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ลงชือ _____________________________________________ลูกคา้ 

 

  

 
สัญญาแต่งตังตัวแทนซือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือผู้ถือหน่วย (Omnibus Account) 

 

สญัญาฉบบันีทาํท ีบริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) /  อาคารสาํนกังานดิออฟฟิศเศส  

แอทเซ็นทรัลเวิลด ์ชนั -  ถนนพระรามที  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร เมือวนัท_ี_______________________ 

 

สญัญาฉบบันีทาํขึนโดยและระหว่าง 

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

โดย (มี/ไม่มี) ________________________________________________________________________ผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทน  

ทีอยู่ทีใชใ้นการติดต่ออยู่ที __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ซึงต่อไปในสัญญานีจะเรียกว่า “ลกูค้า” และ 

 

(2) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ ตังอยู่ที เลขที /   

อาคารสํานกังานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ์ชนั -  ถนนพระรามที  แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

ต่อไปในสญัญาฉบบันีจะเรียกว่า “บริษัท”  

 

โดยทบีริษทัเป็นผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยไ์ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละไดร้ับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

ให้ท ําหน้าทีเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย รับซือคืน และสับเปลียนหน่วยลงทุนรวมทังการให้ค ําแนะนําการลง ทุน  

และการให้บริการดา้นการซือขายหน่วยลงทุนหรือธุรกรรมอนืใดทีเกียวขอ้ง และลูกคา้ประสงคแ์ตง่ตงัให้บริษทัเป็นตวัแทนในการ

ซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (“หน่วยลงทุน”) ซึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  

(“บริษทัจดัการ”) คู่สญัญาทงัสองฝ่ายจึงตกลงทาํสัญญาโดยมีรายละเอยีดแห่งการตกลงกนัดงัต่อไปนี 

 

ข้อ . คาํจาํกัดความ 

 คาํหรือขอ้ความทีปรากฏในสัญญาฉบบันี หากมิไดแ้สดงความหมายให้ชัดแจง้เป็นอย่างอืน ให้มีความหมายตามทีได้

กาํหนดไวด้งัต่อไปนี 

“ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน (แลว้แต่กรณี) 

 “กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทนุโดยนาํเงินของผูซื้อหน่วยลงทุนรวมกนัและบริหารจดัการเพือวตัถุประสงคใ์นการ

สร้างผลตอบแทนใหก้บักองทนุและอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ 

 “การสับเปลยีนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึง (กองทุนตน้ทาง) เพอืนาํเงินค่าขายหน่วย

ลงทุนดงักล่าวไปซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึง (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนตน้ทางและกองทุนปลายทางอาจ

เป็นกองทุนภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการเดยีวกนัหรือต่างบริษทัจดัการกไ็ด ้ทงันีตามเงือนไขทรีะบุไวใ้นหนงัสือชีชวน

ของกองทุนรวมนนั 
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 “ธุรกรรมทีเกียวข้องกบัสัญญา” หมายถึง การซือ ขาย โอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ และหรือสบัเปลียนหน่วยลงทุน หรือ

การดาํเนินการอนืใดทีเกียวขอ้งกบัการซือขาย สับเปลียนหน่วยลงทุน รวมทงัธุรกรรมทีเกียวขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพย ์ก.ล.ต. บริษทั

จดัการดว้ย 

 “บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทีทาํสัญญาหรือมีขอ้ตกลงกบับริษทัให้เป็นตวัแทน นายหน้า 

ผูส้นบัสนุนการขาย รับซือคืน สบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมตามเงือนไขทีกาํหนด 

 “ระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การทาํธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เครืองอิเล็กทรอนิกส์ ทีมีการ

เชือมต่อระหวา่งเครือข่ายของบริษทั ลูกคา้ ตลาดหลกัทรัพย ์ก.ล.ต. บริษทัจดัการ ผูใ้หบ้ริการ โดยสามารถติดต่อสือสารถึงกนัไดเ้พือ

ทาํการซือ ขาย  สับเปลียนหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึงการทาํธุรกรรมเกียวเนืองกบัสัญญาการสืบคน้ขอ้มูล ข่าวสาร การ

คดัลอกแฟ้มขอ้มูลและใชโ้ปรแกรมอนืใดภายใตส้ัญญานี 

 “หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีออกโดยบริษทัจดัการซึงรวมถึงบริษทัจดัการต่างประเทศทีมีการ

เสนอขายอยูใ่นประกาศทีหน่วยงานกาํกบัดูแลอนืตงัอยู ่ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศ กฎ หรือคาํสัง

ทีออกตามกฎหมายดงักล่าว และตามกฎหมายของต่างประเทศทีเกียวข้อง และให้หมายความรวมถึงตราสารทุน ตราสารหนี 

หลกัทรัพยใ์นตลาดเงิน หรือสินคา้อนืใดตามทกีองทุนรวม และ/หรือ ก.ล.ต. กาํหนดขึนภายหนา้ดว้ย 

  “เอกสารกองทุนรวม” หมายถึง เอกสารกองทุนรวมตามขอ้ 3.1 

 

ข้อ 2. การแต่งตังและการมอบอาํนาจ 

ลูกคา้ตกลงแต่งตงั และมอบอาํนาจให้บริษทัเป็นตวัแทนนายหน้าและผูรั้บมอบอาํนาจของลูกคา้เพือดาํเนินธุรกรรมที

เกียวกบัการซือ ขาย สบัเปลียนหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือผูถื้อหน่วย โดยลูกคา้ตกลงยนิยอมรับผดิชอบผกูพนัตามคาํสังซือ ขาย 

สับเปลียนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ โดยให้บริษทัมีอาํนาจรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการดาํเนินการต่างๆ แทนลูกค้า

ดงัต่อไปนีดว้ย 

2.1 การเปิดบญัชีซือ ขายคืน และหรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 

