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สัญญาแต่งตั้งตวัแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ถือหน่วย (Omnibus Account) 

 
สญัญาฉบบัน้ีท าท่ี บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 999/9 อาคารส านกังานดิออฟฟิศเศส  

แอทเซ็นทรัลเวลิด ์ชั้น 20-21 ถนนพระรามท่ี 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี________________________ 
 

สญัญาฉบบัน้ีท าข้ึนโดยและระหวา่ง 
(1) (นาย / นาง / นางสาว / บริษทั) _____________________________________________________________________ 

โดย (มี/ไม่มี) ________________________________________________________________________ผูมี้อ านาจกระท าการแทน  
ท่ีอยูท่ี่ใชใ้นการติดต่ออยูท่ี่ __________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ซ่ึงต่อไปในสญัญาน้ีจะเรียกวา่ “ลูกค้า” และ 

 
(2) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ส านักงานใหญ่ ตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี 999/9  

อาคารส านกังานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด ์ชั้น 20-21 ถนนพระรามท่ี 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ต่อไปในสญัญาฉบบัน้ีจะเรียกวา่ “บริษัท”  

 
โดยท่ีบริษทัเป็นผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยไ์ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

ให้ท าหน้าท่ีเ ป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย รับซ้ือคืน และสับเปล่ียนหน่วยลงทุนรวมทั้ งการให้ค  าแนะน าการลงทุน  
และการใหบ้ริการดา้นการซ้ือขายหน่วยลงทุนหรือธุรกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และลูกคา้ประสงคแ์ต่งตั้งให้บริษทัเป็นตวัแทนในการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (“หน่วยลงทุน”) ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  
(“บริษทัจดัการ”) คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงท าสญัญาโดยมีรายละเอียดแห่งการตกลงกนัดงัต่อไปน้ี 

 
ข้อ 1. ค าจ ากดัความ 
 ค าหรือขอ้ความท่ีปรากฏในสัญญาฉบบัน้ี หากมิไดแ้สดงความหมายให้ชดัแจง้เป็นอย่างอ่ืน ให้มีความหมายตามท่ีได้
ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน (แลว้แต่กรณี) 
 “กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยน าเงินของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนรวมกนัและบริหารจดัการเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการ
สร้างผลตอบแทนใหก้บักองทุนและอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ 
 “การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่ึง (กองทุนตน้ทาง) เพ่ือน าเงินค่าขายหน่วย
ลงทุนดงักล่าวไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางอาจ
เป็นกองทุนภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการเดียวกนัหรือต่างบริษทัจดัการก็ได ้ทั้งน้ีตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน
ของกองทุนรวมนั้น 
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 “ธุรกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัสัญญา” หมายถึง การซ้ือ ขาย โอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ และหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือ
การด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขาย สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพย ์ก.ล.ต. บริษทั
จดัการดว้ย 
 “บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีท าสัญญาหรือมีขอ้ตกลงกบับริษทัให้เป็นตวัแทน นายหน้า 
ผูส้นบัสนุนการขาย รับซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
 “ระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอิ เล็กทรอนิกส์ ท่ีมีการ
เช่ือมต่อระหวา่งเครือข่ายของบริษทั ลูกคา้ ตลาดหลกัทรัพย ์ก.ล.ต. บริษทัจดัการ ผูใ้ห้บริการ โดยสามารถติดต่อส่ือสารถึงกนัได้
เพ่ือท าการซ้ือ ขาย  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึงการท าธุรกรรมเก่ียวเน่ืองกบัสัญญาการสืบคน้ขอ้มูล ข่าวสาร 
การคดัลอกแฟ้มขอ้มูลและใชโ้ปรแกรมอ่ืนใดภายใตส้ญัญาน้ี 
 “หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีออกโดยบริษทัจดัการซ่ึงรวมถึงบริษทัจดัการต่างประเทศท่ีมีการ
เสนอขายอยูใ่นประกาศท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนตั้งอยู ่ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ กฎ หรือค าสั่ง
ท่ีออกตามกฎหมายดังกล่าว และตามกฎหมายของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และให้หมายความรวมถึงตราสารทุน ตราสารหน้ี 
หลกัทรัพยใ์นตลาดเงิน หรือสินคา้อ่ืนใดตามท่ีกองทุนรวม และ/หรือ ก.ล.ต. ก าหนดข้ึนภายหนา้ดว้ย 
  “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามขอ้ 3.1 
 
ข้อ 2. การแต่งตั้งและการมอบอ านาจ 

ลูกคา้ตกลงแต่งตั้ง และมอบอ านาจให้บริษทัเป็นตวัแทนนายหนา้และผูรั้บมอบอ านาจของลูกคา้เพื่อด าเนินธุรกรรมท่ี
เก่ียวกบัการซ้ือ ขาย สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วย โดยลูกคา้ตกลงยนิยอมรับผิดชอบผูกพนัตามค าสั่งซ้ือ ขาย 
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของลูกคา้ทุกประการ โดยให้บริษทัมีอ านาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการด าเนินการต่างๆ แทนลูกคา้
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

