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ตวัแทนจ ำหน่ำย/สำขำ Agent/Branch …………………………………………………… 
ช่ือกองทุน/Fund Name …………………………………………………………………. 
ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน/Unitholder Name  …………………………………………………. 
                     

 
 

ช ำระเงินโดย / Paid by 
        เงินสด / Cash             เงินโอนจำกบญัชีเงินฝำกที่ธนำคำร /Transfer from……………………………………………………….……………... เลขท่ี / Account No……………………………………………….… 
        ค ำสั่งหักบญัชีเงินฝำกธนำคำร/ATS from……………………………………………………………………………………………..………….เลขท่ี / Account No………………………………………………..… 
        (ต้องเป็นบัญชีเงินฝากที่ได้ขอใช้บริการค าส่ังหักบัญชีเงินฝากแล้วเท่าน้ัน) 
        เช็ค / Cheque (เฉพำะเช็คในเขตหักบญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของตวัแทน ฯ เท่ำนั้น / Cheque in the same clearing area only) 
        เลขท่ี / NO....................………….……..................................…ธนำคำร / BANK …….................................................................………...…...…….สำขำ / Branch………………………………..........………….. 
 
 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลปิ จ ากดั 
Phillip Asset Management Company Limited 

จ ำนวน/Amount...............................................บำท/Baht 
 

เลขท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน/Unitholder No. 

 

ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน / Subscription 
Order 

วนัท่ี/Date…………………………… 

โปรดกรอกเป็นตวัหนงัสือ 
Amount in words 

……………………………………….……บำท/
Baht 

ตน้ฉบบัส ำหรับบริษทัจดักำร/ผูส้นบัสนุน 

 

ขำ้พเจ้ำได้ศึกษำคู่มือผูล้งทุนท่ีระบุไวใ้นดำ้นหลงัของค ำสั่งน้ีแลว้  และตกลงซ้ือหน่วยลงทุนตำมท่ีระบุในใบ
ค ำสัง่น้ี โดยจะไม่เพิกถอนค ำสัง่น้ีไม่ว่ำกรณีใด ๆ  เวน้แต่เป็นขอ้ก ำหนดสิทธิของผูล้งทุนท่ีระบุไวใ้นคู่มือผูล้งทุน  

ในกรณีท่ีขำ้พเจ้ำไม่ไดช้ ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็คขีดคร่อมเฉพำะ  ขำ้พเจ้ำยอมรับถึงควำมเส่ียงท่ีอำจ
เกิดข้ึน และจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษทัฯ  (ในกรณีท่ีค ำสัง่ซ้ือน้ีถูกปฏิเสธ ขำ้พเจ้ำตกลงท่ีจะรับเงินท่ีได้
ช ำระแลว้คืนโดยไม่มีดอกเบ้ีย  ทั้งน้ี ขำ้พเจ้ำตกลงยินยอมท่ีจะเสียค่ำธรรมเนียมในกำรน้ี) ขำ้พเจ้ำยอมรับและจะ

ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด  และเง่ือนไขทั้งหมดท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุนทุกประกำร   
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  และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน  ผูถื้อหน่วยลงทุนอำจไดรั้บเงินลงทุน

คืนมำกกว่ำ หรือนอ้ยกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกและผูล้งทุนควรซ้ือขำยหน่วยลงทุนกบับุคคลท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบ
ส ำหรับกองทุนรวม  ผูล้งทุนอำจไม่ไดรั้บช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด  หรืออำจไม่
สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนไดต้ำมท่ีไดมี้ค ำสัง่ไว ้ 

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 wi th  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. 

