ต้นฉบับสำหรับบริ ษทั จัดกำร/ผูส้ นับสนุน

บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม ฟิ ลลิป จากัด
Phillip Asset Management Company Limited

คาสั่งซื้อหน่ วยลงทุน / Subscription
Order

22nd Floor, Vorawat Building, 849 Silom Road, Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 THAILAND Tel. 66 2635 3033 Fax : 66 2635 3040

วันที่/Date……………………………

ตัวแทนจำหน่ำย/สำขำ Agent/Branch ……………………………………………………
ชื่อกองทุน/Fund Name ………………………………………………………………….
ชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน/Unitholder Name ………………………………………………….

จำนวน/Amount...............................................บำท/Baht

เลขที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน/Unitholder No.

โปรดกรอกเป็ นตัวหนังสื อ
Amount in words

……………………………………….……บำท/
Baht

ชำระเงินโดย / Paid by
เงินสด / Cash
เงินโอนจำกบัญชีเงินฝำกที่ธนำคำร /Transfer from……………………………………………………….……………... เลขที่ / Account No……………………………………………….…
คำสั่งหักบัญชีเงินฝำกธนำคำร/ATS from……………………………………………………………………………………………..………….เลขที่ / Account No………………………………………………..…
(ต้ องเป็ นบัญชีเงินฝากที่ได้ ขอใช้ บริการคาสั่ งหักบัญชี เงินฝากแล้ วเท่ านั้น)
เช็ค / Cheque (เฉพำะเช็คในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงำนของตัวแทน ฯ เท่ำนั้น / Cheque in the same clearing area only)
เลขที่ / NO....................………….……..................................…ธนำคำร / BANK …….................................................................………...…...…….สำขำ / Branch………………………………..........…………..

ข้ำพเจ้ำได้ศึกษำคู่มือ ผูล้ งทุนที่ ระบุไว้ในด้ำนหลังของคำสั่งนี้ แล้ว และตกลงซื้ อหน่วยลงทุนตำมที่ระบุในใบ
คำสัง่ นี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสัง่ นี้ไม่ว่ำกรณี ใด ๆ เว้นแต่เป็ นข้อกำหนดสิ ทธิของผูล้ งทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผูล้ งทุน
ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้ชำระเงิ นค่ำซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็คขีดคร่ อมเฉพำะ ข้ำพเจ้ำยอมรับถึงควำมเสี่ ยงที่อ ำจ
เกิดขึ้น และจะไม่เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยจำกบริ ษทั ฯ (ในกรณี ที่คำสัง่ ซื้ อนี้ถูกปฏิเสธ ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะรับเงิ นที่ได้
ชำระแล้วคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมที่จะเสี ยค่ำธรรมเนียมในกำรนี้ ) ข้ำพเจ้ำยอมรับและจะ
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุนทุกประกำร
I/We have studied the Manual of investor's rights specified at the back of this form, and agree to subscribe
to the Fund units as stated above. I/We shall not cancel this subscription in any circumstances except that in
the cases as outlined in the Manual of investor's rights. In case that I/We do not pay for the subscription by
an account payee cheque. I/We accept the potential risks and shall not claim the damage from the
Company. (In case this subscription is refused, I/We agree to accept the return of the money already
paid without interest. I/We agree to pay the fees for the subscription.) I/We accept and agree to be bound by
all terms and conditions specified in the Fund Prospectus.
กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ ยงของกำรลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจได้รับเงินลงทุน
คืนมำกกว่ำ หรื อน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่ มแรกและผูล้ งทุนควรซื้ อขำยหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบ
สำหรับกองทุนรวม ผูล้ งทุนอำจไม่ได้รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรื ออำจไม่
สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมที่ได้มีคำสัง่ ไว้
Mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. Unit holders may get back the money more
or less than the original investment amount and they should execute transactions with approved
investment agents/personnel only. For investment in mutual funds, unitholders may not receive the
redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as they wish.

ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำตำมที่ขำ้ พเจ้ำได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจสำระสำคัญของกองทุนรวมนี้
ทั้งหมดแล้ว ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยอมรับควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจำกกำรลงทุนนี้
I/We confirm that I/we understand the relevant information pertaining to the Fund before deciding to invest
in it. I/we acknowledge and accept all risks associated with this investment.
หำกข้ำพเจ้ำลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพที่จดั ตั้งและจัดกำรโดยบริ ษทั ฯ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำบริ ษทั ฯ
หรื อนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนโอนหรื อกำรจำนำหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่ำว ซึ่ งเป็ นไปตำม
ประกำศและข้อกำหนดของ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
I/We acknowledge that, in case I/we invest in the units of a retirement mutual fund and/or long-term equity
fund set up and managed by the Company. The Company or the Registrar shall not allow a transfer or pledge
of units of such fund. Which is according to the rules and guidelines of the office of the SEC.
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำกรณี ที่กองทุนมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศและไม่ได้ทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน กองทุนอำจมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนซึ่ งอำจทำให้ผลู้ งทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่ำเงินลงทุน
เริ่ มแรกได้
I/We acknowledge that if the fund is invested abroad without fully currency hedging. The fund will be subject
to currency exchange rate risk which may cause the investors obtain lower redemption proceeds than the initial
investment amount.
ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำได้รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุน ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยินยอมเข้ำผูกพันตำมรำยละเอียดโครงกำร
จัดกำรกองทุนรวมที่ได้รับอนุมตั ิและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมำย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่ำงบริ ษทั
จัดกำรกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่จดั ทำขึ้น โดยชอบด้วยกฎหมำยและลงนำมโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม
In case the fund units are allocated to me, I/We acknowledge and accept to be bound by details specified in the
Fund Prospectus as approved by the SEC and those to be legally amended as well as all legal bindings between
the Company and unitholder duly signed by the Fund’s authorized trustee.

กรณี ที่ลงทุนไม่เป็ นไปตำมข้อมูลกำรยอมรับควำมเสี่ ยงที่ได้ประเมินไว้
ข้ำพเจ้ำยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ซึ่ งมีระดับควำมเสี่ ยงที่สูงกว่ำระดับควำมเสี่ ยงที่ขำ้ พเจ้ำได้ทำแบบประเมินกำรยอมรับควำมเสี่ ยงไว้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ได้อธิบำยควำมเสี่ ยงของกองทุนนี้ให้ขำ้ พเจ้ำรับทรำบแล้ว
ว่ำ กองทุนนี้มีควำมผันผวนในมูลค่ำของกองทุน ซึ่ งอำจทำให้เกิดผลขำดทุน และข้ำพเจ้ำอำจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่ มต้นของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ซึ่ งข้ำพเจ้ำรับทรำบดีว่ำกองทุนนี้มีควำมเสี่ ยงในอัตรำแลกเปลี่ยน และไม่เป็ นไปตำมข้อมูลที่ขำ้ พเจ้ำได้ทำแบบประเมินกำรยอมรับควำมเสี่ ยงในอัตรำแลกเปลี่ยนที่ให้ไว้กบั บริ ษทั
และบริ ษทั ได้อธิบำยควำมเสี่ ยงในอัตรำแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ให้ขำ้ พเจ้ำรับทรำบแล้วว่ำ กองทุนนี้มีควำมเสี่ ยงในอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่ งอำจมีควำมผันผวนเมื่อเปลี่ยนเป็ นเงินบำทอำจทำให้เกิดผลขำดทุน ข้ำพเจ้ำอำจ
ได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่ มต้นของข้ำพเจ้ำ

ลงชื่อ/Signature

…….....………..…...………………….….……….. ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/Unit holder's

สาหรับเจ้ าหน้ าที่/For Official use only
ลงชื่อ/Signature

…….....……………………………..….………..
(ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/Unit holder's)

ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน
ประเภท ก
ประเภท ข
ชื่อ...............................................เลขที่.....................

ตัวแทน/Agent

ผูอ้ นุมตั ิ/Authorizer

สำหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม ฟิ ลลิป จากัด
Phillip Asset Management Company Limited

คาสั่งซื้อหน่ วยลงทุน / Subscription
Order

22nd Floor, Vorawat Building, 849 Silom Road, Silom, Bangrak,
Bangkok 10500 THAILAND Tel. 66 2635 3033 Fax : 66 2635 3040

วันที่/Date……………………………

ตัวแทนจำหน่ำย/สำขำ Agent/Branch ……………………………………………………
ชื่อกองทุน/Fund Name ………………………………………………………………….
ชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน/Unitholder Name ………………………………………………….

จำนวน/Amount...............................................บำท/Baht

เลขที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน/Unitholder No.