2.1 การเปิดบญัชีซ้ือ ขายคืน และหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 
2.2 การลงนามในเอกสารใบค าสั่งซ้ือ ขายคืน และหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง

ด าเนินการส่งค าสั่งซ้ือ ขายคืน และหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษทัจัดการ ไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบของเอกสารผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือวธีิการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

2.3 การด าเนินการเพื่อช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 
2.4 การด าเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดจ้ากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพ่ือเขา้บญัชี

เงินฝากธนาคารท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ไวก้บับริษทั หรือตามท่ีลูกคา้ไดแ้จง้เปล่ียนแปลง 
2.5 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนตวัต่างๆ ของลูกคา้  
2.6 การรับขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ขอ้มูลเก่ียวกบัการถือครองหน่วย

ลงทุนของลูกคา้ และจดัส่งขอ้มูลดงักล่าวใหก้บัลูกคา้ต่อไป 
2.7 การติดต่อประสานงาน การลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ การลงนามรับรองความถูกตอ้งของส าเนา

เอกสารใดๆ ของลูกคา้รวมถึงกระท าการใดๆ อนัจ าเป็นเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการแต่งตั้งตวัแทน
ซ้ือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบบัน้ี หรือเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้เป็นผลส าเร็จสมบูรณ์ 

2.8 กรณีท่ีลูกคา้ถึงแก่ความตาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ ลูกคา้ยอมให้บริษทัมีสิทธิจดัการหรือกระท าการใดๆ กบัหน่วยลงทุน หลกัทรัพย ์เงิน ทรัพยสิ์น สิทธิเรียกร้อง หรือ
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ผลประโยชน์ใดๆ ของลูกคา้เพ่ือการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้ และ/หรือบริษทั ทั้งน้ีลูกคา้ตกลงยินยอมให้บริษทัมี
สิทธิขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนไดท้นัที เพ่ือน าเงินมาช าระหน้ีทั้งปวงท่ีลูกคา้ยงัคา้งช าระแก่บริษทัโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้
ใหลู้กคา้หรือทายาททราบ 

2.9 ลงนามในเอกสารแจง้สรุปมติผูถื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมภายใตก้าร
บริหารจดัการของบริษทัจดัการ 

2.10 แต่งตั้ งและมอบอ านาจช่วงให้บุคคลใดซ่ึงเป็นพนักงานของบริษัทเป็นผูรั้บมอบอ านาจช่วง (“ตัวแทนช่วง”)  
เป็นผูด้  าเนินการต่างๆ ตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ดว้ย 

2.11 บรรดาการกระท าใดๆ ของบริษทัและ/หรือพนักงานท่ีไดรั้บมอบอ านาจช่วง ซ่ึงกระท าการภายใตข้อบเขตแห่งการ
มอบอ านาจตามสัญญาฉบบัน้ี ลูกคา้ตกลงผูกพนัและให้ถือเสมือนวา่เป็นการกระท าของลูกคา้ทั้งส้ิน และทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือ
สัญญาฉบับน้ีเป็นหนังสือมอบอ านาจของลูกค้าให้บริษัทด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นได้ โดยไม่ตอ้งท าหนังสือ 
มอบอ านาจอีกฉบบัหน่ึง 

 
ข้อ 3. การส่ังซือ้ ขายคนื และ/หรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 
 
 3.1 ลูกคา้รับทราบและตกลงวา่ ก่อนท่ีลูกคา้จะส่งค าสัง่ซ้ือ ขายคืน และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใดๆ ลูกคา้ไดรั้บทราบ 
อ่านและเขา้ใจคู่มือผูล้งทุน หนงัสือช้ีชวนเสนอโครงการจดัการกองทุนรวม หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ขอ้มูลภาษีหรือ
เง่ือนไข ภาระและประโยชน์ทาง ภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัหรือใชใ้นการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีบริษทั
จดัการท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้ดัท าข้ึน รวมถึง รายละเอียดในใบค าสั่งซ้ือ ขายคืน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน แบบลงนามรับทราบ
ความเส่ียงเพ่ิมเติม (ต่อไปน้ีจะรวมเรียกวา่ "เอกสารกองทุนรวม") เป็นอยา่งดีแลว้ และ ยอมรับวา่การเพ่ิม/ลดทรัพยสิ์นของกองทุน
รวม การคืนผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพยสิ์นของกองทุนรวมและการจดัท า และจดัส่งรายงานต่างๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัหน่วยลงทุน รวมทั้งกรณีอ่ืนๆ จะตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขของเอกสารกองทุนรวมดว้ย ลูกคา้ไดรั้บทราบและเขา้ใจ
ค าเตือนและการเปิดเผยในเร่ืองต่างๆ เช่น ความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้ และ  
ตกลงยนิยอมผกูพนัตนและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของเอกสารกองทุนรวมดงักล่าวทุกประการ  
  3.2 หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการซ้ือ ขายคืน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสาร
กองทุนรวม และ/หรือหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวมนั้นๆ รวมถึงเป็นไปตามเง่ือนไขหรือหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด หากลูกคา้ไม่
สามารถด าเนินการตามเง่ือนไขหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นเอกสารกองทุนรวม และ/หรือหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวม บริษทั 
สามารถยกเลิกการท าธุรกรรมดงักล่าวไดท้นัที  
  3.3 ในการท่ีบริษทั ซ้ือ ขายคืน และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของลูกคา้ ลูกคา้ไม่มีสิทธิยกเลิกค าสัง่ซ้ือ ขายคืน 
และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เวน้แต่ลูกคา้จะไดรั้บความยนิยอมจากบริษทั 
3.4 ลูกคา้ตกลงช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนใด ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งตาม
เง่ือนไขและวธีิการท่ีบริษทัก าหนด (ถา้มี) 
  3.4 ลูกคา้มีหนา้ท่ีตรวจสอบธุรกรรมการซ้ือ ขายคืน และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกคา้เห็นวา่รายการดงักล่าว
ไม่ถูกตอ้ง ลูกคา้ตอ้งโตแ้ยง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับริษทั ภายในเวลาท่ีก าหนด หากลูกคา้มิไดโ้ตแ้ยง้หรือคดัคา้นรายการธุรกรรม
ดงักล่าวภายใน เวลาท่ีก าหนด บริษทั จะถือวา่ลูกคา้รับรองรายการธุรกรรมดงักล่าวเป็นรายการ  ท่ีถูกตอ้งทุกประการ 
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  3.5 ลูกคา้รับทราบและตกลงวา่ การซ้ือ ขายคืน และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ
หน่ึงๆ อาจไม่สามารถด าเนินการไดใ้นกรณีท่ีลูกคา้และ/หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้จะไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกิน
กวา่หน่ึงในสามของ จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม และ/หรือเกินกวา่สัดส่วนการลงทุนของคนต่าง
ดา้วตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนด หรือเกินกว่าหลกัเกณฑ์ตามท่ีกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของก.ล.ต. ส านักงาน ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกระทรวงพาณิชยก์ าหนด  

