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 การสนบัสนนุใหป้ระชาชนทั่วไปสามารถท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากตลาดทนุเพ่ือน าไปสู่เปา้หมายความมั่นคง
ทางการเงินในระยะยาวถือเป็นโจทยส์  าคญัซึ่งตอ้งอาศยัความรว่มมือจากหลายภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ภาครฐัและ
เอกชน บริษัทหลกัทรพัยมี์ความส าคญัในการท าหนา้ท่ีสนบัสนนุดงักล่าว เน่ืองจากเป็นส่วนหลกัในการใหบ้ริการ
กบัประชาชนท่ีเป็นลูกคา้โดยตรง ทัง้ในส่วนท่ีเป็นการให้ความรูค้วามเขา้ใจ การใหค้  าแนะน าการลงทุนไปจนถึง
การดแูลเรื่องการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์หล้กูคา้ โดยในปัจจบุนัประชาชนมีความตอ้งการท่ีจะลงทนุในผลิตภณัฑท์าง
การเงินท่ีหลากหลายใหเ้หมาะสมกับสถานะทางการเงินและความสามารถในการรบัความเส่ียงของตนเอง เพิ่ม
มากขึน้ ขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัยเ์องก็มีความตอ้งการท่ีจะยกระดบัรูปแบบการใหบ้ริการเพ่ือใหต้อบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้มากขึน้เช่นกนั โดยเนน้ไปท่ีการแนะน าการลงทนุในรูปแบบ Portfolio ซึ่งไม่จ  ากดัเพียงแต่
แนะน าหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารทุน หรือหุ้นเป็นรายตัวเท่านั้น แต่ครอบคลุมการแนะน าในลักษณะท่ีรวม
ผลิตภัณฑใ์นตลาดทุนหลายๆประเภทเขา้ดว้ยกัน อาทิเช่น หุน้ พนัธบตัร หน่วยลงทุน นอกจากนัน้ ยงัใหบ้ริการ
จดัท าเป็นแผนจดัสรรการลงทนุ (Portfolio Advisory)หรือกลยทุธก์ารลงทนุ ท่ีสอดคลอ้งกนัเปา้หมาย วตัถปุระสงค์
การลงทนุ และความเส่ียงท่ียอมรบัไดข้องลกูคา้ดว้ย  

เพ่ือเป็นการสนบัสนุนใหมี้บริการตามความตอ้งการของประชาชนอย่างเหมาะสม ส านกังาน ก.ล.ต.ได้
ออกประกาศส านกังาน ก.ล.ต.ท่ี สธ.33/2562 เม่ือเดือนเมษายนท่ีผ่านมา เรื่อง หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบั
การตดิตอ่และใหบ้รกิารลกูคา้ส าหรบัผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (ฉบบั
ท่ี 6) ซึ่งเป็นการก าหนดกรอบแนวทางท่ียืดหยุ่นใหก้ับบริษัทหลกัทรพัยใ์นการใหบ้ริการลูกคา้เพ่ือขยายขอบเขต

 Highlight 

 เม่ือเดือนเมษายนท่ีผา่นมา ส านกังาน ก.ล.ต.ไดอ้นญุาตใหบ้ริษัทหลกัทรพัยส์ามารถใหบ้ริการเก่ียวกบั
แผนจดัสรรการลงทนุ (Portfolio Advisory: PA) และกลยุทธก์ารลงทนุ (Program Trading: PT)ได้
เพิ่มขึน้  

 ทัง้นี ้การใหบ้ริการ PA และ PT ถือเป็นบริการรูปแบบใหม่ท่ีมีความแตกตา่งจากการใหบ้ริการซือ้ขาย
หลกัทรพัยใ์นรูปแบบดัง้เดิม (Traditional) ในหลายดา้น อาทิเช่น การใหค้  าแนะน าในรูปแบบ Portfolio 
ท่ีครอบคลุมผลิตภณัฑห์ลายประเภท ตามกลยุทธท่ี์เป็น House View ของบริษัทหลกัทรพัย ์การส่ง
ค าสั่งซือ้ขายซึ่งมีกรอบท่ียืดหยุ่นมากขึน้แต่ยงัอยู่ภายใตก้ลยุทธท่ี์ลูกคา้เลือก ไปจนถึงการวดัผลการ
ลงทนุเทียบกบั Benchmark และแจง้ใหล้กูคา้ทราบดว้ย 

