
 

(ต้นฉบับ) 
สัญญาแต่งตัง้ตัวแทนสนับสนุน 

 
 สญัญาฉบบันีทํ้าขึน้ ณ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม เอเอเอ จํากดั เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2548 ระหวา่ง  
 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม เอเอเอ จํากดั โดย      กรรมการ

ผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจกระทําการแทน สํานกังานเลขท่ี      

            ซึง่ตอ่ไปใน

สญัญานีเ้รียกวา่ “บริษัทจดัการ” ฝ่ายหนึง่ กบั  
 
 บริษัทหลกัทรัพย์ บีบีบี จํากดั โดยนาย       กรรมการผู้จดัการ 

และนาง      กรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจกระทําการแทน สํานกังานเลขท่ี 

                

            ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะ

เรียกวา่ “บริษัทหลกัทรัพย์” อีกฝ่ายหนึง่ 
 
 ตามท่ี บริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ให้เป็นผู้จดัตัง้และจดัการกองทนุตา่ง ๆ ตามเอกสารแนบ ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ 

“กองทนุ” ซึง่ปรากฏรายละเอียดตามโครงการและวิธีการจดัการกองทนุรวม ตามโครงการจดัการการลงทนุ

ของกองทนุ และบริษัทจดัการมีความประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้จดัจําหน่าย

หน่วยลงทนุ ตลอดจนการแจกจ่ายเอกสาร การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย และบริษัท

หลกัทรัพย์ตกลงท่ีจะรับการแตง่ตัง้ดงักลา่ว 
       
 คูส่ญัญาทัง้สองได้ตกลงจดัทําสญัญาฉบบันี ้โดยมีเง่ือนไขและรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

(คาํแปล) 
 

Supporting Agent Appointment Contract 
 
 This Contract is executed at AAA Asset Management Co., Ltd. on the 1st day of 
December, 2005, between 
 
 AAA Asset Management Co., Ltd., by    , the Managing 
Director authorized to act on behalf of the company, having office located at No.   
            
    , hereinafter referred to as the “Asset Management Company”, 
of the one part, and 
 
 BBB Securities Public Co., Ltd., by Mr.     , the Managing 
Director, and Mrs.    , the Managing Director, who are authorized to act on 
behalf of the company, having office located at No.       
             , hereinafter referred to as the “Securities Company”, of the other 
part. 
 
 Whereas the Asset Management Company is approved by the Office of the Securities 
and Exchange Commission to establish and manage a variety of funds, hereinafter referred to 
as the “Fund”, the details of which appear in the Fund Management Project and Procedures 
under the Investment Management Project of the Fund, and the Asset Management Company 
intends to appoint the Securities Company to work for investment unit underwriting, 
inclusive of document distribution and information disclosure in respect of the investment 
unit as sold and the Securities Company agrees to accept the aforementioned appointment. 
 
 Both parties hereto agree to enter into this Contract with conditions and details, as 
follows: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ต้นฉบับ) 
 

หมวดที่ 1 
คาํจาํกัดความ 

 
 เว้นแตใ่นสญัญาฉบบันีจ้ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน หรือตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นอยา่งอ่ืน หรือตามท่ีระบไุว้ในรายละเอียดโครงการ

จดัการกองทนุหรือหนงัสือชีช้วน ให้คําแลถ้อยคําในสญัญานีมี้ความหมายดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1.1 กองทนุ หมายถึง กองทนุตามรายช่ือท่ีระบไุว้ในเอกสารแนบ 
1.2 หน่วยลงทนุ หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุตามรายช่ือท่ีระบใุน

เอกสารแนบ 
1.3 ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หมายถึง บคุคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิคุคลท่ีมีสญัชาตไิทย 

และ/หรือ ตา่งด้าว ซึง่ปรากฏช่ือในทะเบียนผู้ ถือ

หน่วยลงทนุของกองทนุและในหนงัสือรับรองสทิธิ

ในหน่วยลงทนุวา่เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ

นัน้ ๆ  
1.4 คําแนะนําทัว่ไป  หมายถึง คําแนะนําท่ีให้แก่บคุคลใด โดยมไิด้คํานงึถงึ

วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ ฐานะการเงิน และความ

ต้องการของบคุคลนัน้ 
1.5 คําแนะนําเฉพาะเจาะจง หมายถึง คําแนะนําท่ีให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึง่ เพ่ือความ

เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ ฐานะ

การเงิน และความต้องการของบคุคลนัน้ 
1.6 นายทะเบียน หมายถึง บคุคลอ่ืน และ/หรือ นิตบิคุคลท่ีได้รับใบอนญุาต

การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 และให้รวมถงึการแก้ไขเพิม่เตมิใด ๆ ด้วย 
1.7 ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารท่ีมีหน้าท่ีตามรายละเอียดโครงการแตล่ะ

กองทนุ ซึง่ได้รับอนมุตัจิากสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
1.8 หนงัสือชีช้วน หมายถึง หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ ซึง่

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ซึง่รวมถึงสว่นสรุปข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุ



 

ควรทราบและสว่นข้อมลูโครงการ และให้รวมถงึ

การแก้ไขเพิม่เตมิใด ๆ ด้วย   
1.9 มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ี

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ 
1.10 ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการ

ขายหน่วยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วย

ลงทนุ (ถ้ามี) ตามท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนของ

แตล่ะกองทนุ 
1.11 ราคารับซือ้คืนหนว่ย

ลงทนุ 
หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการรับ

ซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้

คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชี ้

ชวนของแตล่ะกองทนุ 
1.12 วนัทําการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุ 
หมายถึง วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามท่ีกําหนดไว้ใน

หนงัสือชีช้วนของแตล่ะกองทนุ 
1.13 คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
1.14 สํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 
หมายถึง สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

ให้รวมถงึการแก้ไขเพิม่เตมิใด ๆ ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(คาํแปล) 
 

Chapter 1 
Definitions 

 
 Unless otherwise provided herein or otherwise approved by the Office of the 
Securities and Exchange Commission or as determined in the Detailed Fund Management 
Project or the Prospectus, the words and expressions contained herein have meanings as 
follows: 
1.1 Fund means the funds in accordance with the name list 

as stipulated in Exhibit. 
1.2 Investment Unit means the investment units in accordance with the 

name list as stipulated in Exhibit. 
1.3 Investment Unit 

Holder 
means the natural person and/or juristic person of 

Thai nationality and/or of alien nationality 
as appearing in the Investment Unit Holder 
Register of the Fund and appearing in the 
Letter Acknowledgement of the Right in 
Investment Unit as the Investment Unit 
Holder of the fund mentioned above. 

1.4 General 
Recommendations  

means the recommendations rendered to any 
person by not taking into account his 
investment objectives, financial position, 
and demand. 

1.5 Specific 
Recommendations  

means the recommendations rendered to any 
person as appropriate for his investment 
objectives, financial position, and demand. 

1.6 Registrar means another person and/or the juristic person 
who are given a License to Render Service 
as the Securities Registrar 1992 (B.E.2535) 
and also any other amendments thereto 

1.7 Supervisor  means the bank having its duties under the 
Detailed Project of each Fund which is 
approved by the Office of the Securities and 
Exchange Commission 

1.8 Prospectus means the prospectus offering to sell the 
Investment Unit of the Fund as approved by 
the Office of the Securities and Exchange 
Commission, inclusive of important 
information summary part which should be 
known by the investor, and project 
information part, including any amendment 
thereto. 

1.9 Investment Unit 
Value 

means the net asset value divided by the number of 
the Investment Units completely sold on the 
end of the date of calculation thereof. 

1.10 Investment Unit 
Selling Price 

means the Investment Unit Value computed on the 
end of the investment unit selling date add 
the Investment Unit Selling Fee (if any) as 



 

specified in the Prospectus of each Fund.   
1.11 Investment Unit 

Redemption Price 
means the Investment Unit Value computed on the 

end of the investment unit redemption date 
less the Investment Unit Redemption Fee (if 
any) as specified in the Prospectus of each 
Fund.   

1.12 Investment Unit 
Trading Date 

means the investment unit trading date as set forth 
in the Prospectus of each Fund. 

1.13 Securities and 
Exchange 
Commission 

means the Securities and Exchange Commission as 
set up under the Securities and Exchange 
Commission Act 1992 (B.E.2535). 

1.14 Office of the 
Securities and 
Exchange 
Commission 

means the Office of the Securities and Exchange 
Commission as established under the 
Securities and Exchange Commission Act 
B.E.2535, inclusive of any amendment 
thereto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(ต้นฉบับ) 

 
หมวดที่ 2 

การแต่งตัง้ผู้จัดจาํหน่ายหน่วยลงทุน 
 
  บริษัทจดัการตกลงแตง่ตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุ และ

บริษัทหลกัทรัพย์ตกลงยอมรับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้จดัจําหน่าย ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขทัง้หลายท่ีระบไุว้

ในสญัญานี ้ 
 

หมวดที่ 3 
สิทธิและหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ 

 
 บริษัทหลกัทรัพย์รับรองวา่จะดําเนินการตามท่ีระบไุว้ในรายละเอียดตามโครงการจดัการกองทนุ 

และวิธีจดัการกองทนุแตล่ะกองทนุ ซึง่ได้รับอนมุตัจิาก สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการแก้ไข

เพิม่เตมิใด ๆ ในโครงการจดัการกองทนุและตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือชีช้วนของแตล่ะกองทนุ 
 ในระหวา่งท่ีสญัญานีมี้ผลใช้บงัคบั คูส่ญัญาตกลงกนัวา่ บริษัทหลกัทรัพย์มีหน้าท่ีท่ีจะต้อง

ปฏิบตังิาน ดงันี ้ 
 
3.1 หน้าที่ในการให้คาํแนะนําและเปิดเผยคาํเตอืนแก่ผู้ลงทุน  

3.1.1 ให้คําแนะนําด้วยความสจุริต เป็นธรรม รวมทัง้ใช้ความระมดัระวงัเอาใจใสใ่นการให้