3.6 ลูกคา้รับทราบและตกลงว่า สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตบ้ญัชีซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น การรับเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจล่าชา้กวา่การซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนจากบริษทัจดัการโดยตรง เน่ืองจากบริษทัจะด าเนินการจดัส่งให้แก่ลูกคา้เม่ือบริษทัไดรั้บการยืนยนัการท ารายการ
ดงักล่าวจากบริษทัจดัการ หรือการก าหนดเวลาในการส่งค าสั่งซ้ือขายท่ีเร็วข้ึน หรือการรับเงินค่าขายคืน  เงินปันผล และ/หรือ
ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุนท่ีอาจล่าชา้ 
  3.7 ลูกคา้รับทราบและตกลงวา่ ในการท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการ
แต่งตั้งตวัแทนซ้ือขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบบัน้ี บริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าตอบแทนในการท า
หนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษทัจดัการดว้ย  
 3.8 ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลลูกคา้ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) รวมทั้งส่งมอบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการให้แก่หน่วยงานท่ีก ากับดูแลบริษทั
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและบริษทัจดัการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือเม่ือมีการร้องขอ  
 3.9 ลูกคา้ตกลงผูกพนัตามค าสั่งซ้ือ ขายคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของลูกคา้ทุกประการ ไม่วา่จะเป็นค าสั่งโดยลาย
ลกัษณ์อกัษรหรือดว้ยวาจา โดยทางโทรศพัทห์รือทางโทรสาร โดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ใดๆ หรือโดยวิธี
อ่ืนใด ตามประเพณีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนซ่ึงถือปฏิบติัอยูท่ัว่ไป 
 3.10 ลูกคา้ตกลงและเขา้ใจอยา่งดีวา่ ในการรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุนในหน่วย
ลงทุน ลูกคา้ตกลงใหบ้ริษทัด าเนินการจ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของลูกคา้ท่ีไดแ้จง้ไว ้
 ในกรณีท่ีลูกคา้มีความประสงคท่ี์จะเปล่ียนแปลงบญัชีเงินฝากธนาคารดงักล่าว ลูกคา้ตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้
บริษทัทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 3.11 ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจในการใช้บริการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตและระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และตกลงยอมรับดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีการส่งค าสัง่ต่าง ๆ ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ใด ๆ ลูกคา้รับทราบและตกลงจะเก็บ
รักษา รหสัผูใ้ช(้User Name) และรหสัผา่น (Password) ของตนเป็นความลบั ทั้งจะตอ้งใชม้าตรการเพ่ือความปลอดภยัอยา่งเพียงพอ
ให้แน่ใจว่า สามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้าใช้ รหัสผูใ้ช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ได้ โดยลูกคา้มีสิทธิ
เปล่ียนแปลงรหัสผ่าน (Password) ได ้และหากรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย ถูกท าลาย หรือจ าไม่ได ้
ลูกคา้ตอ้งแจง้บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามช่องทางและวธีิการท่ีบริษทัก าหนด เพ่ือใหบ้ริษทัระงบัการใชบ้ริการโดยทนัที อยา่งไร
ก็ตาม ไม่วา่กรณีใด ๆ ลูกคา้ตอ้งรับผิดชอบผลของการใช ้รหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกคา้เขา้สู่ระบบ
การซ้ือขายหน่วยลงทุนหรือใชใ้นการดูขอ้มูล หรือส่งค าสั่งใด ๆ รวมทั้ง รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัจากการ
กระท าดงักล่าวตามขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการแต่งตั้งตวัแทนซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus 
Account)น้ี 