2.2 การลงนามในเอกสารใบคาํสังซือ ขายคืน และหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน และหรือเอกสารอืนใดทีเกียวขอ้ง รวมถึง

ดาํเนินการส่งคาํสงัซือ ขายคืน และหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบ

ของเอกสารผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือวิธีการอืนใดทีบริษทัจดัการกาํหนด 

2.3 การดาํเนินการเพือชาํระค่าซือหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 

2.4 การดาํเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใดๆ ทีไดจ้ากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพือเขา้บญัชี

เงินฝากธนาคารทีลูกคา้ไดแ้จง้ไวก้บับริษทั หรือตามทีลูกคา้ไดแ้จง้เปลียนแปลง 

2.5 การแกไ้ขเปลยีนแปลงขอ้มูลส่วนตวัต่างๆ ของลูกคา้  

2.6 การรับขอ้มูลทีเกียวกบัการซือ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ขอ้มูลเกียวกบัการถือครองหน่วย

ลงทุนของลกูคา้ และจดัส่งขอ้มูลดงักล่าวใหก้บัลูกคา้ต่อไป 

2.7 การติดต่อประสานงาน การลงนามในเอกสารใดๆ ทีเกียวขอ้งกับลูกคา้ การลงนามรับรองความถูกต้องของสําเนา

เอกสารใดๆ ของลูกคา้รวมถึงกระทาํการใดๆ อนัจาํเป็นเพอืใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกบัการแต่งตงัตวัแทน

ซือขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฉบบันี หรือเพือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้เป็นผลสาํเร็จสมบูรณ์ 

2.  กรณีทลูีกคา้ถึงแก่ความตาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ ลูกคา้ยอมให้บริษทัมีสิทธิจดัการหรือกระทาํการใดๆ กบัหน่วยลงทุน หลกัทรัพย ์เงิน ทรัพยสิ์น สิทธิเรียกร้อง หรือ
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ผลประโยชน์ใดๆ ของลูกคา้เพือการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของลูกคา้ และ/หรือบริษทั ทงันีลูกคา้ตกลงยนิยอมให้บริษทัมี

สิทธิขายหน่วยลงทุนทงัหมดหรือบางส่วนไดท้นัที เพือนาํเงินมาชาํระหนีทงัปวงทีลูกคา้ยงัคา้งชาํระแก่บริษทัโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้

ใหล้กูคา้หรือทายาททราบ 

2.9 ลงนามในเอกสารแจง้สรุปมติผูถื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารรายงานต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบักองทุนรวมภายใต้การ

บริหารจดัการของบริษทัจดัการ 

2.10 แต่งตังและมอบอาํนาจช่วงให้บุคคลใดซึงเป็นพนักงานของบริษัทเป็นผูร้ับมอบอาํนาจช่วง (“ตวัแทนช่วง”)  

เป็นผูด้าํเนินการต่างๆ ตามทีระบุไวข้า้งตน้ดว้ย 

2.11 บรรดาการกระทาํใดๆ ของบริษทัและ/หรือพนกังานทีไดรั้บมอบอาํนาจช่วง ซึงกระทาํการภายใตข้อบเขตแห่งการ

มอบอาํนาจตามสัญญาฉบบันี ลูกคา้ตกลงผูกพนัและให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทาํของลูกคา้ทงัสิน และทงัสองฝ่ายตกลงให้ถือ

สัญญาฉบบันีเป็นหนังสือมอบอาํนาจของลูกค้าให้บริษัทดําเนินการต่าง ๆ ตามทีกล่าวมาข้างต้นได้ โดยไม่ต้องทาํหนังสือ 

มอบอาํนาจอกีฉบบัหนึง 

 

ข้อ 3. การสังซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลยีนหน่วยลงทุน 

 

 3.1 ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า ก่อนทีลูกคา้จะส่งคาํสังซือ ขายคืน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ลกูคา้ไดรั้บทราบ 

อ่านและเขา้ใจคู่มือผูล้งทุน หนงัสือชีชวนเสนอโครงการจดัการกองทุนรวม หนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั ขอ้มูลภาษีหรือ

เงือนไข ภาระและประโยชน์ทาง ภาษีทีเกียวขอ้ง และ/หรือเอกสารอืนใดทีเกียวกบัหรือใชใ้นการเสนอขายหน่วยลงทุนทีบริษทั

จดัการทเีกียวขอ้งไดจ้ดัทาํขึน รวมถึง รายละเอยีดในใบคาํสงัซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน แบบลงนามรับทราบความ

เสียงเพิมเติม (ต่อไปนีจะรวมเรียกว่า "เอกสารกองทุนรวม") เป็นอย่างดีแลว้ และ ยอมรับวา่การเพิม/ลดทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

การคืนผลประโยชน์ของกองทุนรวม การส่งมอบทรัพยสิ์นของกองทุนรวมและการจดัทาํ และจดัส่งรายงานต่างๆ ซึงเกียวขอ้งกบั

หน่วยลงทุน รวมทงักรณีอืนๆ จะตอ้งอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขของเอกสารกองทุนรวมดว้ย ลูกคา้ไดรั้บทราบและเขา้ใจคาํ

เตือนและการเปิดเผยในเรืองต่างๆ เช่น ความเสียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นตน้ และ  

ตกลงยนิยอมผกูพนัตนและปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเงือนไขของเอกสารกองทุนรวมดงักล่าวทุกประการ  

  3.2 หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขในการซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นเอกสาร

กองทุนรวม และ/หรือหนงัสือชีชวนของกองทุนรวมนนัๆ รวมถึงเป็นไปตามเงือนไขหรือหลกัเกณฑที์บริษทักาํหนด หากลูกคา้ไม่

สามารถดาํเนินการตามเงือนไขหรือหลกัเกณฑท์ีกาํหนดไวใ้นเอกสารกองทุนรวม และ/หรือหนงัสือชีชวนของกองทุนรวม บริษทั 