โปรดกรอกเป็ นตัวหนังสื อ
Amount in words

……………………………………….……บำท/
Baht

ชำระเงินโดย / Paid by
เงินสด / Cash
เงินโอนจำกบัญชีเงินฝำกที่ธนำคำร /Transfer from……………………………………………………….……………... เลขที่ / Account No……………………………………………….…
คำสั่งหักบัญชีเงินฝำกธนำคำร/ATS from……………………………………………………………………………………………..………….เลขที่ / Account No………………………………………………..…
(ต้ องเป็ นบัญชีเงินฝากที่ได้ ขอใช้ บริการคาสั่ งหักบัญชี เงินฝากแล้ วเท่ านั้น)
เช็ค / Cheque (เฉพำะเช็คในเขตหักบัญชี เดียวกับสำนักงำนของตัวแทน ฯ เท่ำนั้น / Cheque in the same clearing area only)
เลขที่ / NO....................………….……..................................…ธนำคำร / BANK …….................................................................………...…...…….สำขำ / Branch………………………………..........…………..
ข้ำพเจ้ำได้ศึกษำคู่มือ ผูล้ งทุนที่ ระบุไว้ในด้ำนหลังของคำสั่งนี้ แล้ว และตกลงซื้ อหน่วยลงทุนตำมที่ระบุในใบ
คำสัง่ นี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสัง่ นี้ไม่ว่ำกรณี ใด ๆ เว้นแต่เป็ นข้อกำหนดสิ ทธิของผูล้ งทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผูล้ งทุน
ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้ชำระเงิ นค่ำซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็คขีดคร่ อมเฉพำะ ข้ำพเจ้ำยอมรับถึงควำมเสี่ ยงที่อ ำจ
เกิดขึ้น และจะไม่เรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยจำกบริ ษทั ฯ (ในกรณี ที่คำสัง่ ซื้ อนี้ถูกปฏิเสธ ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะรับเงิ นที่ได้
ชำระแล้วคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมที่จะเสี ยค่ำธรรมเนียมในกำรนี้ ) ข้ำพเจ้ำยอมรับและจะ
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุนทุกประกำร
I/We have studied the Manual of investor's rights specified at the back of this form, and agree to subscribe
to the Fund units as stated above. I/We shall not cancel this subscription in any circumstances except that in
the cases as outlined in the Manual of investor's rights. In case that I/We do not pay for the subscription by
an account payee cheque. I/We accept the potential risks and shall not claim the damage from the
Company. (In case this subscription is refused, I/We agree to accept the return of the money already
paid without interest. I/We agree to pay the fees for the subscription.) I/We accept and agree to be bound by
all terms and conditions specified in the Fund Prospectus.
กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเสี่ ยงของกำรลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจได้รับเงินลงทุน
คืนมำกกว่ำ หรื อน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่ มแรกและผูล้ งทุนควรซื้ อขำยหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบ
สำหรับกองทุนรวม ผูล้ งทุนอำจไม่ได้รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรื ออำจไม่
สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมที่ได้มีคำสัง่ ไว้
Mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. Unit holders may get back the money more
or less than the original investment amount and they should execute transactions with approved
investment agents/personnel only. For investment in mutual funds, unitholders may not receive the
redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as they wish.

ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำตำมที่ขำ้ พเจ้ำได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจสำระสำคัญของกองทุนรวมนี้
ทั้งหมดแล้ว ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยอมรับควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจำกกำรลงทุนนี้
I/We confirm that I/we understand the relevant information pertaining to the Fund before deciding to invest
in it. I/we acknowledge and accept all risks associated with this investment.
หำกข้ำพเจ้ำลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพที่จดั ตั้งและจัดกำรโดยบริ ษทั ฯ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำบริ ษทั ฯ
หรื อนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนโอนหรื อกำรจำนำหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่ำว ซึ่ งเป็ นไปตำม
ประกำศและข้อกำหนดของ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
I/We acknowledge that, in case I/we invest in the units of a retirement mutual fund and/or long-term equity
fund set up and managed by the Company. The Company or the Registrar shall not allow a transfer or pledge
of units of such fund. Which is according to the rules and guidelines of the office of the SEC.
ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำกรณี ที่กองทุนมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศและไม่ได้ทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน กองทุนอำจมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนซึ่ งอำจทำให้ผลู้ งทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่ำเงินลงทุน
เริ่ มแรกได้
I/We acknowledge that if the fund is invested abroad without fully currency hedging. The fund will be subject
to currency exchange rate risk which may cause the investors obtain lower redemption proceeds than the initial
investment amount.
ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำได้รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุน ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยินยอมเข้ำผูกพันตำมรำยละเอียดโครงกำร
จัดกำรกองทุนรวมที่ได้รับอนุมตั ิและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมำย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่ำงบริ ษทั
จัดกำรกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่จดั ทำขึ้น โดยชอบด้วยกฎหมำยและลงนำมโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม
In case the fund units are allocated to me, I/We acknowledge and accept to be bound by details specified in the
Fund Prospectus as approved by the SEC and those to be legally amended as well as all legal bindings between
the Company and unitholder duly signed by the Fund’s authorized trustee.

