทรพัยไ์ดใ้นภายหลงัเมื่อราคาปรบัตวัลดลง เพื่อเป็นการปรบัมลูค่าพอรต์การลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
โดยกลยุทธ ์Value Averaging (VA)  จะใชว้ธิกีารกระจายสดัส่วนเฉลีย่การซือ้ไปทุกวนัเพื่อชว่ยลดความกงัวลในเรื่องราคา ความผนัผวนและการจบัจงัหวะการซื้อหลกัทรพัย์ จงึเหมาะกบัผูล้งทุน
ทีต่อ้งการสะสม หรอืออมเงนิลงทุนในรปูแบบหลกัทรพัย ์และตอ้งการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว อนึ่ง อาจมบีางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว ้เช่น 
ในกรณีทีเ่กดิวกิฤตทางเศรษฐกจิทีม่นียัส าคญัต่อการลงทุนในตลาด หรอืภาวะตลาดผนัผวนอย่างรุนแรง หรอืกรณีมเีหตุจ าเป็นและสมควรอื่น เป็นตน้ 

 ทัง้นี้ การลงทุนตามกลยุทธน์ี้มใิชก่ารฝากเงนิและมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนอาจได้รบัก าไร หรอือาจมผีลขาดทุนเกดิขึน้ได้ นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตมิได้เป็นส่ิง
ยืนยนัถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

ผลการทดสอบย้อนหลงั (Back Testing Result)  
Period: 01/01/2012 – 31/12/2018 Initial Equity (Baht): 10,000 per month Total Investment (Baht):  840,000 Commissions: 0.30% Stock Universe: BMSCITH 

ข้อมูลแสดงต้นทุนเฉล่ียการลงทุนในแต่ละปี   
 

ข้อมูลแสดงต้นทุนเฉล่ียการลงทุนในแต่ละปีจนถึงปัจจบุนั 
 

ผลตอบแทน VA 001 เปรียบเทียบกบัการซ้ือ BMSCITH   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  ผลตอบแทนทีม่ากทีส่ดุของ BMSCITH ในแต่ละปี ค านวณจาก การซือ้ทีร่าคาปิดทีต่ ่าทีส่ดุของแต่ละปี 

เทยีบกบัราคาปิด ณ สิน้ปี   

- ผลตอบแทนทีน้่อยทีส่ดุของ BMSCITH ในแต่ละปี ค านวณจาก การซือ้ทีร่าคาปิดทีส่งูทีส่ดุของแต่ละปี 

เทยีบกบัราคาปิด ณ สิน้ปี   

มูลค่าพอรต์การลงทุนและเงินลงทุนรายเดือนสะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลกัษณะเด่นของการลงทุน VA 001 

การซือ้โดยทัว่ไป ขึน้อยู่กบัมลูค่าพอรต์เป้าหมาย 

การซือ้ในชว่งขาลง มโีอกาสซือ้จ านวนมากกวา่ DCA ในชว่งขาลง  

(หากมเีงนิสดคงเหลอื) 

การซือ้ในชว่งขาขึน้ มโีอกาสไม่ซือ้หรอืซือ้ในจ านวนทีน้่อยลงในช่วงขาขึน้  

หากมลูค่าพอรต์ยงัไม่ถงึเป้าหมาย 

การใชเ้งนิลงทุน ขึน้อยู่กบัมลูค่าพอรต์เป้าหมาย 

หมายเหตุ:  
1. จ านวนเงนิลงทุนทีต่่างกนั อาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมคีวามแตกต่างจากผลการทดสอบยอ้นหลงั หรอืผลการด าเนินงานในอดตี ทัง้นี้ ผลการทดสอบยอ้นหลงัหรอืผลการ
ด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต 
2. ผูล้งทุนทีล่งทุนในกลยุทธน์ี้ สามารถใหบ้รษิทัยมืหลกัทรพัย์ตามเงือ่นไขและรายละเอยีดในสญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามทีผู่ล้งทุนไดท้ าไวก้บับรษิทั  
3. BMSCITH  เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่วนัที ่7 มถุินายน พ.ศ. 2559 ดงันัน้ ขอ้มลูในผลการทดสอบยอ้นหลงัก่อนวนัทีด่งักล่าว จงึเป็นขอ้มลูทีม่าจากการค านวณ MSCI 
Thailand Index 