 ในดา้นประโยชนต์่อลูกคา้นัน้ การใหบ้ริการ PA และ PT จะช่วยให้ลูกคา้มีทางเลือกในการลงทุน
เพิ่มขึน้  มีเครื่องมือท่ีจะช่วยในเรื่องของการลงทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการในการบริหารสินทรพัยเ์พ่ือความมั่งคั่งทางการเงินในระยะยาว มีการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกับ
เปา้หมาย วตัถปุระสงคก์ารลงทนุและความเส่ียงของลกูคา้แตล่ะรายไดม้ากขึน้  

 ส่วนดา้นของบริษัทหลกัทรพัยเ์องก็สามารถสรา้งมลูคา่เพิ่ม (value added) ใหก้บัการบริการซือ้ขาย
หลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นบรกิารหลกั และเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีจะสรา้งรายรบัเพิ่มขึน้ไดอี้กทางหนึ่งดว้ย 

Portfolio Advisory (PA) & Program Trading (PT)…บริการใหม่ของบริษทัหลกัทรพัย์
ไทยเพ่ือตอบโจทยเ์ป้าหมายความมัน่คงทางการเงินของลกูค้า 
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การใหบ้ริการเก่ียวกบัแผนจดัสรรการลงทนุ (Portfolio Advisory: PA) และกลยทุธก์ารลงทนุ (Program Trading: 
PT)ไดเ้พิ่มขึน้ โดยถือเป็นการใหบ้ริการท่ีควบคูก่บัการประกอบธุรกิจนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละธุรกิจตวัแทน
ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ได ้และไดร้ับการยกเวน้ใบอนุญาตการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในประกาศ
ดงักลา่ว ส านกังานก.ล.ต.ไดใ้หน้ิยามของค าวา่ การก าหนดแผนจดัสรรการลงทนุและการก าหนดกลยทุธก์ารลงทนุ 
ไวด้งันี ้

 การก าหนดแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory: PA) หมายความวา่ การวิเคราะหแ์ละ 
แนะน าการลงทนุเพ่ือก าหนดแผนจดัสรรการลงทนุส าหรบัลูกคา้ ซึ่งแสดงถึงผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุแตล่ะประเภท
และสดัสว่นการลงทนุ  

 การก าหนดกลยุทธก์ารลงทุน (Program Trading: PT)1 หมายความวา่ การก าหนดกลยทุธ ์
การลงทุนส าหรบัการส่งค าสั่งซือ้ขายผลิตภัณฑใ์นตลาดทุนโดยใชโ้ปรแกรมการคดัเลือกและส่งค าสั่งซือ้ขาย
ผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุโดยอตัโนมตัซิึ่งไมส่ามารถถกูแทรกแซงขัน้ตอนการสง่ค าสั่งได ้ 
 ทัง้นี ้ประกาศดงักลา่วจะมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป ท าใหค้าดว่าในอนาคต
จะเห็นบรษิัทหลกัทรพัยมี์การแขง่ขนัน าเสนอแผนจดัสรรการลงทนุหรือกลยทุธก์ารลงทนุในรูปแบบตา่งๆท่ีมีความ
หลากหลาย เพ่ือเป็นทางเลือกใหก้บัลกูคา้เพิ่มขึน้  

 
 
  

  