สามารถยกเลิกการทาํธุรกรรมดงักล่าวไดท้นัที  

  3.3 ในการทีบริษทั ซือ ขายคืน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนตามคาํสงัของลูกคา้ ลูกคา้ไม่มีสิทธิยกเลิกคาํสังซือ ขายคืน 

และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน เวน้แตล่กูคา้จะไดรั้บความยนิยอมจากบริษทั 

3.4 ลูกคา้ตกลงชาํระค่าซือหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิม ภาษีอากรอนืใด ตลอดจนค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้ง

ตามเงือนไขและวิธีการทบีริษทักาํหนด (ถา้มี) 

3.5 ลูกคา้มีหนา้ทีตรวจสอบธุรกรรมการซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ หากลูกคา้เห็นว่ารายการดงักล่าว

ไม่ถูกตอ้ง ลูกคา้ตอ้งโตแ้ยง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงับริษทั ภายในเวลาทกีาํหนด หากลกูคา้มิไดโ้ตแ้ยง้หรือคดัคา้นรายการธุรกรรม

ดงักล่าวภายใน เวลาทีกาํหนด บริษทั จะถือวา่ลูกคา้รับรองรายการธุรกรรมดงักล่าวเป็นรายการ  ทีถูกตอ้งทกุประการ 
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  3.6 ลูกคา้รบัทราบและตกลงว่า การซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลยีนหน่วยลงทุนภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ

หนึงๆ อาจไม่สามารถดาํเนินการไดใ้นกรณีทีลูกคา้และ/หรือผูท้ีมีส่วนเกียวขอ้งกบัลูกคา้จะไดถื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกิน

กว่าหนึงในสามของ จาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทุนรวม และ/หรือเกินกว่าสัดส่วนการลงทุนของคนต่าง

ดา้วตามทีกฎหมายทีเกียวขอ้ง กาํหนด หรือเกินกว่าหลกัเกณฑ์ตามทีกฎหมาย และ/หรือ ประกาศของก.ล.ต. สาํนกังาน ก.ล.ต. 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกระทรวงพาณิชยก์าํหนด  

3.7 ลูกคา้รับทราบและตกลงว่า สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใตบ้ญัชีซือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือผูถื้อหน่วย

ลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนทวัไป เช่น การรบัเอกสารกองทนุรวมต่างๆ อาจล่าชา้กว่าการซือ

ขายหน่วยลงทุนจากบริษทัจดัการโดยตรง เนืองจากบริษทัจะดาํเนินการจดัส่งให้แก่ลูกคา้เมือบริษทัไดรั้บการยืนยนัการทาํรายการ

ดงักล่าวจากบริษทัจดัการ หรือการกาํหนดเวลาในการส่งคาํสังซือขายทีเร็วขึน หรือการรับเงินค่าขายคืน  เงินปันผล และ/หรือ

ผลประโยชน์ทไีดจ้ากการลงทุนทีอาจล่าชา้ 

  3.8 ลูกคา้รับทราบและตกลงว่า ในการทาํหน้าทีเป็นตวัแทนในการซือขายหน่วยลงทุนตามขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกบัการ

แต่งตงัตวัแทนซือขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ฉบบันี บริษทัมีสิทธิไดร้ับค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าตอบแทนในการทาํ

หนา้ทเีป็นผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษทัจดัการดว้ย  

 3.9 ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลลูกค้าภายใต้บญัชีซือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือผูถื้อหน่วย

ลงทุน (Omnibus Account) รวมทงัส่งมอบเอกสารหลกัฐานทีเกียวข้องกับการทาํรายการให้แก่หน่วยงานทีกาํกับดูแลบริษัท

หน่วยงานภาครัฐทเีกียวขอ้งและบริษทัจดัการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามทีกฎหมายกาํหนดหรือเมือมีการร้องขอ  

 3.10 ลูกคา้ตกลงผูกพนัตามคาํสังซือ ขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนของลูกคา้ทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นคาํสังโดยลาย

ลกัษณ์อกัษรหรือดว้ยวาจา โดยทางโทรศพัทห์รือทางโทรสาร โดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ใดๆ หรือโดยวิธี

อนืใด ตามประเพณีในการซือขายหน่วยลงทุนซึงถือปฏิบติัอยู่ทวัไป 

 3.11 ลูกคา้ตกลงและเขา้ใจอย่างดีว่า ในการรับเงินค่าขายหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ทีไดจ้ากการลงทุนในหน่วย

ลงทุน ลูกคา้ตกลงให้บริษทัดาํเนินการจ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของลูกคา้ทีไดแ้จง้ไว ้

 ในกรณีทีลูกคา้มีความประสงคท์ีจะเปลียนแปลงบญัชีเงินฝากธนาคารดงักล่าว ลูกคา้ตอ้งแจง้การเปลียนแปลงดงักล่าวให้

บริษทัทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 3.12 ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจในการใช้บริการทําธุรกรรมทีเกียวข้องกับสัญญาผ่านระบบ

อนิเทอร์เน็ตและระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และตกลงยอมรับดงัต่อไปนี 

  (1)  ในกรณีการส่งคาํสงัต่าง ๆ ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ใด ๆ ลกูคา้รับทราบและตกลงจะเก็บ

รักษา รหสัผูใ้ช(้User Name) และรหสัผา่น (Password) ของตนเป็นความลบั ทงัจะตอ้งใชม้าตรการเพือความปลอดภยัอย่างเพียงพอ

ใหแ้น่ใจวา่ สามารถป้องกนัไม่ให้บุคคลอนืเขา้ใช ้รหสัผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ได ้โดยลูกคา้มีสิทธิเปลียนแปลง

รหสัผ่าน (Password) ได ้และหากรหสัผูใ้ช ้(User Name) และรหสัผา่น (Password) สูญหาย ถูกทาํลาย หรือจาํไม่ได ้ลูกคา้ตอ้งแจง้

บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามช่องทางและวิธีการทีบริษทักาํหนด เพือให้บริษทัระงบัการใชบ้ริการโดยทนัที อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า

กรณีใด ๆ ลูกคา้ตอ้งรับผิดชอบผลของการใช ้รหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกคา้เขา้สู่ระบบการซือขาย

หน่วยลงทุนหรือใชใ้นการดูขอ้มูล หรือส่งคาํสังใด ๆ รวมทงั รับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึนกบับริษทัจากการกระทาํดงักล่าว

ตามขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกบัการแต่งตงัตวัแทนซือขายหน่วยลงทนุแบบไม่เปิดเผยชือผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)นี 

  (2)  บริษทัมีสิทธิทีจะกาํหนดชุดคาํสงัและประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ทีใชใ้นการใหบ้ริการในการทาํธุรกรรมที

เกียวขอ้งกบัสัญญาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านบริษทั และลูกคา้ยินยอมใหบ้ริษทัเปลียนแปลง หรือ
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ปรับปรุงชุดคาํสังและระบบคอมพิวเตอร์ดงักล่าว ตามทีบริษทัเห็นสมควร ลูกคา้รับรองว่าจะไม่ใชชุ้ดคาํสังอืนนอกจากชุดคาํสัง

คอมพิวเตอร์ของบริษัท ซึงต่อเชือมกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าทีใช้ในการสังซือ ขาย รับโอน และ/หรือสับเปลียนหน่วย

ลงทุน และลูกคา้มีหน้าทีป้องกนัไม่ให้บุคคลอืนต่อเชือมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกคา้ทาํให้บุคคล

ดงักล่าวสามารถบนัทึกคาํสังซือ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้มาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทัได ้และ

บริษทัไม่ตอ้งรับผดิชอบในความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการกระทาํดงักล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ 

  (3)  ระบบการซือ ขาย โอน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์เป็น

บริการเสริมทีบริษทัอาํนวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้เท่านนั ดงันนั ในกรณีทีเครืองคอมพิวเตอร์ของบริษทั หรือระบบไฟฟ้า หรือ

ระบบการติดต่อสือสารขดัขอ้ง หรือไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ รวมทงัเหตุสุดวิสัยทาํให้การบริการดงักล่าวขดัขอ้งจนลูกคา้ไม่สามารถใช้

หรือรับบริการไดแ้ลว้ ลูกค้าสามารถส่งคาํสังซือ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน ใช้บริการสอบถามขอ้มูล

เกียวกบัหน่วยลงทุนหรือทาํธุรกรรมทีเกียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดเพิมเติมเกียวกบัการแต่งตงัตวัแทนซือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผย

ชือผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account)ผา่นทางพนกังานของบริษทั หรือตามวธีิการอนืทีเป็นไปตามทีบริษทักาํหนดได ้

  (4)  หากลูกคา้ประสงคจ์ะบอกเลิกการใชบ้ริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ลูกคา้จะตอ้งแจง้

บอกเลิกการใชบ้ริการดงักล่าวให้บริษทัทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

  (5)  ลูกคา้มีหน้าทีตรวจสอบธุรกรรมการซือ ขายคืน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนใด ๆ และการส่งคาํสงัหรือการ

กระทาํใด ๆ ผา่นระบบอนิเทอร์เน็ตหรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์ใด ๆ และตรวจสอบการส่งคาํสังหรือการกระทาํดงักล่าว เนืองจากอาจ

มีความเสียงและขอ้ขดัขอ้งต่าง ๆ เช่น การสูญหายของขอ้มูลระหว่างการส่งคาํสัง การส่งขอ้มูลเป็นไปอยา่งล่าชา้ การไม่สามารถส่ง

ขอ้มูลได ้การผิดพลาดและคลาดเคลือนของขอ้มูลทีบริษทัไดรั้บหรือ การขดัขอ้งของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบการสือสารหรือ

ระบบคอมพิวเตอร์ของลูกคา้หรือของบริษทั การหยดุทาํงานของ Hardware และหรือ Software รวมทงัเหตุขดัขอ้งใด ๆ ในการส่ง

คาํสังหรือรับคาํสังผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ซึงทาํให้ไม่สามารถปฏิบตัิตามคาํสังดังกล่าวไดไ้ม่ว่า

ทงัหมดหรือบางส่วน หากลูกคา้เห็นว่ารายการดงักล่าวไม่ถูกตอ้ง ลูกคา้ตอ้งทกัทว้งภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํรายการดงักล่าว 

ถา้ลูกคา้ไม่คดัคา้นภายในระยะเวลาทีกาํหนด บริษทัถือว่าลูกคา้รับรองรายการดงักล่าวเป็นรายการทีถูกตอ้งทุกประการ แต่ทงันีไม่

วา่อยา่งไร ลูกคา้ไม่สามารถอา้งเหตุดงักล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษทั 

 

ข้อ 4. ข้อจํากดัและเงือนไขพเิศษสําหรับกรณีการซือขายหน่วยลงทุนภายใต้บัญชีซือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือ  

4.1 ลูกคา้รับทราบและตกลงว่า สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตบ้ญัชีซือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือผูถ้ือหน่วย

ลงทุน (Omnibus Account) อาจมีสิทธิแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนทวัไป เช่น การรับเอกสารกองทุนรวมต่างๆ อาจชา้กว่าการซือ

ขายหน่วยลงทุนจากบริษทัจดัการโดยตรง เนืองจากบริษทั จะดาํเนินการจดัส่งให้แก่ลูกคา้เมือบริษทั ไดร้ับเอกสารกองทุนรวม

ดงักล่าวจากบริษทัจดัการ 

4.2 ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลลูกคา้ภายใตบ้ญัชีซือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือผูถื้อหน่วย