กรณี ที่ลงทุนไม่เป็ นไปตำมข้อมูลกำรยอมรับควำมเสี่ ยงที่ได้ประเมินไว้
ข้ำพเจ้ำยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ซึ่ งมีระดับควำมเสี่ ยงที่สูงกว่ำระดับควำมเสี่ ยงที่ขำ้ พเจ้ำได้ทำแบบประเมินกำรยอมรับควำมเสี่ ยงไว้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ได้อธิบำยควำมเสี่ ยงของกองทุนนี้ให้ขำ้ พเจ้ำรับทรำบแล้ว
ว่ำ กองทุนนี้มีควำมผันผวนในมูลค่ำของกองทุน ซึ่ งอำจทำให้เกิดผลขำดทุน และข้ำพเจ้ำอำจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่ มต้นของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ซึ่ งข้ำพเจ้ำรับทรำบดีว่ำกองทุนนี้มีควำมเสี่ ยงในอัตรำแลกเปลี่ยน และไม่เป็ นไปตำมข้อมูลที่ขำ้ พเจ้ำได้ทำแบบประเมินกำรยอมรับควำมเสี่ ยงในอัตรำแลกเปลี่ยนที่ให้ไว้กบั บริ ษทั
และบริ ษทั ได้อธิบำยควำมเสี่ ยงในอัตรำแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ให้ขำ้ พเจ้ำรับทรำบแล้วว่ำ กองทุนนี้มีควำมเสี่ ยงในอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่ งอำจมีควำมผันผวนเมื่อเปลี่ยนเป็ นเงินบำทอำจทำให้เกิดผลขำดทุน ข้ำพเจ้ำอำจ
ได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่ มต้นของข้ำพเจ้ำ

ลงชื่อ/Signature
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สาหรับเจ้ าหน้ าที่/For Official use only
ลงชื่อ/Signature

…….....……………………………..….………..
(ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/Unit holder's)

ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน
ประเภท ก
ประเภท ข
ชื่อ...............................................เลขที่.....................