การให้บริการ PA และ PT ถอืเป็นบริการใหม่ทีบ่ริษัทหลักทรัพยส์ามารถน าเสนอให้กับลูกค้าได้
เพิม่เตมิขึน้ โดยมีรายละเอียดส าคญัท่ีแตกตา่งจากการใหบ้ริการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นแบบเดิม (Traditional) อยู่
หลายดา้นไมว่า่จะเป็นดา้นรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ลกูคา้ลงทนุ ซึ่งเดมิจากท่ีเป็นการซือ้ขายหุน้รายตวั มาเป็นการดแูล
ลูกคา้ในลกัษณะการจัดพอรต์การลงทุนท่ีอาจประกอบไปดว้ยหลายผลิตภัณฑ ์อาทิเช่น หุน้ ตราสารหนี ้หน่วย
ลงทนุ หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (ขึน้อยูก่บัประเภทใบอนญุาตท่ีมี) ดา้นการใหค้  าแนะน า ซึ่งเดิมเป็นการแนะน า
หุน้รายตวัและการใหค้  าแนะน าตามบทวิจยัท่ีฝ่ายวิเคราะหก์ารลงทนุ (Research)ของบริษัทจดัท าขึน้ มาเป็นการ
แนะน ากลยทุธ ์ในกรณีท่ีเป็น In-House Strategy ตามแนวทางการลงทนุ (House View) ของบริษัทซึ่งก าหนดโดย
ฝ่ายวิเคราะหก์ารลงทุน/ กลยุทธ/์ ผูจ้ดัการกองทุน โดยผ่านการเห็นชอบจากผูบ้ริหารสูงสุดในสายงานตลาดทุน 
(หรืออาจตัง้เป็น Investment Committee เพ่ือท าหนา้ท่ีดงักล่าว) หรืออาจ Outsource การออกแบบกลยทุธ ์โดย
ใชบ้คุคลหรือนิตบิคุคลอ่ืนๆ โดยมีสญัญาความรบัผิดชอบระหว่างบรษิัทหลกัทรพัยแ์ละบคุคล/นิติบคุคลนัน้ก็ได ้

นอกจากนั้นแล้ว ท่ีแตกต่างอย่างชัดเจนอีกดา้นในเรื่องของการส่งค าสั่งซือ้ขาย ซึ่งในปัจจุบันบริษัท
หลกัทรพัยจ์ะส่งตามค าสั่งของลกูคา้ โดยลกูคา้เป็นผูต้ดัสินใจเลือกตวัหุน้ ราคาและจ านวนท่ีตอ้งการซือ้/ขาย ใน
ทุกๆค าสั่ง (ยกเวน้กรณีท่ีลูกคา้ให้ค  าสั่งการซือ้ขายล่วงหนา้ในรูปแบบ standing order ซึ่งตอ้งอยู่ภายใต้

                                                           
1
 การใหบ้รกิาร Program Trading ในที่นี ้ไมร่วมถึงกรณีลกูคา้เขา้ไปเป็นผูก้  าหนด parameter ในโปรแกรมคอมพิวเตอรด์ว้ยตวัเอง 

PA และ PT ถือเป็นการบริการรปูแบบใหม่ท่ีมีความแตกต่างจากการให้บริการซ้ือขายหลกัทรพัยใ์น
รปูแบบดัง้เดิม (Traditional) ในหลายด้าน 
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หลักเกณฑแ์ละกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด) แต่ในกรณีของ PT นัน้ บริษัทหลักทรพัยจ์ะใหลู้กคา้ตกลงตวัแปร 
(parameter) ท่ีจะใชเ้ป็นเง่ือนไขของค าสั่งตามท่ีเสนอใน House View ก่อนเริ่มท าการซือ้ขายซึ่งจะเป็นไปโดย
อตัโนมัติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พ่ือท่ีจะไม่สามารถถูกแทรกแซงขัน้ตอนการส่งค าสั่งได ้ส่วนกรณี PA นัน้ 
บริษัทจะใหล้กูคา้ตกลงรายช่ือผลิตภณัฑก์่อนการเริ่มตน้ซือ้ขาย ขณะท่ีบริษัทหลกัทรพัยจ์ะแจง้สดัส่วนการลงทุน
และกรอบราคาใหลู้กคา้ทราบโดยประมาณโดยท่ีลูกคา้ไม่ตอ้งท าการยืนยนัอีกในทุกๆครัง้หากการลงทุนยงัอยู่
ภายใตก้รอบท่ีก าหนด ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัยจ์ะตอ้งมีการวดัผลการลงทนุในการใหบ้ริการ PA และ PT เทียบกบั 
Benchmark ตามท่ีก าหนดและแจง้ใหล้กูคา้ทราบเป็นระยะๆตามท่ีตกลงกนั ส่วนในการก าหนดคา่ธรรมเนียมการ
ใหบ้ริการใหเ้ป็นไปตามท่ีบริษัทหลกัทรพัย์ไดต้กลงกับลูกคา้ อาทิเช่น เป็น %สัดส่วนของทรพัยส์ินลูกคา้ท่ีให้
บรหิารจดัการ หรือเป็น %สดัสว่นจากผลการลงทนุ ดงัสรุปความแตกตา่งไดต้ามตารางดงันี ้
 