ลงทุน (Omnibus Account) รวมทงัส่งมอบเอกสารหลกัฐานทีเกียวข้องกับการทาํรายการให้แก่หน่วยงานทีกํากับดูแลบริษัท 

หน่วยงานภาครัฐทเีกียวขอ้งและบริษทัจดัการ และ/หรือ นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามทีกฎหมายกาํหนดหรือเมือมีการร้องขอ 

ข้อ 5. การชําระเงินและรับเงิน และหรือเงนิผลประโยชน์ใดๆ 

5.1 บริษทัอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการซือ ขาย โอน รับโอน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนตลอดจนค่าธรรมเนียม

ค่านายหนา้ ภาษีมูลค่าเพิม ตลอดจนค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งตามเงือนไขทีบริษทักาํหนด กรณีทีลูกคา้ไม่ชาํระเงินดงักล่าวตามจาํนวน
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หรือภายในเวลาทีบริษทักาํหนด ให้ถือว่าลูกคา้เป็นหนีบริษทัและลูกคา้ตกลงชาํระดอกเบียในอตัราร้อยละ  ต่อปี นบัแต่วนัครบ

กาํหนดชาํระจนกว่าลูกคา้จะชาํระหนีเสร็จสิน ทงันีบริษทัมีสิทธิทีจะเปลียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมในการซือ ขาย โอน รับโอน 

และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนตลอดจนค่าธรรมเนียมค่านายหน้า ภาษีมูลค่าเพิม ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งและอตัราดอกเบีย

ผดินดัดงักลา่วไดต้ามทีบริษทัเห็นสมควร โดยบริษทัจะประกาศเป็นคราวๆ ไป โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ลูกคา้ทราบเป็นการเฉพาะ 

5.2 ในการชาํระเงินค่าซือ หรือรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ หรือรับเงินผลประโยชน์ทีไดรั้บจากการลงทุนในหน่วยลงทุน

ตามสญัญานี ลูกคา้ตกลงให้บริษทัดาํเนินการหกัเงินค่าซือ หรือ จ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดงักล่าว ดงัต่อไปนี 

(1)   บญัชีเงินฝากธนาคารของลูกคา้ทีไดแ้จง้ไวก้บับริษทัตามหนงัสือขอให้หกับญัชีธนาคารผ่านระบบ ATS (“บญัชี 

ATS”) โดยในกรณีมีการเปลียนแปลงบญัชี ATS ลูกคา้ตอ้งแจง้การเปลียนแปลงดงักล่าวใหก้บับริษทัทราบเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรตามระยะเวลาทีบริษทักาํหนด การแจง้ดงักล่าวจะมีผลเมือบริษทัไดรั้บทราบการเปลียนแปลง

ดงักล่าวเป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

(2)  หกัเงินหรือฝากเขา้เป็นหลกัประกนัในบญัชีซือขายหลกัทรัพยอื์นของลูกคา้ทีมีกบับริษทั 

(3)  ลูกคา้สามารถจ่ายชาํระเงินดว้ยตนเอง ผ่านเคา้เตอร์ธนาคารพาณิชย์เข้ามายงับญัชีเงินฝากธนาคารทีบริษัท

กาํหนด โดยใชเ้อกสาร Bill Payment ซึงจะตอ้งกาํหนด #Ref.  และ #Ref.  ให้ถูกตอ้ง หรือหลกัฐานการโอนเงิน

อนืทีน่าเชือถือ (โดยส่งหลกัฐานการชาํระเงินมายงับริษทั) 

5.3 ในกรณีทีลูกคา้ผดินัดไม่ชาํระหนีใดๆ ทีมีต่อบริษทั ลูกคา้ตกลงยนิยอมใหบ้ริษทัมีสิทธิบงัคบัขายหน่วยลงทุนหรือ

ทรัพยสิ์นอนื ใดทอียูใ่นความครอบครองของบริษทั เพือนาํเงินค่าขายมาชาํระหนี หรือหกัเงินคงเหลือในบญัชีซือขายหน่วยลงทุน 

และ/หรือ เงินฝากหลกัประกนัทีลูกคา้มีไวก้บับริษทัเพือดาํเนินการชาํระหนีทคีงคา้งอยู่กบับริษทั 

 

ข้อ 6. การจัดการทรัพย์สินของลูกค้า 

ลูกคา้รับรองว่า เพือให้สอดคลอ้งตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เรือง การดูแลรักษา

ทรัพยสิ์นของลูกคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกคา้ทราบและเขา้ใจถึงวิธีปฏิบติัของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพยสิ์นกบัหรือจาก

บริษทัและวิธีการของบริษทัในการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของลูกคา้ รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดงักล่าว โดยลูกคา้ตกลง

ดงัต่อไปนี 

6.1 ลูกคา้เขา้ใจและรับทราบถึงเรืองเงินของลูกคา้ทีนาํมาวางไวก้ับบริษทัว่า บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึงเป็นสถาบัน

การเงนิทีไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพือการฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงนิ 

6.2 ลูกคา้ตกลงให้บริษทัทาํหน้าทีดูแลทรัพยสิ์นของลูกคา้เพือประโยชน์ในดา้นการเก็บรักษา หรือเพือการทาํธุรกรรมที

เกียวขอ้งกบัสญัญาหรือเพือประโยชน์อืนใดภายใตข้อบเขตทีกฎหมายกาํหนด 

6.3 บริษทัจะจดัทาํและจดัส่งรายงานแสดงทรัพยสิ์นให้ลูกคา้อย่างนอ้ยตามระยะเวลาที ก.ล.ต. กาํหนด 

6.4 ลูกค้าตกลงมอบอาํนาจให้บริษทัเก็บหน่วยลงทุน และทรัพยสิ์นของลูกคา้ทีเกียวกับสัญญาฉบบันี ทงันีบริษทัจะ

ดาํเนินการแยกสินทรัพยอ์อกจากทรัพยสิ์นของบริษทั โดยจะถูกแยกไวใ้นสมุดบญัชีของบริษทัในลกัษณะทีสามารถชีเฉพาะถึง