** 
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Strategy Fact Sheet 
ช่ือกลยุทธ์:  Dollar-Cost Averaging BSET100       วนัท่ีปรบัปรุงข้อมูลกลยุทธ:์  08 มกราคม 2562 
รหสักลยุทธ:์  DCA 002         หลกัทรพัยล์งทุนตามกลยุทธ:์  BSET100 
จ านวนเงินลงทุนขัน้ต า่ต่องวด (เดือน):  10,000 บาท และเพิม่ทวคีณูของ 10,000 บาท 
รายละเอียดกลยุทธก์ารลงทุน (Strategy Fact Sheet) 

 Dollar-Cost Averaging (DCA) เป็นกลยุทธก์ารลงทุนอย่างสม ่าเสมอทีอ่อกแบบมาเพื่อชว่ยสร้างวนิยัใหแ้ก่ผูล้งทุน ดว้ยการซือ้หลกัทรพัย์ที่ก าหนดตามจ านวนเงนิลงทุนที่เท่ากนัใน
แต่ละงวด ซึง่การซือ้หลกัทรพัยส์ามารถเกดิขึน้ไดท้ัง้ในชว่งตลาดขาขึน้และตลาดขาลง โดยการซื้อหลกัทรพัย์ในช่วงที่ราคามกีารปรบัตวัลดลง จะส่งผลให้ได้หลกัทรพัย์ในปรมิาณที่มากขึน้ เมื่อ
เทยีบกบัการซือ้หลกัทรพัย์ในราคาที่สูงกว่าด้วยจ านวนเงนิที่เท่ากนั ดงันัน้การซื้อหลกัทรพัย์อย่างสม ่าเสมอจะสามารถช่วยในเรื่องของการถวัเฉลี่ยต้นทุนให้ต ่าลงได้ โดยกลยุทธ์ Dollar-Cost 
Averaging (DCA)  จะใชว้ธิกีารกระจายสดัส่วนเฉลีย่การซือ้ไปทุกวนัเพื่อชว่ยลดความกงัวลในเรื่องราคา ความผนัผวนและการจบัจงัหวะการซื้อหลกัทรพัย์ จงึเหมาะกบัผูล้งทุนที่ต้องการสะสม 
หรอื ออมเงนิลงทุนในรูปแบบหลกัทรพัย์ และต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว  อนึ่ง อาจมบีางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว ้เช่น ในกรณีที่เกดิ
วกิฤตทางเศรษฐกจิทีม่นียัส าคญัต่อการลงทุนในตลาด หรอืภาวะตลาดผนัผวนอย่างรุนแรง หรอืกรณีมเีหตุจ าเป็นและสมควรอื่น เป็นตน้  

ทัง้นี้ การลงทุนตามกลยุทธน์ี้มใิชก่ารฝากเงนิและมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนอาจได้รบัก าไร หรอือาจมผีลขาดทุนเกดิขึน้ได้ นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตมิได้เป็นส่ิง
ยืนยนัถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

ผลการทดสอบย้อนหลงั (Back Testing Result)  
Period: 01/01/2012 – 31/12/2018 Initial Equity (Baht): 10,000 per month Total Investment (Baht): 840,000 Commissions: 0.30% Stock Universe: BSET100 

ข้อมูลแสดงต้นทุนเฉล่ียการลงทุนในแต่ละปี   
 

ข้อมูลแสดงต้นทุนเฉล่ียการลงทุนในแต่ละปีจนถึงปัจจบุนั 
 

 

ผลตอบแทน DCA 002 เปรียบเทียบกบัการซ้ือ BSET100   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-  ผลตอบแทนทีม่ากทีส่ดุของ BSET100 ในแต่ละปี ค านวณจาก การซือ้ทีร่าคาปิดทีต่ ่าทีส่ดุของแต่ละปี 