ตัวแทน/Agent

ผูอ้ นุมตั ิ/Authorizer

คู่มือผูล้ งทุน
1. ท่ำนผูล้ งทุนมีสิทธิในกำรได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับชื่ อ ที่อยู่ ของบริ ษทั จัดกำร และ
ผู้ส นั บ สนุ น กำรขำยหรื อรั บ ซื้ อคื น รวมทั้ง ชื่ อ ที่ อ ยู่ และเลขประจ ำตัว ของ
พนักงำนผูท้ ำหน้ำที่ขำยหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่ำน
2. ท่ำนผูล้ งทุนมีสิทธิ ได้รับทรำบข้อมูลเกี่ ยวกับควำมเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับหน่ วยลงทุน
ที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทรำบคำเตือนและคำอธิ บำย
เกี่ยวกับควำมเสี่ ยงของกำรลงทุนในหน่วยลงทุน
3. ท่ำนผูล้ งทุนมีสิทธิ ได้รับทรำบข้อเท็จจริ งที่ มีผลกระทบอย่ำงมี นัยสำคัญต่อสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูซ้ ้ื อหน่วยลงทุนหรื อต่อกำรตัดสิ นใจในกำรลงทุน เช่น กองทุนอยู่
ในระหว่ำงขั้นตอนกำรรวมกับกองทุนรวมรำยอื่นหรื อไม่
4. ท่ำนผูล้ งทุนมีสิทธิในกำรได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
5. ท่ำนผูล้ งทุนมีสิทธิ ในกำรแสดงเจตนำว่ำไม่ตอ้ งกำรรับกำรติดต่อในลักษณะที่เป็ น
กำรขำยโดยผูล้ งทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling)
6. ท่ำนผูล้ งทุนที่มิใช่ผลู้ งทุนสถำบัน มีสิทธิ ที่จะยกเลิ กค่ำสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนหรื อขำย
คืนหน่วยลงทุนในกรณี ที่เป็ นกำรขำยโดยผูล้ งทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling) ตำม
ระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนดไว้
กำรยืน่ ข้อร้องเรี ยน
ท่ำนผูล้ งทุน สำมำรถยื่นข้อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับกำรประกอบธุ รกิ จจัดกำรกองทุ น รวม
กำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ของพนักงำนของบริ ษทั จัดกำรหรื อตัวแทนสนับสนุ นได้ช่องทำงใด
ช่องทำงหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม ฟิ ลลิ ป จำกัด (บริ ษทั จัดกำร) ท่ำนผูล้ งทุน
สำมำรถร้องเรี ยนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรื อด้วยวำจำได้ที่บริ ษทั จัดกำร ในกรณี ที่
ท่ำนร้องเรี ยนด้วยวำจำ ท่ำนสำมำรถให้เจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั จัดกำรบันทึกเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร โดยท่ำนผูล้ งทุนจะต้องสอบทำนควำมถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรี ยน
และลงนำมรับรองทุกครั้ง บริ ษทั จัดกำรมีหน้ำที่รวบรวมข้อร้องเรี ยนพร้อมแนว
ทำงกำรแก้ไขปั ญหำรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็ นรำยไตรมำส
ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั สิ้นไตรมำส
2. ผู้ส นับ สนุ น กำรขำยหรื อ รั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น (ผู ้ส นั บ สนุ น ฯ) ท่ ำนผู ้ล งทุ น
สำมำรถร้องเรี ยนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรื อด้วยวำจำได้ที่ผสู้ นับสนุนฯ ในกรณี ที่
ท่ำนร้องเรี ยนด้วยวำจำ ท่ำนสำมำรถให้ผสู ้ นับสนุ นฯบันทึ กข้อร้ องเรี ยนเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร โดยท่ำนผูล้ งทุนจะต้องสอบทำนควำมถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรี ยน
และลงนำมรั บรองทุกครั้ง ผูส้ นับ สนุ นมี หน้ำที่ รวบรวมข้อร้ องเรี ยนพร้ อมแนว
ทำงแก้ไขปัญหำ นำส่ งให้บริ ษทั จัดกำรทรำบภำยใน 7 วันนับตั้งแต่วนั ที่มีขอ้ ยุติ
3. สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.(สำนักงำนฯ) ท่ำนผูล้ งทุนสำมำรถยืน่ ข้อร้องเรี ยน
ต่อ สำนักงำนฯ เพื่อให้บ ริ ษทั จัด กำรดำเนิ นกำรแก้ไขข้อร้ องเรี ยนดังกล่ ำวตำม
ขั้น ตอนวิ ธี ก ำรพิ จ ำรณำกำรแก้ไ ขปั ญ หำ และรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนให้
สำนักงำนฯ ทรำบภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจำกวันที่ได้รับร้ องเรี ยนนั้น หำก
บริ ษทั จัดกำรไม่สำมำรถแก้ไขให้เสร็ จภำยใน 30 วัน ให้ ทำงบริ ษทั รำยงำนกำร
ดำเนิ นกำรต่อ ก.ล.ต. ทุก 30 วัน จนกว่ำจะแล้วเสร็ จ หลังจำกด ำเนิ น กำรแก้ไข
ปั ญ หำแล้วเสร็ จ บริ ษทั จัดกำรหรื อผูส้ นับ สนุ นฯ แล้วแต่ ก รณี จะต้องแจ้งเรื่ อง
ดังกล่ำวให้กบั ท่ำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทรำบภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่มีขอ้ ยุติ

MANUAL OF INVESTORS RIGHT
1. You have the right to know the names and addresses of Selling
Supports and their representatives that Phillip Assets
Management Company Limited appointed.
2. You have the right to receive the risk data of the recommended
fund including the warning of the investment risk.
3. You have the right to receive the data that will effect to your
benefits and decision making.
4. You have the right to know the conflict of interest.
5. Without your permission, you may refuse to the cold calling
from unknown fund representatives.
6. You may cancel your subscription orders from the cold calling
as stated by law. If you are not institutional clients.
COMPLAINTS FILING
You may submit your complaints through either channel as shown
below:1. Phillip Assets Management Company Limited (company)
You may file your related investment complaints with the
company. If you make verbal complaints, you can ask
company’s staff to write down and you have to review and sign
your name to confirm the correctness. We have the duty to
gather the complaints and the solutions and send them quarterly
to SEC within 15 days after the end of the quarter.
2. Selling Supports
You may file your related investment complaints with your Selling Supports. If you make
verbal complaints, you can ask your Selling Supports or its representatives to write down
and you have to review and sign your name to confirm the correctness. Your Selling
Supports will send the solutions to us within 7 days if the problems have been solved.

3. The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC)
You may file your related investment complaints with SEC and it will send the complaints
us to solve the complaints. We have to report within 30 days after receives the complaints
and have to keep reporting every 30 days if there are no solutions. Either our Selling
Supports or we have to inform the investors the solutions within 7 days after the
complaints have been solved.