ขำ้พเจำ้ขอยืนยนัว่ำตำมท่ีขำ้พเจำ้ไดล้งทุนในกองทนุน้ี ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนและเขำ้ใจสำระส ำคญัของกองทนุรวมน้ี
ทั้งหมดแลว้ ขำ้พเจำ้รับทรำบและยอมรับควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดจำกกำรลงทุนน้ี 

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. 
หำกขำ้พเจำ้ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเล้ียงชีพท่ีจดัตั้งและจดักำรโดยบริษทัฯ   ขำ้พเจำ้รับทรำบว่ำบริษทัฯ    
หรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่ำว     ซ่ึงเป็นไปตำม
ประกำศและขอ้ก ำหนดของ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 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.  
ขำ้พเจำ้รับทรำบว่ำกรณีท่ีกองทุนมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศและไม่ไดท้ ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน กองทุนอำจมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนซ่ึงอำจท ำให้ผูล้งทุนไดรั้บเงินคืนต ่ำกว่ำเงินลงทุน
เร่ิมแรกได ้
 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.                                                                                                                                                     
ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรจดัสรรหน่วยลงทุน ขำ้พเจำ้รับทรำบและยินยอมเขำ้ผกูพนัตำมรำยละเอียดโครงกำร
จดักำรกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยชอบดว้ยกฎหมำย ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่ำงบริษทั
จดักำรกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจดัท ำข้ึน โดยชอบดว้ยกฎหมำยและลงนำมโดยผูดู้แลผลประโยชน์ของ
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. 
 

กรณีท่ีลงทุนไม่เป็นไปตำมขอ้มูลกำรยอมรับควำมเส่ียงท่ีไดป้ระเมินไว ้
  ขำ้พเจำ้ยืนยนัท่ีจะลงทุนในกองทุนน้ี ซ่ึงมีระดบัควำมเส่ียงท่ีสูงกว่ำระดบัควำมเส่ียงท่ีขำ้พเจำ้ไดท้  ำแบบประเมินกำรยอมรับควำมเส่ียงไวก้บับริษทั และบริษทัไดอ้ธิบำยควำมเส่ียงของกองทุนน้ีให้ขำ้พเจำ้รับทรำบแลว้

ว่ำ กองทุนน้ีมีควำมผนัผวนในมูลค่ำของกองทุน ซ่ึงอำจท ำให้เกิดผลขำดทุน และขำ้พเจำ้อำจไดรั้บเงินลงทุนคืนนอ้ยกว่ำเงินลงทุนเร่ิมตน้ของขำ้พเจำ้ 
  ขำ้พเจำ้ยืนยนัท่ีจะลงทุนในกองทุนน้ี  ซ่ึงขำ้พเจำ้รับทรำบดีว่ำกองทุนน้ีมีควำมเส่ียงในอตัรำแลกเปล่ียน และไม่เป็นไปตำมขอ้มูลท่ีขำ้พเจำ้ไดท้ ำแบบประเมินกำรยอมรับควำมเส่ียงในอตัรำแลกเปล่ียนท่ีให้ไวก้บับริษทั 

และบริษทัไดอ้ธิบำยควำมเส่ียงในอตัรำแลกเปล่ียนของกองทุนน้ีให้ขำ้พเจำ้รับทรำบแลว้ว่ำ กองทุนน้ีมีควำมเส่ียงในอตัรำแลกเปล่ียน ซ่ึงอำจมีควำมผนัผวนเม่ือเปล่ียนเป็นเงินบำทอำจท ำให้เกิดผลขำดทุน ขำ้พเจำ้อำจ
ไดรั้บเงินลงทุนคืนนอ้ยกว่ำเงินลงทุนเร่ิมตน้ของขำ้พเจำ้ 

ลงช่ือ/Signature …….....………..…...………………….….………..  ผูถื้อหน่วยลงทุน/Unit holder's 
  
 

 

 

ลงช่ือ/Signature …….....……………………………..….………..   
                                 (ผูถื้อหน่วยลงทุน/Unit holder's) 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่/For Official use only 
 
ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน       ประเภท ก       ประเภท ข   
ช่ือ...............................................เลขท่ี..................... 