เทยีบกบัราคาปิด ณ สิน้ปี   

- ผลตอบแทนทีน้่อยทีส่ดุของ BSET100 ในแต่ละปี ค านวณจาก การซือ้ทีร่าคาปิดทีส่งูทีส่ดุของแต่ละปี 

เทยีบกบัราคาปิด ณ สิน้ปี   

มูลค่าพอรต์การลงทุนและเงินลงทุนรายเดือนสะสม  

 
   

กษณะเด่นของการลงทุน DCA 002 

การซือ้โดยทัว่ไป ซือ้ทุกงวด 
การซือ้ในชว่งขาลง ซือ้จ านวนมากขึน้ในช่วงขาลง 
การซือ้ในชว่งขาขึน้ ซือ้จ านวนน้อยลงในชว่งขาขึน้ 
การใชเ้งนิลงทุน จ านวนเงนิทีเ่ท่ากนัทุกงวด 

หมายเหตุ:  
1. จ านวนเงนิลงทุนทีต่่างกนั อาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมคีวามแตกต่างจากผลการทดสอบยอ้นหลงั หรอืผลการด าเนินงานในอดตี ทัง้นี้ ผลการทดสอบยอ้นหลงัหรอืผลการ
ด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต 
2. ผูล้งทุนทีล่งทุนในกลยุทธน์ี้ สามารถใหบ้รษิทัยมืหลกัทรพัย์ตามเงือ่นไขและรายละเอยีดในสญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามทีผู่ล้งทุนไดท้ าไวก้บับรษิทั  
3. BSET100 เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่วนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2560 ดงันัน้ ขอ้มลูในผลการทดสอบยอ้นหลงัก่อนวนัทีด่งักล่าว จงึเป็นขอ้มลูทีม่าจากการค านวณ SET100 Total 
Return Index 
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Strategy Fact Sheet 
ช่ือกลยุทธ์:  Value Averaging BSET100               วนัท่ีปรบัปรุงข้อมูลกลยุทธ:์   08 มกราคม 2562 
รหสักลยุทธ:์  VA 002         หลกัทรพัยล์งทุนตามกลยุทธ:์  BSET100 
จ านวนเงินลงทุนขัน้ต า่ต่องวด (เดือน):  10,000 บาท และเพิม่ทวคีณูของ 10,000 บาท  
รายละเอียดกลยุทธก์ารลงทุน (Strategy Fact Sheet) 

 Value Averaging (VA) เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มกีารแบ่งจ านวนเงินลงทุนเท่าๆ กนัในแต่ละเดอืน โดยมีการควบคุมปรมิาณการซื้อหลกัทรพัย์เพื่อให้มูลค่าพอร์ตเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นแต่ละงวด ในกรณีที่ราคาหลกัทรพัย์มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้และส่งผลให้มูลค่าพอร์ตเพิม่สูงขึน้จนถงึเป้าหมายที่ก าหนดไวแ้ล้ว กลยุทธ์ Value Averaging (VA) จะไม่ซื้อ
หลกัทรพัยเ์พิม่ ซึง่จะส่งผลใหพ้อรต์มเีงนิสดคงเหลอืสะสมไว ้และสามารถน าไปซือ้หลกัทรพัยไ์ดใ้นภายหลงัเมื่อราคาปรบัตวัลดลง เพื่อเป็นการปรบัมลูค่าพอรต์การลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
โดยกลยุทธ ์Value Averaging (VA)  จะใชว้ธิกีารกระจายสดัส่วนเฉลีย่การซือ้ไปทุกวนัเพื่อชว่ยลดความกงัวลในเรื่องราคา ความผนัผวนและการจบัจงัหวะการซื้อหลักทรพัย์ จงึเหมาะกบัผูล้งทุน
ทีต่อ้งการสะสม หรอืออมเงนิลงทุนในรปูแบบหลกัทรพัย ์และตอ้งการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว อนึ่ง อาจมบีางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว ้เช่น 
ในกรณีทีเ่กดิวกิฤตทางเศรษฐกจิทีม่นียัส าคญัต่อการลงทุนในตลาด หรอืภาวะตลาดผนัผวนอย่างรุนแรง หรอืกรณีมเีหตุจ าเป็นและสมควรอื่น เป็นตน้ 