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  (2)  บริษทัมีสิทธิท่ีจะก าหนดชุดค าสัง่และประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการให้บริการในการท าธุรกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสญัญาผา่นระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริษทั และลูกคา้ยินยอมให้บริษทัเปล่ียนแปลง หรือ
ปรับปรุงชุดค าสั่งและระบบคอมพิวเตอร์ดงักล่าว ตามท่ีบริษทัเห็นสมควร ลูกคา้รับรองว่าจะไม่ใชชุ้ดค าสั่งอ่ืนนอกจากชุดค าสั่ง
คอมพิวเตอร์ของบริษทั ซ่ึงต่อเช่ือมกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกคา้ท่ีใชใ้นการสั่งซ้ือ ขาย รับโอน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน และลูกคา้มีหน้าท่ีป้องกนัไม่ให้บุคคลอ่ืนต่อเช่ือมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เขา้กบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกคา้ท าให้บุคคล
ดงักล่าวสามารถบนัทึกค าสัง่ซ้ือ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้มาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัได ้และ
บริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกระท าดงักล่าวไม่วา่กรณีใดๆ 
  (3)  ระบบการซ้ือ ขาย โอน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น
บริการเสริมท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้เท่านั้น ดงันั้น ในกรณีท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทั หรือระบบไฟฟ้า หรือ
ระบบการติดต่อส่ือสารขดัขอ้ง หรือไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ รวมทั้งเหตุสุดวิสัยท าให้การบริการดงักล่าวขดัขอ้งจนลูกคา้ไม่สามารถใช้
หรือรับบริการไดแ้ลว้ ลูกคา้สามารถส่งค าสั่งซ้ือ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ใชบ้ริการสอบถามขอ้มูล
เก่ียวกบัหน่วยลงทุนหรือท าธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการแต่งตั้งตวัแทนซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย
ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account)ผา่นทางพนกังานของบริษทั หรือตามวธีิการอ่ืนท่ีเป็นไปตามท่ีบริษทัก าหนดได ้
  (4)  หากลูกคา้ประสงคจ์ะบอกเลิกการใชบ้ริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลูกคา้จะตอ้งแจง้
บอกเลิกการใชบ้ริการดงักล่าวใหบ้ริษทัทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 
  (5)  ลูกคา้มีหนา้ท่ีตรวจสอบธุรกรรมการซ้ือ ขายคืน และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใด ๆ และการส่งค าสั่งหรือการ
กระท าใด ๆ ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ใด ๆ และตรวจสอบการส่งค าสัง่หรือการกระท าดงักล่าว เน่ืองจากอาจ
มีความเส่ียงและขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ เช่น การสูญหายของขอ้มูลระหวา่งการส่งค าสั่ง การส่งขอ้มูลเป็นไปอยา่งล่าชา้ การไม่สามารถส่ง
ขอ้มูลได ้การผิดพลาดและคลาดเคล่ือนของขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บหรือ การขดัขอ้งของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบการส่ือสารหรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ของลูกคา้หรือของบริษทั การหยดุท างานของ Hardware และหรือ Software รวมทั้งเหตุขดัขอ้งใด ๆ ในการส่ง
ค าสั่งหรือรับค าสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ซ่ึงท าให้ไม่สามารถปฏิบติัตามค าสั่งดังกล่าวไดไ้ม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน หากลูกคา้เห็นวา่รายการดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง ลูกคา้ตอ้งทกัทว้งภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท ารายการดงักล่าว 
ถา้ลูกคา้ไม่คดัคา้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัถือวา่ลูกคา้รับรองรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีถูกตอ้งทุกประการ แต่ทั้งน้ีไม่
วา่อยา่งไร ลูกคา้ไม่สามารถอา้งเหตุดงักล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษทั 
 