 

 
 

 

ความแตกต่างระหว่างการใหบ้ริการซือ้ขายหลักทรัพยใ์นแบบเดิม (Traditional)กับ Program Trading/ Portfolio Advisory 
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การท าหนา้ท่ีนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย์ในปัจจบุนั ทางบริษัทหลกัทรพัยจ์ะมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

ตอ่ลกูคา้หลายดา้น นบัตัง้แตก่่อนเริ่มท าการซือ้ขาย อาทิเช่น การใหข้อ้มลูตา่งๆประกอบการพิจารณาแก่ผูท่ี้สนใจ
จะเขา้มาเป็นลูกคา้ การเปิดบญัชีและการท าความรูจ้กัลูกคา้ (KYC) เพ่ือใหส้ามารถใหค้  าแนะน าการลงทุนได้
อยา่งเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมาย ความรูค้วามเขา้ใจในการลงทนุและความเส่ียงของลกูคา้ การสนบัสนนุ
ดา้นบทวิจัยและขอ้มูลต่างๆ รวมถึงค าแนะน าในการลงทุน จนถึงขัน้ตอนการส่งค าสั่งซือ้ขาย โดยลูกคา้เป็นผู้
ตดัสินใจดว้ยตนเอง และการใหบ้ริการหลงัการซือ้ขาย ตวัอย่างเช่น การแจง้ช าระราคาและส่งมอบ แจง้ถึงสิทธิท่ี
จะไดร้บัจากหุน้ท่ีถืออยู่ เป็นตน้  

ทัง้นี ้การท่ีจะใหบ้ริการ PA/PT ไดน้ัน้ เน่ืองจากลกัษณะการใหบ้ริการท่ีเพิ่มขึน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ะตอ้งมี
หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเพิ่มในการบริหารจดัการเงินลงทนุของลกูคา้ ซึ่งเป็นความรบัผิดชอบท่ีส าคญัเป็นอย่าง
ยิ่ง ดงันัน้ในการท่ีจะใหบ้รกิารดงักลา่วไดจ้ะตอ้งมีการด าเนินการเพิ่มในหลายๆดา้น โดยสรุปไดด้งันี ้

 การแยกบัญชีในการให้บริการ PA/PT ออกจากบัญชีซือ้ขายประเภทอื่น เพ่ือใหเ้กิดความ 
โปรง่ใสในการบรหิารจดัการไดอ้ย่างชดัเจน 

 การจัดท าแนวทางการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย ์(House View) โดยอยา่งนอ้ยตอ้ง 
ประกอบดว้ย รูปแบบของแผน PA/PT/ แนวทางการคดัเลือกผลิตภณัฑ /์ โครงสรา้งการลงทนุ (กรณี PA – ตอ้ง
ก าหนด asset allocation สว่นกรณี PT – ตอ้งก าหนด parameter ส าหรบัโปรแกรม) 