ทรัพยสิ์นของลกูคา้ไดช้ดัเจน 

6.5 กรณีมีดอกผล ทีเกิดจากทรัพยสิ์นใดๆ ของลูกคา้ตามทีบริษทัตกลงไว ้ในกรณีทีลูกคา้มีสิทธิจะไดรั้บดอกผลจากบริษทั 

ลูกคา้ตกลงให้บริษทัมีสิทธินาํดอกผลดงักล่าวมาหกัชาํระหนีอนืใดทีลูกคา้ตอ้งชาํระแก่บริษทั ทงันีจนกว่าบริษทัจะไดรั้บชาํระหนี

ดงักล่าวจนครบถว้นแลว้โดยมิตอ้งบอกให้ลูกคา้ทราบก่อน อยา่งไรก็ตามหากนาํดอกผลมาหกัชาํระหนีดงักล่าวแลว้ลูกคา้มีหนีสิน

คา้งอยูก่บับริษทัอีก ลูกคา้ตกลงรับผดิชอบชาํระหนีทคีา้งอยูน่นัจนครบถว้น 
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6.  บริษทัอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลทรัพยสิ์นของลูกคา้ไดต้ามอตัราทีบริษทัประกาศกาํหนด 

และบริษทัมีสิทธิเปลียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวไดต้ามทีบริษทัเห็นสมควร โดยบริษทัจะประกาศเป็นคราวๆ ไป 

6.7 ลูกคา้ตกลงยินยอมใหบ้ริษทัทาํการเปลียนแปลง แกไ้ข เพิมเติมวิธีปฏิบติัรวมถึงอตัราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

ดงักล่าวได ้โดยบริษทัจะแจง้ใหล้กูคา้ทราบในภายหลงัได ้

 

ข้อ 7. การเลกิสัญญา 

7.1 สญัญาฉบบันีผูกพนัคู่สัญญาโดยไม่มีกาํหนดระยะเวลา หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงประสงคจ์ะเลิกสัญญา จะตอ้งบอก

กล่าวให้อีกฝ่ายหนึงล่วงหน้าเป็นหนงัสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั และการเลิกสัญญาฉบบันีไม่กระทบกระเทือนสิทธิและ

หนา้ทขีองคู่สญัญา ซึงไดมี้ขึนก่อนการบอกเลิกสัญญาจะมีผล 

7.2 กรณีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงกระทาํผดิขอ้กาํหนดในสัญญาฉบบันีขอ้หนึงขอ้ใด ใหคู่้สญัญาอีกฝ่ายหนึงมีสิทธิบอกเลิก

สญัญาฉบบันีไดท้นัที เวน้แต่จะมีขอ้กาํหนดโดยชดัแจง้ไวเ้ป็นอยา่งอืน 

 

ข้อ 8. การรับทราบและเข้าใจในข้อมูลความเสียงและวิธีปฏิบัติในการซือ ขายคืน สับเปลยีนหน่วยลงทุน 

ลูกคา้ไดพ้ิจารณารับทราบและเขา้ใจถึง ขอ้มูลความเสียงและวิธีปฏิบติัในการซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน

ดงัต่อไปนี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลความเสียงทีระบุไวใ้นทีนีมิได้แสดงถึงความเสียงทงัหมดทีเกียวกับการซือ ขายคืน และ/หรือ

สับเปลียนหน่วยลงทุน แต่แสดงถึงปัจจยัหรือความเสียงทีสําคญับางประการทีเกียวกับการทาํธุรกรรมตามสัญญาฉบบันี ดงันนั 

ปัจจยัหรือความเสียงอืนทีไม่อาจทราบไดแ้ละไม่ไดร้ะบุในสัญญาฉบบันี อาจกลายเป็นปัจจยัหรือความเสียงทีมีสาระสําคญัใน

อนาคตได ้

8.1 ความเสียงซึงเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน 

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสียงตามประเภทตราสารทีกองทุนนนัไปลงทุน  

และมีระดบัความเสียงมากหรือน้อยขึนอยูก่บันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลกูคา้ควรศึกษาขอ้มูลและนโยบายการลงทุนจาก

หนงัสือชีชวนของกองทุนรวมก่อนตดัสินใจลงทุน 
 

8.2 ความเสียงทัวไปในการซือ ขายคนื และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน 

ลูกคา้เขา้ใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ  อาจมีความเสียงทเีกิดจากเหตุการณ์ทีคาดไม่ถึง เช่น สภาวะทาง

เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม การจลาจล ความวุน่วายในบา้นเมือง เป็นตน้ ซึงเหตุการณ์ดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความผนัผวนอย่างรุนแรง 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มต่อราคาหน่วยลงทุน 
 

8.3 ความเสียงทีเกยีวกบัสภาพคล่องของหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

ลูกคา้เขา้ใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวม บางครังอาจจะไม่มีสภาพคล่อง เพียงพอหรือมีสภาพคล่องนอ้ย  

ซึงอาจทาํใหลู้กคา้ไม่สามารถซือ ขายคืน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนตามจาํนวนทีลูกคา้ตอ้งการได ้
 

8.4 การทําความเข้าใจกบัวิธีปฏิบัติ และเงือนไขของสัญญาฉบับน ี

ลูกคา้ไดศ้ึกษาและทาํความเขา้ใจในวธีิปฏิบติัในการซือ ขายคืน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทนุในกองทุนรวม เงือนไข

และรายละเอยีดของสญัญาอยา่งละเอยีดรอบคอบ เช่น วธีิการซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน การยกเลิกคาํสงั และความ
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เสียงต่างๆ ทีเกียวขอ้งและไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือชีชวน เป็นตน้ อกีทงัลูกคา้ไดพ้ิจารณาแลว้ว่า การลงทุนดงักล่าวมีความเหมาะสมกบั