 ทัง้นี้ การลงทุนตามกลยุทธน์ี้มใิชก่ารฝากเงนิและมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนอาจได้รบัก าไร หรอือาจมผีลขาดทุนเกดิขึน้ได้ นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตมิได้เป็นส่ิง
ยืนยนัถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

ผลการทดสอบย้อนหลงั (Back Testing Result)  
Period: 01/01/2012 – 31/12/2018 Initial Equity (Baht): 10,000 per month Total Investment (Baht):  840,000 Commissions: 0.30% Stock Universe: BSET100 

ข้อมูลแสดงต้นทุนเฉล่ียการลงทุนในแต่ละปี   
 

ข้อมูลแสดงต้นทุนเฉล่ียการลงทุนในแต่ละปีจนถึงปัจจบุนั 
 

ผลตอบแทน VA 002 เปรียบเทียบกบัการซ้ือ BSET100   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ผลตอบแทนทีม่ากทีส่ดุของ BSET100 ในแต่ละปี ค านวณจาก การซือ้ทีร่าคาปิดทีต่ ่าทีส่ดุของแต่ละปี 

เทยีบกบัราคาปิด ณ สิน้ปี   

- ผลตอบแทนทีน้่อยทีส่ดุของ BSET100 ในแต่ละปี ค านวณจาก การซือ้ทีร่าคาปิดทีส่งูทีส่ดุของแต่ละปี 

เทยีบกบัราคาปิด ณ สิน้ปี   

มูลค่าพอรต์การลงทุนและเงินลงทุนรายเดือนสะสม     

 

 
 

ลกัษณะเด่นของการลงทุน VA 002 

การซือ้โดยทัว่ไป ขึน้อยู่กบัมลูค่าพอรต์เป้าหมาย 

การซือ้ในชว่งขาลง มโีอกาสซือ้จ านวนมากกวา่ DCA ในชว่งขาลง  

(หากมเีงนิสดคงเหลอื) 

การซือ้ในชว่งขาขึน้ มโีอกาสไม่ซือ้หรอืซือ้ในจ านวนทีน้่อยลงในช่วงขาขึน้  

หากมลูค่าพอรต์ยงัไม่ถงึเป้าหมาย 

การใชเ้งนิลงทุน ขึน้อยู่กบัมลูค่าพอรต์เป้าหมาย 

หมายเหตุ:  
1. จ านวนเงนิลงทุนทีต่่างกนั อาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมคีวามแตกต่างจากผลการทดสอบยอ้นหลงั หรอืผลการด าเนินงานในอดตี ทัง้นี้ ผลการทดสอบยอ้นหลงัหรอืผลการ
ด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต 
2. ผูล้งทุนทีล่งทุนในกลยุทธน์ี้ สามารถใหบ้รษิทัยมืหลกัทรพัย์ตามเงือ่นไขและรายละเอยีดในสญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามทีผู่ล้งทุนไดท้ าไวก้บับรษิทั  
3. BSET100 เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยต์ัง้แต่วนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2560 ดงันัน้ ขอ้มลูในผลการทดสอบยอ้นหลงัก่อนวนัทีด่งักล่าว จงึเป็นขอ้มลูทีม่าจากการค านวณ SET100 Total 
Return Index 
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Strategy Fact Sheet 
ช่ือกลยุทธ์:  Dollar-Cost Averaging E1VFVN3001 วนัท่ีปรบัปรุงข้อมูลกลยุทธ:์  10 มกราคม 2562  
รหสักลยุทธ:์  DCA 003 หลกัทรพัยล์งทุนตามกลยุทธ:์  E1VFVN3001 
จ านวนเงินลงทุนขัน้ต า่ต่องวด (เดือน):  10,000 บาท และเพิม่ทวคีณูของ 10,000 บาท 
รายละเอียดกลยุทธก์ารลงทุน (Strategy Fact Sheet) 