คําแนะนํา โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั  
3.1.2 ให้คําแนะนําโดยอธิบายให้ผู้ลงทนุทราบถึงลกัษณะและความเสี่ยง ท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วย

ลงทนุท่ีให้คําแนะนํานัน้ 
3.1.3 ให้คําแนะนําตามหลกัวิชาอนัเป็นท่ียอมรับ โดยมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหน่วยลงทนุ

และมีเอกสารท่ีสามารถนํามาใช้อ้างอิงได้ 
3.1.4 ไมนํ่าข้อมลูของผู้ลงทนุไปเปิดเผย เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีตามกฎหมาย 
3.1.5 เปิดเผยข้อเท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

หรือตอ่การตดัสนิใจในการลงทนุ 
3.1.6 เปิดเผยให้ผู้ลงทนุทราบถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
3.1.7 ไมใ่ห้คําแนะนําซึง่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นท่ีจะเปิดเผยข้อมลูอนัเป็น

สาระสําคญั ซึง่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 



 

3.1.8 ไมใ่ห้คําแนะนําในลกัษณะท่ีเป็นการสง่เสริมหรือสนบัสนนุให้ผู้ลงทนุซือ้หรือขายคืนหน่วย

ลงทนุกบับริษัทจดัการ และ/หรือ ธนาคารบอ่ยครัง้หรือเกินกวา่สมควร 
3.1.9 เปิดเผยคําเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ ความเส่ียงในการลงทนุ

ของกองทนุรวมนัน้ รวมถึงคําเตือนในกรณีให้คําแนะนําทัว่ไปวา่ คําแนะนําดงักลา่วมิใช่

คําแนะนําแก่บคุคลเป็นการเฉพาะเจาะจง และไมไ่ด้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคํานงึถึง

วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของผู้ลงทนุ หรือคําเตือน

ในกรณีให้คําแนะนําเฉพาะเจาะจงวา่ หากผู้ลงทนุปฏิเสธการให้ข้อมลูสว่นตวัหรือการให้

ข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั ผู้ลงทนุอาจจะได้รับคําแนะนําท่ีไมเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ในการ

ลงทนุ ฐานะทางการเงิน หรือความต้องการของผู้ลงทนุ เพราะคําแนะนําท่ีให้นัน้ได้

พิจารณาจากข้อมลูเพียงเท่าท่ีผู้ลงทนุเปิดเผยให้ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       (คาํแปล)  
Chapter 2 

Appointment of Investment Unit Underwriter 
 
  
 The Asset Management Company agrees to appoint the Securities Company as its 
Investment Unit Underwriter and the Securities Company agrees to accept the above-
mentioned appointment under the terms and conditions contained herein. 
 

Chapter 3 
Rights and Duties of the Securities Company 

 
 The Securities Company warrants that the Securities Company shall be in compliance 
with the details of the Fund Management Project and Procedures as approved by the Office 
of the Securities and Exchange Commission, inclusive of any amendment to the Fund 
Management Project as appearing in the Prospectus of each Fund. 
 During the period of time of enforcement hereof, both parties mutually agree that the 
Securities Company has the duties, as follows: 
 
3.1 Duties to render recommendations and issue warning to the Investor: 
 

3.1.1 To render recommendations in good faith and fairly, including to take careful 
action in rendering the recommendations by first taking into consideration the 
benefits of the Investor; 

3.1.2 To render recommendations by giving explanation of the nature and risk with 
regard to the Investment Unit to the Investor; 

3.1.3 To render recommendations to the Investor in accordance with the accepted 
theories with know-how with respect to the Investment Unit and with 
documents used as references; 

3.1.4 Not to disclose the information of the Investor unless it is done in accordance 
with the legal duty; 

3.1.5 To disclose facts materially affecting the interests of the Investment Unit 
Holder or of the decisions made in investment thereof; 

3.1.6 To disclose information pertaining to the conflict of interest to the Investor; 
3.1.7 Not to render recommendations which may cause misunderstanding or omit to 

disclose the significant information which may cause misunderstanding; 
3.1.8 Not to render recommendations which are prone to promote or support the 

purchase of Investment Unit or redemption of the Investment Unit from or to 
the Asset Management Company and/or the Bank in the frequent or unduly 
manners; 

3.1.9 To give warnings as to the risks of investment in the Investment Unit and the 
risks from investment in the Investment Unit, including to give warnings in 
the case of the General Recommendations which are not the recommendations 
given to any specific person and are not caused by the analysis or objectives 
which are taken into consideration upon the investment, financial positions, or 
demands from the Investor; or including to give warnings in the case of the 
Specific Recommendations according to the fact that if the Investor refuses to 
provide his personal or updated information, the Investor may obtain the 
recommendations inappropriate for the objectives to invest, financial 



 

positions, or demands from the Investor, because such recommendations are 
based upon the information to the extent that the Investor provides. 

 