ฐานะทางการเงินและตรงกบัวตัถุประสงคข์องลูกคา้หรือไม่เพียงใดดว้ย 
 

8.  ความเสียงจากระบบการซือขาย 

ลูกคา้รบัทราบว่าในการซือ ขายคืน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน อาจมีความเสียงเกียวกบัขอ้จาํกดับางประการเกียวกบั

ระบบการซือขาย เช่น การหยุดทาํงานของเครืองคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ และซอฟแวร์ ซึงอาจมีผลกระทบทาํให้บริษัทไม่

สามารถปฏิบติัตามคาํสงัของลกูคา้ไดเ้ป็นบางส่วนหรือทงัหมด 
 

8.6 ความเสียงเกยีวกบัข้อจํากัดของลกูค้า 

ในกรณีทีบริษทัมีความเห็นว่า ลกูคา้อาจมีขอ้จาํกดัเกียวกบัอาย ุประสบการณ์ การสือสาร การตดัสินใจ หรือภาวะบกพร่อง

ทางสุขภาพ ลูกคา้ตกลงและยินยอมให้บริษทัตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพิมเติม (เช่น สัมภาษณ์บุคคลทีเป็นญาติสนิท) เพอืประเมินว่า

ลูกคา้เป็นบุคคลทีมีขอ้จาํกดัดงักล่าวขา้งตน้หรือไม่เพียงใด รวมถึงให้ความร่วมมือในการทาํแบบทดสอบทีเกียวขอ้งและลงลายมือ

ชือให้คาํรับรองและการยอมรับความเสียงซึงเกิดขึนจากข้อจาํกดัดงักล่าวนัน ทงันีบริษทัมีสิทธิระงับการให้บริการหรือกาํหนด

เงือนไขเพิมเติมในการให้บริการ โดยไม่จาํตอ้งแจง้ล่วงหน้า รวมทงัมีสิทธิบอกเลิกสัญญานีไดท้นัที โดยลูกคา้ไม่มีสิทธิเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ ทงัสิน  

 

ข้อ 9. การตดิต่อ 

9.1 เวน้แต่จะมีข้อกาํหนดโดยชดัแจง้ไวเ้ป็นอย่างอืน การบอกกล่าวทวงหรือการแจง้ให้ลูกคา้ทราบตามสัญญานี หาก

บริษทัไดก้ระทาํเป็นหนงัสือส่งไปยงัสถานทีอยู่ของลูกคา้ทีไดใ้หไ้วใ้นสัญญานี หรือทีไดแ้จง้เปลียนแปลงไว ้หรือทเีป็นภูมิลาํเนา

ตามกฎหมายของลูกคา้ หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามทีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ทีลูกคา้แจง้ใวก้ับบริษทัหรือส่งทาง

โทรสารหรือโทรศพัทไ์ปยงัหมายเลขโทรสารหรือโทรศพัทท์ีลูกคา้ไดแ้จง้ไวก้บับริษทัหรือตามหลกัเกณฑ์หรือกฎขอ้บงัคบัของ 

ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทเีกียวข้อง ทงัทีมีอยู่ในปัจจุบนัและทีจะมีการแกไ้ขเปลียนแปลงในภายหน้าดว้ยแลว้ ลูกคา้ยินยอมให้ถือว่า  

มีการบอกกล่าวหรือแจง้ให้แก่ลูกคา้โดยชอบแลว้ ทงันี โดยไม่คาํนึงว่าลูกคา้จะไดร้ับแจง้ดว้ยตนเองหรือมีผูอ้ืนรับไวแ้ทน 

9.2 ในกรณีทีลูกคา้เปลียนแปลงทีอยู่ หรือทีอยูข่องจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรสาร โทรศพัท ์ลูกคา้จะแจง้

ให้บริษทัทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที หากลูกคา้ละเลยไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าว บริษทัไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึน 

9.3 โดยสญัญาฉบบันี ลูกคา้ขอแจง้ความจาํนงและตกลงว่า ในการส่งใบยนืยนัรายการซือขาย และรายงานแสดงทรัพยสิ์น

ของลูกคา้ รวมถึงเอกสารหรือขอ้มูลอืนใดทีเกียวขอ้ง ขอให้บริษทัจดัส่งให้ลูกคา้ในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

หรือทาง E-mail หรือผา่นทางวธีิอนืใดทีบริษทักาํหนดตามหลกัเกณฑห์รือประกาศของ ก.ล.ต.  

 

ข้อ 10. การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า 

10.1 ลูกคา้ยนิยอมให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลทงัหมดหรือบางส่วนเกียวกบัลูกคา้ไดทุ้กรูปแบบและวิธีการอนัเป็นการปฏิบติั

ตามกฎหมาย หรือข้อตกลงทีบริษทัมีกบัหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัแต่เพียงการเปิดเผยให้กบั ก.ล.ต.  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐบาลต่างชาติ หรือหน่วยงานอนืใดทีมีอาํนาจตามกฏหมาย รวมทงัที

ปรึกษากฎหมายและผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั และบริษทัในเครือ บริษทัแม่ และบริษทัลูกคา้ของบริษทั ทงันี ลูกคา้ยินยอมให้

ตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ดว้ย  
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10.2 ลูกคา้ตกลงและยนิยอมให้บริษทัประมวลผล และ/หรือวิเคราะห์  ขอ้มูลการลงทุนของลูกคา้และ/หรือขอ้มูลอืนใดที

เกียวขอ้งกบัการลงทุนของลูกคา้ เพือประโยชน์ในการให้บริการจดัรูปแบบการลงทุนทีเหมาะสมกบัลูกคา้ในผลิตภณัฑ์อืนๆของ

บริษทั 

ข้อ 1. ข้อกําหนดอืนๆ  

11.1 ลูกค้ายอมรับว่า ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย และประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ ก.ล.ต.  