 Dollar-Cost Averaging (DCA) เป็นกลยุทธก์ารลงทุนอย่างสม ่าเสมอทีอ่อกแบบมาเพื่อชว่ยสรา้งวนิยัใหแ้ก่ผูล้งทุน ดว้ยการซือ้หลกัทรพัย์ที่ก าหนดตามจ านวนเงนิลงทุนที่เท่ากนัใน
แต่ละงวด ซึง่การซือ้หลกัทรพัยส์ามารถเกดิขึน้ไดท้ัง้ในชว่งตลาดขาขึน้และตลาดขาลง โดยการซื้อหลกัทรพัย์ในช่วงที่ราคามกีารปรบัตวัลดลง จะส่งผลให้ได้หลกัทรพัย์ในปรมิาณที่มากขึน้ เมื่อ
เทยีบกบัการซือ้หลกัทรพัย์ในราคาที่สูงกว่าด้วยจ านวนเงนิที่เท่ากนั ดงันัน้การซื้อหลกัทรพัย์อย่างสม ่าเสมอจะสามารถช่วยในเรื่องของการถวัเฉลี่ยต้นทุนให้ต ่าลงได้ โดยกลยุทธ์ Dollar-Cost 
Averaging (DCA)  จะใชว้ธิกีารกระจายสดัส่วนเฉลีย่การซือ้ไปทุกวนัเพื่อชว่ยลดความกงัวลในเรื่องราคา ความผนัผวนและการจบัจงัหวะการซื้อหลกัทรพัย์ จงึเหมาะกบัผูล้งทุนที่ต้องการสะสม 
หรอื ออมเงนิลงทุนในรูปแบบหลกัทรพัย์ และต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว  อนึ่ง อาจมบีางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว ้เช่น ในกรณีที่ เกดิ
วกิฤตทางเศรษฐกจิทีม่นียัส าคญัต่อการลงทุนในตลาด หรอืภาวะตลาดผนัผวนอย่างรุนแรง หรอืกรณีมเีหตุจ าเป็นและสมควรอื่น เป็นตน้  

ทัง้นี้ การลงทุนตามกลยุทธน์ี้มใิชก่ารฝากเงนิและมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนอาจได้รบัก าไร หรอือาจมผีลขาดทุนเกดิขึน้ได้ นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตมิได้เป็นส่ิง
ยืนยนัถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

ผลการทดสอบย้อนหลงั (Back Testing Result)  
Period: 01/01/2016 – 31/12/2018 Initial Equity (Baht): 10,000 per month Total Investment (Baht):  360,000 Commissions: 0.30% Stock Universe: E1VFVN3001 

ข้อมูลแสดงต้นทุนเฉล่ียการลงทุนในแต่ละปี 
 

ข้อมูลแสดงต้นทุนเฉล่ียการลงทุนในแต่ละปีจนถึงปัจจบุนั 
 

ผลตอบแทนจากการซ้ือ E1VFVN3001 โดยวิธีการ Daily Dollar Cost Average (DCA 003) 

 
 

 

 

 

 

 

 

-  ผลตอบแทนทีม่ากทีส่ดุของ E1VFVN3001 ในแต่ละปี ค านวณจาก การซือ้ทีร่าคาปิดทีต่ ่าทีส่ดุของแต่ละปี 

เทยีบกบัราคาปิด ณ สิน้ปี   

- ผลตอบแทนทีน้่อยทีส่ดุของ E1VFVN3001 ในแต่ละปี ค านวณจาก การซือ้ทีร่าคาปิดทีส่งูทีส่ดุของแต่ละปี 

เทยีบกบัราคาปิด ณ สิน้ปี   

มูลค่าพอรต์การลงทุนและเงินลงทุนรายเดือนสะสม 

 

 
 