ข้อ 4. ข้อจ ากดัและเงือ่นไขพเิศษส าหรับกรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือ  

4.1 ลูกคา้รับทราบและตกลงว่า สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตบ้ญัชีซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วย

ลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น การรับเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจชา้กวา่การซ้ือ

ขายหน่วยลงทุนจากบริษทัจดัการโดยตรง เน่ืองจากบริษทั จะด าเนินการจดัส่งให้แก่ลูกคา้เม่ือบริษทั ไดรั้บเอกสารกองทุนรวม

ดงักล่าวจากบริษทัจดัการ 

4.2 ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลลูกคา้ภายใตบ้ญัชีซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วย

ลงทุน (Omnibus Account) รวมทั้งส่งมอบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการให้แก่หน่วยงานท่ีก ากับดูแลบริษทั 
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและบริษทัจดัการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือเม่ือมีการร้องขอ 

ข้อ 5. การช าระเงนิและรับเงนิ และหรือเงนิผลประโยชน์ใดๆ 
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5.1 บริษทัอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการซ้ือ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตลอดจนค่าธรรมเนียม
ค่านายหนา้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งตามเง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด กรณีท่ีลูกคา้ไม่ช าระเงินดงักล่าวตามจ านวน
หรือภายในเวลาท่ีบริษทัก าหนด ให้ถือวา่ลูกคา้เป็นหน้ีบริษทัและลูกคา้ตกลงช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี นบัแต่วนัครบ
ก าหนดช าระจนกวา่ลูกคา้จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน ทั้งน้ีบริษทัมีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมในการซ้ือ ขาย โอน รับโอน 
และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตลอดจนค่าธรรมเนียมค่านายหนา้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งและอตัราดอกเบ้ีย
ผิดนดัดงักล่าวไดต้ามท่ีบริษทัเห็นสมควร โดยบริษทัจะประกาศเป็นคราวๆ ไป โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบเป็นการเฉพาะ 

5.2 ในการช าระเงินค่าซ้ือ หรือรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุนในหน่วยลงทุน
ตามสญัญาน้ี ลูกคา้ตกลงใหบ้ริษทัด าเนินการหกัเงินค่าซ้ือ หรือ จ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

(1)   บญัชีเงินฝากธนาคารของลูกคา้ท่ีไดแ้จง้ไวก้บับริษทัตามหนงัสือขอให้หักบญัชีธนาคารผ่านระบบ ATS (“บญัชี 
ATS”) โดยในกรณีมีการเปล่ียนแปลงบญัชี ATS ลูกคา้ตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้กบับริษทัทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรตามระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนด การแจง้ดงักล่าวจะมีผลเม่ือบริษทัไดรั้บทราบการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

(2)  หกัเงินหรือฝากเขา้เป็นหลกัประกนัในบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ่ื์นของลูกคา้ท่ีมีกบับริษทั 
(3)  ลูกคา้สามารถจ่ายช าระเงินด้วยตนเอง ผ่านเคา้เตอร์ธนาคารพาณิชยเ์ขา้มายงับัญชีเงินฝากธนาคารท่ีบริษทั

ก าหนด โดยใชเ้อกสาร Bill Payment ซ่ึงจะตอ้งก าหนด #Ref.1 และ #Ref.2 ให้ถูกตอ้ง หรือหลกัฐานการโอน
เงินอ่ืนท่ีน่าเช่ือถือ (โดยส่งหลกัฐานการช าระเงินมายงับริษทั) 

5.3 ในกรณีท่ีลูกคา้ผดินดัไม่ช าระหน้ีใดๆ ท่ีมีต่อบริษทั ลูกคา้ตกลงยนิยอมใหบ้ริษทัมีสิทธิบงัคบัขายหน่วยลงทุนหรือ
ทรัพยสิ์นอ่ืน ใดท่ีอยูใ่นความครอบครองของบริษทั เพ่ือน าเงินคา่ขายมาช าระหน้ี หรือหกัเงินคงเหลือในบญัชีซ้ือขายหน่วยลงทุน 
และ/หรือ เงินฝากหลกัประกนัท่ีลูกคา้มีไวก้บับริษทัเพื่อด าเนินการช าระหน้ีท่ีคงคา้งอยูก่บับริษทั 
 
ข้อ 6. การจดัการทรัพย์สินของลูกค้า 

ลูกคา้รับรองวา่ เพ่ือให้สอดคลอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง การดูแลรักษา
ทรัพยสิ์นของลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกคา้ทราบและเขา้ใจถึงวิธีปฏิบติัของลูกคา้ในการฝากหรือถอนทรัพยสิ์นกบัหรือจาก
บริษทัและวิธีการของบริษทัในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดงักล่าว โดยลูกคา้ตกลง
ดงัต่อไปน้ี 

6.1 ลูกคา้เขา้ใจและรับทราบถึงเร่ืองเงินของลูกคา้ท่ีน ามาวางไวก้บับริษทัวา่ บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นสถาบัน
การเงนิทีไ่ม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงนิ 

6.2 ลูกคา้ตกลงให้บริษทัท าหนา้ท่ีดูแลทรัพยสิ์นของลูกคา้เพื่อประโยชน์ในดา้นการเก็บรักษา หรือเพ่ือการท าธุรกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสญัญาหรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดภายใตข้อบเขตท่ีกฎหมายก าหนด 

6.3 บริษทัจะจดัท าและจดัส่งรายงานแสดงทรัพยสิ์นใหลู้กคา้อยา่งนอ้ยตามระยะเวลาท่ี ก.ล.ต. ก าหนด 
6.4 ลูกคา้ตกลงมอบอ านาจให้บริษทัเก็บหน่วยลงทุน และทรัพยสิ์นของลูกคา้ท่ีเก่ียวกับสัญญาฉบับน้ี ทั้ งน้ีบริษทัจะ

ด าเนินการแยกสินทรัพยอ์อกจากทรัพยสิ์นของบริษทั โดยจะถูกแยกไวใ้นสมุดบญัชีของบริษทัในลกัษณะท่ีสามารถช้ีเฉพาะถึง
ทรัพยสิ์นของลูกคา้ไดช้ดัเจน 