 การท าข้อตกลงการให้บริการ PA/PT เป็นลายลักษณอั์กษร โดยก าหนดขอบเขตและ 
เง่ือนไขการใหบ้ริการ สิทธิของลูกคา้ ความรบัผิดชอบของบริษัท ขัน้ตอนและวิธีส่งค าสั่งซือ้ขาย ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงขอ้มลูอยา่งมีนยัส าคญัตอ้งท าการทบทวนขอ้ตกลงและปรบัปรุงขอ้มลูทนัที 

 การมีบุคลากรในการให้บริการซึ่งมีคุณสมบัตติามทีก่ าหนด อาทิเชน่ หากเป็นผูแ้นะน าการ 
ลงทนุ (IC) ตอ้งมีใบอนญุาตตามประเภทผลิตภณัฑท่ี์ใหบ้รกิาร 

 การมีระบบงานทีเ่กี่ยวข้องเพิม่เตมิ อาทิเชน่ มีกลไก/กระบวนการจดัท า House View /  
ก าหนดขัน้ตอน/วิธีการใหล้กูคา้เลือก โดยตอ้งมีหลกัฐานยืนยนัการเลือก/ มีการควบคมุการซือ้ขายใหเ้ป็นไปตามท่ี
ลกูคา้เลือก/ มีการตดิตามและปรบัปรุงการลงทนุใหส้อดคลอ้งกบั House View  

 การใหลู้กค้าตกลงผลิตภัณฑท์ีจ่ะลงทุน โดยกรณี PA จะใหต้กลงรายช่ือผลิตภณัฑท่ี์จะลงทนุ  
ยกตวัอย่างเช่น หากลงทุนในหุน้ก็จะตอ้งยืนยนัรายช่ือหุน้ ส่วนในกรณี PT จะใหต้กลงตวัแปรของกลยุทธก์าร
ลงทนุ (parameter) 

 การแจ้งให้ลูกค้าทราบข้อมูลก่อนการซือ้ขาย โดยกรณี PA จะตอ้งแจง้ขอ้มลูประมาณการ 
สดัสว่นการลงทนุในแตล่ะรายผลิตภณัฑ ์พรอ้มกรอบราคาท่ีเหมาะสมดว้ย 

 การวัดผลการลงทุนเทยีบกับตัวชีวั้ด (Benchmark) และแจง้ใหล้กูคา้ทราบในระยะเวลาท่ีตก 

การให้บริการ PA/PT นัน้ บริษทัหลกัทรพัยมี์หน้าท่ีและความรบัผิดชอบเพ่ิมขึ้นในการบริหารจดัการเงิน
ลงทุนของลกูค้า ดงันัน้ในการท่ีจะให้บริการดงักล่าวได้จะต้องมีการด าเนินการเพ่ิมในหลายด้าน 
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ลงไว ้โดยตอ้งอยูใ่นรูปแบบของดชันีผลตอบแทนรวม (total return index) 
 

 

 
 
BB 
 

  

 ในด้านประโยชนต์่อลูกค้าน้ัน รูปแบบบริการของ PA/PT จะช่วยท าใหลู้กคา้ทั่วไปมีทางเลือกในการ
ลงทนุเพิ่มขึน้  มีเครื่องมือท่ีจะมาชว่ยในเรื่องของการลงทนุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ มีการลงทนุท่ีสอดคลอ้ง
กับเป้าหมาย วตัถุประสงคก์ารลงทุนและความเส่ียงของลูกคา้แต่ละรายไดม้ากขึน้ และไดร้บัการบริการโดยมือ
อาชีพท่ีมีความรูค้วามช านาญเป็นผูบ้ริหารแผนจดัสรรการลงทุน ซึ่งแต่เดิมโอกาสในการรบับริหารในลักษณะ
ดงักล่าวอาจจะถูกจ ากัดเพียงกลุ่มลูกคา้ท่ีมีทรัพยส์ินจ านวนมากและผู้ใหบ้ริการตอ้งไดร้ับใบอนุญาตบริหาร
กองทุนส่วนบุคคล ขณะท่ีด้านบริษัทหลักทรัพยเ์อง สามารถท่ีจะสรา้งมูลค่าเพิ่ม (value added) ใหก้ับการ
บรกิารซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นการบรกิารหลกั และเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีจะสามารถสรา้งรายรบัเพิ่มขึน้ดว้ย 