ลกัษณะเด่นของการลงทุน DCA 003 

การซือ้โดยทัว่ไป ซือ้ทุกงวด 

การซือ้ในชว่งขาลง ซือ้จ านวนมากขึน้ในช่วงขาลง 

การซือ้ในชว่งขาขึน้ ซือ้จ านวนน้อยลงในชว่งขาขึน้ 

การใชเ้งนิลงทุน จ านวนเงนิทีเ่ท่ากนัทุกงวด 

หมายเหตุ:  
1. จ านวนเงนิลงทุนทีต่่างกนั อาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมคีวามแตกต่างจากผลการทดสอบยอ้นหลงั หรอืผลการด าเนินงานในอดตี ทัง้นี้ ผลการทดสอบยอ้นหลงัหรอืผลการ
ด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต 
2. ผูล้งทุนทีล่งทุนในกลยุทธน์ี้ สามารถใหบ้รษิทัยมืหลกัทรพัย์ตามเงือ่นไขและรายละเอยีดในสญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามทีผู่ล้งทุนไดท้ าไวก้บับรษิทั  
3. E1VFVN3001 เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ตัง้แต่วนัที ่18 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันัน้ ขอ้มลูในผลการทดสอบยอ้นหลงัก่อนวนัทีด่งักล่าว จงึเป็นขอ้มลูทีม่าจาก E1VFVN30 ซึง่เป็น 
ETF ทีเ่ขา้ลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์โฮจมินิห์ 
4. ขอ้มลู E1VFVN30 ทีน่ ามาใชใ้นผลการทดสอบยอ้นหลงั ดงึขอ้มลูราคามาจาก Bloomberg ในหน่วยสกุลเงนิไทยบาท  
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Strategy Fact Sheet 
ช่ือกลยุทธ์:  Value Averaging E1VFVN3001 วนัท่ีปรบัปรุงข้อมูลกลยุทธ:์   10 มกราคม 2562 
รหสักลยุทธ:์  VA 003 หลกัทรพัยล์งทุนตามกลยุทธ:์  E1VFVN3001 
จ านวนเงินลงทุนขัน้ต า่ต่องวด (เดือน):  10,000 บาท และเพิม่ทวคีณูของ 10,000 บาท  
รายละเอียดกลยุทธก์ารลงทุน (Strategy Fact Sheet) 

 Value Averaging (VA) เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มกีารแบ่งจ านวนเงินลงทุนเท่าๆ กนัในแต่ละเดอืน โดยมีการควบคุมปรมิาณการซื้อหลกัทรพัย์เพื่อให้มูลค่าพอร์ตเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นแต่ละงวด ในกรณีที่ราคาหลกัทรพัย์มกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้และส่งผลให้มูลค่าพอร์ตเพิม่สูงขึน้จนถงึเป้าหมายที่ก าหนดไวแ้ล้ว กลยุทธ์ Value Averaging (VA) จะไม่ซื้อ
หลกัทรพัยเ์พิม่ ซึง่จะส่งผลใหพ้อรต์มเีงนิสดคงเหลอืสะสมไว ้และสามารถน าไปซือ้หลกัทรพัยไ์ดใ้นภายหลงัเมื่อราคาปรบัตวัลดลง เพื่อเป็นการปรบัมลูค่าพอรต์การลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
โดยกลยุทธ ์Value Averaging (VA)  จะใชว้ธิกีารกระจายสดัส่วนเฉลีย่การซือ้ไปทุกวนัเพื่อชว่ยลดความกงัวลในเรื่องราคา ความผนัผวนและการจบัจงัหวะการซื้อหลกัทรพัย์ จงึ เหมาะกบัผูล้งทุน
ทีต่อ้งการสะสม หรอืออมเงนิลงทุนในรปูแบบหลกัทรพัย ์และตอ้งการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว อนึ่ง อาจมบีางขณะที่ไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว ้เช่น 
ในกรณีทีเ่กดิวกิฤตทางเศรษฐกจิทีม่นียัส าคญัต่อการลงทุนในตลาด หรอืภาวะตลาดผนัผวนอย่างรุนแรง หรอืกรณีมเีหตุจ าเป็นและสมควรอื่น เป็นตน้ 
 ทัง้นี้ การลงทุนตามกลยุทธน์ี้มใิชก่ารฝากเงนิและมคีวามเสีย่ง ผูล้งทุนอาจได้รบัก าไร หรอือาจมผีลขาดทุนเกดิขึน้ได้ นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตมิได้เป็นส่ิง
ยืนยนัถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