6.5 กรณีมีดอกผล ท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นใดๆ ของลูกคา้ตามท่ีบริษทัตกลงไว ้ในกรณีท่ีลูกคา้มีสิทธิจะไดรั้บดอกผลจากบริษทั 
ลูกคา้ตกลงใหบ้ริษทัมีสิทธิน าดอกผลดงักล่าวมาหักช าระหน้ีอ่ืนใดท่ีลูกคา้ตอ้งช าระแก่บริษทั ทั้งน้ีจนกวา่บริษทัจะไดรั้บช าระหน้ี
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ดงักล่าวจนครบถว้นแลว้โดยมิตอ้งบอกให้ลูกคา้ทราบก่อน อยา่งไรก็ตามหากน าดอกผลมาหักช าระหน้ีดงักล่าวแลว้ลูกคา้มีหน้ีสิน
คา้งอยูก่บับริษทัอีก ลูกคา้ตกลงรับผิดชอบช าระหน้ีท่ีคา้งอยูน่ั้นจนครบถว้น 

6.6 บริษทัอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลทรัพยสิ์นของลูกคา้ไดต้ามอตัราท่ีบริษทัประกาศก าหนด 
และบริษทัมีสิทธิเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวไดต้ามท่ีบริษทัเห็นสมควร โดยบริษทัจะประกาศเป็นคราวๆ ไป 

6.7 ลูกคา้ตกลงยินยอมให้บริษทัท าการเปล่ียนแปลง แกไ้ข เพ่ิมเติมวิธีปฏิบติัรวมถึงอตัราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

ดงักล่าวได ้โดยบริษทัจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบในภายหลงัได ้

 
ข้อ 7. การเลกิสัญญา 

7.1 สญัญาฉบบัน้ีผกูพนัคู่สญัญาโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประสงคจ์ะเลิกสญัญา จะตอ้งบอก
กล่าวใหอี้กฝ่ายหน่ึงล่วงหนา้เป็นหนงัสือ โดยมีระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั และการเลิกสัญญาฉบบัน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิและ
หนา้ท่ีของคู่สญัญา ซ่ึงไดมี้ข้ึนก่อนการบอกเลิกสญัญาจะมีผล 

7.2 กรณีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงกระท าผิดขอ้ก าหนดในสญัญาฉบบัน้ีขอ้หน่ึงขอ้ใด ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิก

สญัญาฉบบัน้ีไดท้นัที เวน้แต่จะมีขอ้ก าหนดโดยชดัแจง้ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

ข้อ 8. การรับทราบและเข้าใจในข้อมูลความเส่ียงและวธีิปฏิบัตใินการซ้ือ ขายคนื สับเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ลูกคา้ไดพิ้จารณารับทราบและเขา้ใจถึง ขอ้มูลความเส่ียงและวธีิปฏิบติัในการซ้ือ ขายคืน และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ดงัต่อไปน้ี อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลความเส่ียงท่ีระบุไวใ้นท่ีน้ีมิได้แสดงถึงความเส่ียงทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการซ้ือ ขายคืน และ/หรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน แต่แสดงถึงปัจจยัหรือความเส่ียงท่ีส าคญับางประการท่ีเก่ียวกบัการท าธุรกรรมตามสัญญาฉบบัน้ี ดงันั้น 
ปัจจยัหรือความเส่ียงอ่ืนท่ีไม่อาจทราบได้และไม่ได้ระบุในสัญญาฉบบัน้ี อาจกลายเป็นปัจจยัหรือความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญัใน
อนาคตได ้

8.1 ความเส่ียงซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน 
ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเส่ียงตามประเภทตราสารท่ีกองทุนนั้ นไปลงทุน  

และมีระดบัความเส่ียงมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกคา้ควรศึกษาขอ้มูลและนโยบายการลงทุนจาก
หนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวมก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

8.2 ความเส่ียงทัว่ไปในการซ้ือ ขายคนื และ/หรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ลูกคา้เขา้ใจและรับทราบวา่ การลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ อาจมีความเส่ียงท่ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึง เช่น สภาวะ

ทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม การจลาจล ความวุน่วายในบา้นเมือง เป็นตน้ ซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความผนัผวนอยา่ง
รุนแรง ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มต่อราคาหน่วยลงทุน 
 

8.3 ความเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสภาพคล่องของหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 
ลูกคา้เขา้ใจและรับทราบวา่ การลงทุนในกองทุนรวม บางคร้ังอาจจะไม่มีสภาพคล่อง เพียงพอหรือมีสภาพคล่องนอ้ย  

ซ่ึงอาจท าใหลู้กคา้ไม่สามารถซ้ือ ขายคืน และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามจ านวนท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้
 

8.4 การท าความเข้าใจกบัวธีิปฏบิตัิ และเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี ้
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ลูกคา้ไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจในวธีิปฏิบติัในการซ้ือ ขายคืน และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เง่ือนไข
และรายละเอียดของสญัญาอยา่งละเอียดรอบคอบ เช่น วธีิการซ้ือ ขายคืน และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน การยกเลิกค าสัง่ และ
ความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน เป็นตน้ อีกทั้งลูกคา้ไดพิ้จารณาแลว้วา่ การลงทุนดงักล่าวมีความ
เหมาะสมกบัฐานะทางการเงินและตรงกบัวตัถุประสงคข์องลูกคา้หรือไม่เพียงใดดว้ย 
 