การให้บริการ PA/PT จะช่วยให้ลูกค้าทัว่ไปมีทางเลือกในการลงทุนเพ่ิมขึ้น  มีเคร่ืองมือช่วยในเร่ืองของ
การลงทุนมากขึ้น ด้านบริษัทหลกัทรพัย์เองกส็ามารถท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิม (value added) ให้กบัการ
บริการซ้ือขายหลกัทรพัยไ์ด้อีกทางหน่ึงด้วย 

สรุปการด าเนินการทีเ่พิม่ขึน้ของบริษัทหลักทรัพยใ์นการใหบ้ริการ PA/PT 
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 เน่ืองจากการใหบ้ริการ PA/PT ยงัเป็นเรื่องใหม่ ในช่วงท่ีผ่านมาสมาคมบริษัทหลกัทรพัยไ์ทย (สมาคมฯ)
ไดมี้การหารือกบัส านกังาน ก.ล.ต.เป็นระยะมาโดยตลอดเก่ียวกบัการวางกฎเกณฑใ์นการก ากับดแูลท่ีเหมาะสม 
โดยตอ้งมีความยืดหยุน่ใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจแตใ่นขณะเดียวกนัก็ไดม้าตรฐานการประกอบธุรกิจตามท่ีส านกังาน 
ก.ล.ต.ใหก้ารยอมรบั  นอกจากนัน้ สมาคมฯยงัไดจ้ดัใหมี้การซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัการใหบ้ริการ PA/PT แก่
บริษัทสมาชิกไปเม่ือตน้เดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา และสมาคมฯก าลงัอยู่ระหว่างการจดัท าร่างขอ้ตกลงเพิ่มเติม
เก่ียวกบัการใหบ้รกิาร PA/PT ท่ีเป็นมาตรฐานกลางเพื่อเป็นตวัอยา่งใหส้มาชิกแตล่ะบริษัทน าไปปรบัใช ้รวมถึงการ
ออกแนวทางการปฎิบตัิงาน PA/PT ของสมาคมฯเพิ่มเติมเพ่ือใหส้มาชิกถือปฏิบตัินอกเหนือจากประกาศของ
ส านกังาน ก.ล.ต. อีกดว้ย ซึ่งในแนวทางของสมาคมฯจะไดมี้การก าหนดรายละเอียดในเรื่องต่างๆเพิ่มใหมี้ความ
ชัดเจนมากขึน้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในข้อตกลงแนบท้าย (ประกอบด้วย House View และท่ีมา/ Risk 
Management/ Benchmark) คณุสมบตัขิองบคุลากร คา่ธรรมเนียมบรกิาร และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ เป็นตน้ Ω 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer: 
เอกสารนีจั้ดท าขึน้โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพยไ์ทยเพือ่เผยแพร่ข้อมูลและเพือ่การศึกษาเท่าน้ัน ซีง่จัดท าขึน้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีน่่าเชือ่ถอื โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูล ณ วันที่ปรากฏในเอกสารนี้เท่าน้ัน 
จงึอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องมีการเปลีย่นแปลง ท้ังนี ้สมาคมมิได้ยนืยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความสมบูรณ ์ความถูกต้องครบถ้วน ทันกาลทันเวลาของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่าง
ใด สมาคมไม่รับผดิต่อบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการท าละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจาก การตัดสินใจ หรือการกระท าใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเอกสาร
ดังกล่าว หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผดิใดๆ รวมถงึการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน ์ถงึแม้ว่าสมาคมจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึน้ได้ก็ตาม 