ผลการทดสอบย้อนหลงั (Back Testing Result)  
Period: 01/01/2016 – 31/12/2018 Initial Equity (Baht): 10,000 per month Total Investment (Baht):  360,000 Commissions: 0.30% Stock Universe: E1VFVN3001 

ข้อมูลแสดงต้นทุนเฉล่ียการลงทุนในแต่ละปี   
 

ข้อมูลแสดงต้นทุนเฉล่ียการลงทุนในแต่ละปีจนถึงปัจจบุนั 
 

ผลตอบแทนจากการซ้ือ E1VFVN3001 ด้วยวิธีการ Daily Value Averaging (VA 003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- ผลตอบแทนทีม่ากทีส่ดุของ E1VFVN3001 ในแต่ละปี ค านวณจาก การซือ้ทีร่าคาปิดทีต่ ่าทีส่ดุของแต่ละปี 

เทยีบกบัราคาปิด ณ สิน้ปี   

- ผลตอบแทนทีน้่อยทีส่ดุของ E1VFVN3001 ในแต่ละปี ค านวณจาก การซือ้ทีร่าคาปิดทีส่งูทีส่ดุของแต่ละปี 

เทยีบกบัราคาปิด ณ สิน้ปี   

มูลค่าพอรต์การลงทุนและเงินลงทุนรายเดือนสะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลกัษณะเด่นของการลงทุน VA 003 

การซือ้โดยทัว่ไป ขึน้อยู่กบัมลูค่าพอรต์เป้าหมาย 

การซือ้ในชว่งขาลง มโีอกาสซือ้จ านวนมากกวา่ DCA ในชว่งขาลง  

(หากมเีงนิสดคงเหลอื) 

การซือ้ในชว่งขาขึน้ มโีอกาสไม่ซือ้หรอืซือ้ในจ านวนทีน้่อยลงในช่วงขาขึน้  

หากมลูค่าพอรต์ยงัไม่ถงึเป้าหมาย 

การใชเ้งนิลงทุน ขึน้อยู่กบัมลูค่าพอรต์เป้าหมาย 

หมายเหตุ:  
1. จ านวนเงนิลงทุนทีต่่างกนั อาจส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมคีวามแตกต่างจากผลการทดสอบยอ้นหลงั หรอืผลการด าเนินงานในอดตี ทัง้นี้ ผลการทดสอบยอ้นหลงัหรอืผลการ
ด าเนินงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต 
2. ผูล้งทุนทีล่งทุนในกลยุทธน์ี้ สามารถใหบ้รษิทัยมืหลกัทรพัย์ตามเงือ่นไขและรายละเอยีดในสญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามทีผู่ล้งทุนไดท้ าไวก้บับรษิทั 
3. E1VFVN3001 เริม่ท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ตัง้แต่วนัที ่18 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันัน้ ขอ้มลูในผลการทดสอบยอ้นหลงัก่อนวนัทีด่งักล่าว จงึเป็นขอ้มลูทีม่าจาก E1VFVN30 ซึง่เป็น 
ETF ทีเ่ขา้ลงทุนตลาดหลกัทรพัยโ์ฮจมินิห์ 
4. ขอ้มลู E1VFVN30 ทีน่ ามาใชใ้นผลการทดสอบยอ้นหลงั ดงึขอ้มลูราคามาจาก Bloomberg ในหน่วยสกุลเงนิไทยบาท      
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ค านิยามศพัท:์ 

ค าศพัท์ ความหมาย 

Average Capital Usage (%) อตัราการใชเ้งนิทุนเฉลีย่ต่อการลงทุนทัง้หมด )หน่วยเป็นรอ้ยละ(  