ตลาดหลกัทรัพย ์และหน่วยงานทีเกียวขอ้งและทาํหน้าทีควบคุมดูแลธุรกิจหลกัทรัพย ์หรือของบริษทั โดยลูกคา้จะถือปฏิบติัตาม

โดยเคร่งครัด รวมทงักรณีทีมีการเปลียนแปลงแก้ไขหรือเพิมเติมกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัดงักล่าวภายหลัง 

จากการทาํสัญญาฉบบันี ลูกคา้กย็อมรับ เขา้ใจ รับทราบถึง และตกลงปฏิบติัตามการเปลียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

11.  ลูกคา้จะโอนสิทธิ หรือหนา้ที หรือภาระผกูพนัในสญัญาฉบบันีให้แก่บุคคลอนืมิได ้

11.  บริษทัอาจโอนสิทธิ หน้าที ภาระผูกพนั หรือผลประโยชน์ของบริษทัตามสัญญานีให้แก่บุคคลใดก็ได ้โดยไม่ตอ้ง

ไดรั้บความยนิยอมจากลกูคา้ก่อน 

11.  คู่สัญญาตกลงให้บรรดาขอ้ความและรายละเอียดในเอกสารการเปิดบญัชีกองทุน เอกสารใบคาํสังซือ ขาย รับโอน 

และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน เอกสารอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการซือ ขาย โอน รับโอน และ/หรือการสับเปลียนหน่วยลงทุน และ

เอกสารและสัญญาอืนทีเกียวข้อง ตลอดจนเอกสารแนบท้ายสัญญา ให้ถือเป็นส่วนหนึงของสัญญาฉบบันีดว้ย และเวน้แต่จะได้

กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอืนในสัญญาฉบบันี ในกรณีทมีีขอ้ความใดขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในสัญญาฉบบันีให้ใชส้ัญญาฉบบันีบงัคบั

และกรณีทขีอ้ความในเอกสารทใีห้ถือเป็นส่วนหนึงของสัญญาขดัหรือแยง้กนัเอง ลูกคา้จะตอ้งปฏิบติัตามคาํวินิจฉยัของบริษทั 

11.5 ลูกคา้ตกลงยินยอมให้เป็นดุลพินิจของบริษทัในการแกไ้ขเพิมเติมข้อกาํหนดในสัญญาฉบบันีได ้โดยบริษทัจะส่ง 

คาํบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัลูกคา้อย่างน้อย  วนัก่อนวนัทีการแกไ้ขเพิมเติมจะมีผลใชบ้งัคบั ทงันี การแกไ้ขเพิมเติมที

บริษทัไดแ้จง้ไปยงัลูกคา้นนัให้ถือว่าลูกคา้ตกลงยอมรับการแกไ้ขเพิมเติมดงักล่าว หากลูกคา้ไม่มีหนงัสือโตแ้ยง้คดัคา้นการแก้ไข

เพมิเติมดงักล่าวมายงับริษทัก่อนวนัทกีารแกไ้ขเพมิเติมนนัจะมีผลใชบ้งัคบั 

11.6 ในกรณีทีข้อกาํหนดแห่งสัญญานีในข้อหนึงข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคบัไม่ได้ คู่สัญญาทงัสองฝ่ายตกลงให้

ขอ้กาํหนดในสญัญานีในส่วนทยีงัมีผลใชบ้งัคบัอยู ่ยงัคงมีผลสมบูรณ์และใชบ้งัคบัไดต่้อไป  

11.  ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งการสัญญาคู่ฉบบั ลูกคา้สามารถแจง้ให้บริษทัทราบ บริษทัจะจดัส่งใหลู้กคา้ 

11.8 สัญญาฉบบันีให้อยู่ภายใต้บงัคบัและการตีความของกฎหมายไทย และในกรณีทีมีข้อพิพาทตามสัญญาฉบับนี  

ศาลทีมีอาํนาจพิจารณาคดีคือ ศาลทีมีเขตอาํนาจในประเทศไทย ทงันีบริษทัมีสิทธิทจีะดาํเนินคดีกบัลูกคา้ต่อศาลอืนใดทีมีเขตอาํนาจ

เหนือลูกคา้และทรัพยสิ์นของลูกคา้ อย่างไรก็ตาม หากลูกคา้มีขอ้พิพาทระหว่างตวัแทนนายหน้าซือขายหน่วยลงทุน ลูกคา้สามารถ

ร้องเรียนกบั ก.ล.ต. เพือเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการได ้ซึงเป็นมาตรการในการให้ความคุม้ครองสิทธิ

ของผูล้งทุนในตลาดทุน 

 

 

-หนา้ลงลายมือชืออยูต่่อจากหนา้นี-  
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ลูกคา้ได้อ่านและทาํความเข้าใจข้อความในสัญญานีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตนทุกประการ  

เพอืเป็นหลกัฐานแห่งการนี จึงไดล้งลายมือชือและประทบัตราบริษทั(ถา้มี) ในวนัทรีะบุไวข้า้งตน้ ต่อหนา้พยานเป็นสําคญั  

 

 

 

   ลงชือ ____________________________________________ ลกูค้า 

(___________________________________________________)  

 

 

 

ลงชือ ____________________________________________  บริษัท 

(บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

โดย _____________________________________________ผู้มีอาํนาจกระทําการผูกพนั 

 

 

 

   ลงชือ ____________________________________________ พยาน/เจ้าหน้าทีผู้ติดต่อลกูค้า 

(___________________________________________________) 

 

 

 

 

   ลงชือ ____________________________________________ พยาน (ถ้ามี) 

(___________________________________________________) 

 

 

 

 

หมายเหตุ: กรณีลูกคา้นิติบุคคล กรรมการผูม้ีอาํนาจ หรือผูรั้บมอบอาํนาจเป็นผูล้งนามของลูกคา้ 

 

ปิดอากรแสตมป์  

เป็นเงิน  บาท 