8.5 ความเส่ียงจากระบบการซ้ือขาย 
ลูกคา้รับทราบวา่ในการซ้ือ ขายคืน และ/หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน อาจมีความเส่ียงเก่ียวกบัขอ้จ ากดับางประการเก่ียวกบั

ระบบการซ้ือขาย เช่น การหยดุท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ และซอฟแวร์ ซ่ึงอาจมีผลกระทบท าให้บริษทัไม่
สามารถปฏิบติัตามค าสัง่ของลูกคา้ไดเ้ป็นบางส่วนหรือทั้งหมด 
 

8.6 ความเส่ียงเกีย่วกบัข้อจ ากดัของลูกค้า 
ในกรณีท่ีบริษทัมีความเห็นวา่ ลูกคา้อาจมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัอาย ุประสบการณ์ การส่ือสาร การตดัสินใจ หรือภาวะบกพร่อง

ทางสุขภาพ ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้บริษทัตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพ่ิมเติม (เช่น สัมภาษณ์บุคคลท่ีเป็นญาติสนิท) เพื่อประเมินวา่
ลูกคา้เป็นบุคคลท่ีมีขอ้จ ากดัดงักล่าวขา้งตน้หรือไม่เพียงใด รวมถึงให้ความร่วมมือในการท าแบบทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งและลงลายมือ
ช่ือให้ค  ารับรองและการยอมรับความเส่ียงซ่ึงเกิดข้ึนจากขอ้จ ากดัดงักล่าวนั้น ทั้งน้ีบริษทัมีสิทธิระงบัการให้บริการหรือก าหนด
เง่ือนไขเพ่ิมเติมในการให้บริการ โดยไม่จ าตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รวมทั้งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีไดท้นัที โดยลูกคา้ไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน  
 

ข้อ 9. การตดิต่อ 
9.1 เวน้แต่จะมีขอ้ก าหนดโดยชดัแจง้ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน การบอกกล่าวทวงหรือการแจง้ให้ลูกคา้ทราบตามสัญญาน้ี หาก

บริษทัไดก้ระท าเป็นหนงัสือส่งไปยงัสถานท่ีอยูข่องลูกคา้ท่ีไดใ้ห้ไวใ้นสัญญาน้ี หรือท่ีไดแ้จง้เปล่ียนแปลงไว ้หรือท่ีเป็นภูมิล าเนา
ตามกฎหมายของลูกคา้ หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามท่ีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ท่ีลูกคา้แจง้ใวก้บับริษทัหรือส่งทาง
โทรสารหรือโทรศพัท์ไปยงัหมายเลขโทรสารหรือโทรศพัท์ท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ไวก้บับริษทัหรือตามหลกัเกณฑห์รือกฎขอ้บงัคบัของ 
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงในภายหนา้ดว้ยแลว้ ลูกคา้ยินยอมให้ถือวา่  
มีการบอกกล่าวหรือแจง้ใหแ้ก่ลูกคา้โดยชอบแลว้ ทั้งนี โดยไม่ค านึงวา่ลูกคา้จะไดรั้บแจง้ดว้ยตนเองหรือมีผูอ่ื้นรับไวแ้ทน 

9.2 ในกรณีท่ีลูกคา้เปล่ียนแปลงท่ีอยู ่หรือท่ีอยูข่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรสาร โทรศพัท์ ลูกคา้จะแจง้
ให้บริษทัทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที หากลูกคา้ละเลยไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าว บริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

9.3 โดยสญัญาฉบบัน้ี ลูกคา้ขอแจง้ความจ านงและตกลงวา่ ในการส่งใบยนืยนัรายการซ้ือขาย และรายงานแสดงทรัพยสิ์น
ของลูกคา้ รวมถึงเอกสารหรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ขอใหบ้ริษทัจดัส่งให้ลูกคา้ในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
หรือทาง E-mail หรือผา่นทางวธีิอ่ืนใดท่ีบริษทัก าหนดตามหลกัเกณฑห์รือประกาศของ ก.ล.ต.  
 

ข้อ 10. การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า 
10.1 ลูกคา้ยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดหรือบางส่วนเก่ียวกบัลูกคา้ไดทุ้กรูปแบบและวิธีการอนัเป็นการปฏิบติั

ตามกฎหมาย หรือขอ้ตกลงท่ีบริษทัมีกบัหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดแต่เพียงการเปิดเผยให้กับ ก.ล.ต.  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐบาลต่างชาติ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฏหมาย รวมทั้งท่ี
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ปรึกษากฎหมายและผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั และบริษทัในเครือ บริษทัแม่ และบริษทัลูกคา้ของบริษทั ทั้งน้ี ลูกคา้ยินยอมให้
ตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ดว้ย  

10.2 ลูกคา้ตกลงและยนิยอมใหบ้ริษทัประมวลผล และ/หรือวิเคราะห์  ขอ้มูลการลงทุนของลูกคา้และ/หรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนของลูกคา้ เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการจดัรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ในผลิตภณัฑ์อ่ืนๆของ
บริษทั 

ข้อ 11. ข้อก าหนดอืน่ๆ  
11.1  ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ ก.ล.ต.  

ตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือของบริษทั โดยลูกคา้จะถือปฏิบติัตาม
โดยเคร่งครัด รวมทั้ งกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอ้บังคบัดังกล่าวภายหลัง 
จากการท าสญัญาฉบบัน้ี ลูกคา้ก็ยอมรับ เขา้ใจ รับทราบถึง และตกลงปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

11.2 ลูกคา้จะโอนสิทธิ หรือหนา้ท่ี หรือภาระผกูพนัในสญัญาฉบบัน้ีใหแ้ก่บุคคลอ่ืนมิได ้
11.3 บริษทัอาจโอนสิทธิ หนา้ท่ี ภาระผูกพนั หรือผลประโยชน์ของบริษทัตามสัญญาน้ีให้แก่บุคคลใดก็ได ้โดยไม่ตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมจากลูกคา้ก่อน 
11.4 คู่สัญญาตกลงให้บรรดาขอ้ความและรายละเอียดในเอกสารการเปิดบญัชีกองทุน เอกสารใบค าสั่งซ้ือ ขาย รับโอน 

และ/หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ขาย โอน รับโอน และ/หรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ
เอกสารและสัญญาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเอกสารแนบทา้ยสัญญา ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบบัน้ีดว้ย และเวน้แต่จะได้
ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในสัญญาฉบบัน้ี ในกรณีท่ีมีขอ้ความใดขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในสัญญาฉบบัน้ีให้ใชส้ัญญาฉบบัน้ีบงัคบั
และกรณีท่ีขอ้ความในเอกสารท่ีใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาขดัหรือแยง้กนัเอง ลูกคา้จะตอ้งปฏิบติัตามค าวนิิจฉยัของบริษทั 

11.5 ลูกคา้ตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของบริษทัในการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดในสัญญาฉบบัน้ีได ้โดยบริษทัจะส่ง 
ค าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัลูกคา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนวนัท่ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมจะมีผลใชบ้งัคบั ทั้งน้ี การแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ี
บริษทัไดแ้จง้ไปยงัลูกคา้นั้นให้ถือวา่ลูกคา้ตกลงยอมรับการแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าว หากลูกคา้ไม่มีหนงัสือโตแ้ยง้คดัคา้นการแกไ้ข
เพ่ิมเติมดงักล่าวมายงับริษทัก่อนวนัท่ีการแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นจะมีผลใชบ้งัคบั 

11.6 ในกรณีท่ีข้อก าหนดแห่งสัญญาน้ีในขอ้หน่ึงขอ้ใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคบัไม่ได้ คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลงให้
ขอ้ก าหนดในสญัญาน้ีในส่วนท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัอยู ่ยงัคงมีผลสมบูรณ์และใชบ้งัคบัไดต้่อไป  

11.7 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการสญัญาคู่ฉบบั ลูกคา้สามารถแจง้ใหบ้ริษทัทราบ บริษทัจะจดัส่งใหลู้กคา้ 
11.8 สัญญาฉบับน้ีให้อยู่ภายใตบ้ังคบัและการตีความของกฎหมายไทย และในกรณีท่ีมีข้อพิพาทตามสัญญาฉบับน้ี  

ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีคือ ศาลท่ีมีเขตอ านาจในประเทศไทย ทั้งน้ีบริษทัมีสิทธิท่ีจะด าเนินคดีกบัลูกคา้ต่อศาลอ่ืนใดท่ีมีเขตอ านาจ
เหนือลูกคา้และทรัพยสิ์นของลูกคา้ อยา่งไรก็ตาม หากลูกคา้มีขอ้พิพาทระหวา่งตวัแทนนายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน ลูกคา้สามารถ
ร้องเรียนกบั ก.ล.ต. เพ่ือเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได ้ซ่ึงเป็นมาตรการในการให้ความคุม้ครองสิทธิ
ของผูล้งทุนในตลาดทุน 

 
 

-หนา้ลงลายมือช่ืออยูต่่อจากหนา้น้ี-  
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ลูกคา้ได้อ่านและท าความเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามเจตนาของตนทุกประการ  
เพ่ือเป็นหลกัฐานแห่งการน้ี จึงไดล้งลายมือช่ือและประทบัตราบริษทั(ถา้มี) ในวนัท่ีระบุไวข้า้งตน้ ต่อหนา้พยานเป็นส าคญั  

 
 
 

   ลงช่ือ ____________________________________________ ลูกค้า 
(___________________________________________________)  

 
 

 
ลงช่ือ ____________________________________________  บริษัท 
(บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
โดย _____________________________________________ผู้มอี านาจกระท าการผูกพนั) 

 
 
 

   ลงช่ือ ____________________________________________ พยาน/เจ้าหน้าทีผู้่ตดิต่อลูกค้า 
(___________________________________________________) 

 
 
 
 

   ลงช่ือ ____________________________________________ พยาน (ถ้าม)ี 
(___________________________________________________) 

 
 

 
 
หมายเหต:ุ กรณีลูกคา้นิติบุคคล กรรมการผูมี้อ านาจ หรือผูรั้บมอบอ านาจเป็นผูล้งนามของลูกคา้ 
 

ปิดอากรแสตมป์  
เป็นเงิน 30 บาท 