Average Gain (%) อตัราส่วนการก าไรเฉลีย่ต่อครัง้ของการท าก าไร )หน่วยเป็นรอ้ยละ(  

Average Gain Period  ระยะเวลาในการถอืครองหลกัทรพัย์ โดยเฉลี่ยของการท าก าไร 

Average Holding Period  ระยะเวลาในการถอืครองหลกัทรพัย์ โดยเฉลี่ยทัง้หมด 

Average Loss (%) อตัราส่วนการขาดทุนเฉลีย่ต่อครัง้ของการขาดทุน )หน่วยเป็นรอ้ยละ(  

Average Loss Period  ระยะเวลาในการถอืครองหลกัทรพัย์ โดยเฉลี่ยของการขาดทุน 

Average Profit (%) อตัราส่วนก าไรเฉลีย่จากการซือ้ขายทัง้หมด )หน่วยเป็นรอ้ยละ(  

Ending Equity สนิทรพัยก์ารลงทุน ณ วนัสิน้สุด 

Gain Round จ านวนครัง้ของการซือ้ขายทีม่กี าไร 

Historical VaR 95 CL (% daily) มลูค่าความเสีย่งทีส่ามารถชีถ้งึขนาดความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลกัทรพัยเ์พื่อใชว้ดัขนาดความเสยีหายหรอืการขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการลงทุน 

Holding Period (working days) ระยะเวลาในการถอืครองหลกัทรพัย์ (จ านวนวนั) 

Initial Equity สนิทรพัยก์ารลงทุน ณ วนัเริม่ต้น 

Loss Round  จ านวนครัง้ของการซือ้ขายทีข่าดทุน  

Maximum Drawdown (%) อตัราการการปรบัตวัลดลงของพอรต์ทีม่ากที่สุดในอดตี )หน่วยเป็นรอ้ยละ(  

Profit Factor  อตัราส่วนของผลรวมของจ านวนการท าก าไร เทยีบกบัผลรวมของจ านวนเงนิการซือ้ขายที่ขาดทุน 

Return on Equity (CAGR) อตัราเตบิโตเฉลีย่สะสมต่อปี )หน่วยเป็นรอ้ยละ(  

Reward to Risk Ratio  อตัราส่วน การก าไรเฉลีย่ต่อครัง้ของการท าก าไร เทยีบกบั การขาดทุนเฉลีย่ต่อครัง้ของการขาดทุน 

Sharpe Ratio อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนเกนิเทยีบกบัความเสีย่ง  

Volatility ค่าความผนัผวน 

Winning Chance (%) อตัราของโอกาสการท าก าไรจากจ านวนรอบการซือ้ขายทัง้หมด 

 

เอกสารฉบบันี้จดัท าขึน้บนพื้นฐานของขอ้มลูทีบ่รษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  (“บรษิทั”) มคีวามเหน็วา่น่าเชือ่ถอืและไดผ้า่นการพจิารณาอย่างรอบคอบในขณะทีจ่ดัท า แต่ทัง้นี้ อาจมี
การแกไ้ข ปรบัปรุง หรอืเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ บรษิทัมไิดร้บัประกนัถงึความถกูตอ้งหรอืความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มลู และมไิด้รบัประกนัราคาหรอืผลตอบแทน
จากการลงทุนใดๆ ทัง้สิ้น  

บริษัทได้จดัท าเอกสารฉบับนี้เพือ่ประโยชน์ในการใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการลงทุนของผู้ลงทุนเท่านัน้ มิได้มีวตัถุประสงค์เ พือ่ทีจ่ะชกัชวนหรือชี้น าการซื้อขายหลกัทรพัย์ใด
โดยเฉพาะหรอืเป็นการทัว่ไปแต่อย่างใด ผูล้งทุนพงึใชข้อ้มูลในเอกสารฉบบันี้ประกอบขอ้มูลและความเหน็อืน่ๆ รวมถงึวจิารณญาณของผูล้งทุนเองในการตดัสนิใจลงทุนในแต่ละกรณี เอกสาร
ฉบบันี้ถอืเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสือ่มวลชน หรอืโดยทางอืน่ใด ทัง้นี้ บรษิทัไม่ตอ้งรบัผดิต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืโดยอ้อม อนัเป็นผลจากการใชเ้นื้อหา
ในเอกสารฉบบันี้ การน าไปใชซ้ึง่ขอ้มลู การวเิคราะห ์และการคาดหมายทัง้หลายทีป่รากฎ โดยถอืเป็นการยอมรบัความเสีย่งของผูใ้ชข้อ้มลูแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
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