ตวัแทน/Agent ผูอ้นุมติั/Authorizer 



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

 

 
                                                                                                                                                                              

 

 

 

ตวัแทนจ ำหน่ำย/สำขำ Agent/Branch …………………………………………………… 
ช่ือกองทุน/Fund Name …………………………………………………………………. 
ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน/Unitholder Name  …………………………………………………. 
                     

 
 

ช ำระเงินโดย / Paid by 
        เงินสด / Cash             เงินโอนจำกบญัชีเงินฝำกที่ธนำคำร /Transfer from……………………………………………………….……………... เลขท่ี / Account No……………………………………………….… 
        ค ำสั่งหักบญัชีเงินฝำกธนำคำร/ATS from……………………………………………………………………………………………..………….เลขท่ี / Account No………………………………………………..… 
        (ต้องเป็นบัญชีเงินฝากที่ได้ขอใช้บริการค าส่ังหักบัญชีเงินฝากแล้วเท่าน้ัน) 
        เช็ค / Cheque (เฉพำะเช็คในเขตหักบญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของตวัแทน ฯ เท่ำนั้น / Cheque in the same clearing area only) 
        เลขท่ี / NO....................………….……..................................…ธนำคำร / BANK …….................................................................………...…...…….สำขำ / Branch………………………………..........………….. 
  

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลปิ จ ากดั 
Phillip Asset Management Company Limited 

จ ำนวน/Amount...............................................บำท/Baht 
 

เลขท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน/Unitholder No. 

 

ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน / Subscription 
Order 

วนัท่ี/Date…………………………… 

โปรดกรอกเป็นตวัหนงัสือ 
Amount in words 

……………………………………….……บำท/
Baht 

ส ำหรับผูถื้อหน่วยลงทุน 

ขำ้พเจ้ำได้ศึกษำคู่มือผูล้งทุนท่ีระบุไวใ้นดำ้นหลงัของค ำสั่งน้ีแลว้  และตกลงซ้ือหน่วยลงทุนตำมท่ีระบุในใบ
ค ำสัง่น้ี โดยจะไม่เพิกถอนค ำสัง่น้ีไม่ว่ำกรณีใด ๆ  เวน้แต่เป็นขอ้ก ำหนดสิทธิของผูล้งทุนท่ีระบุไวใ้นคู่มือผูล้งทุน  
ในกรณีท่ีขำ้พเจ้ำไม่ไดช้ ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็คขีดคร่อมเฉพำะ  ขำ้พเจ้ำยอมรับถึงควำมเส่ียงท่ีอำจ

เกิดข้ึน และจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษทัฯ  (ในกรณีท่ีค ำสัง่ซ้ือน้ีถูกปฏิเสธ ขำ้พเจ้ำตกลงท่ีจะรับเงินท่ีได้
ช ำระแลว้คืนโดยไม่มีดอกเบ้ีย  ทั้งน้ี ขำ้พเจ้ำตกลงยินยอมท่ีจะเสียค่ำธรรมเนียมในกำรน้ี) ขำ้พเจ้ำยอมรับและจะ
ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด  และเง่ือนไขทั้งหมดท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุนทุกประกำร   

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  และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน  ผูถื้อหน่วยลงทุนอำจไดรั้บเงินลงทุน
คืนมำกกว่ำ หรือนอ้ยกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกและผูล้งทุนควรซ้ือขำยหน่วยลงทุนกบับุคคลท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบ

ส ำหรับกองทุนรวม  ผูล้งทุนอำจไม่ไดรั้บช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด  หรืออำจไม่
สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนไดต้ำมท่ีไดมี้ค ำสัง่ไว ้ 
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. 

ขำ้พเจำ้ขอยืนยนัว่ำตำมท่ีขำ้พเจำ้ไดล้งทุนในกองทนุน้ี ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนและเขำ้ใจสำระส ำคญัของกองทนุรวมน้ี
ทั้งหมดแลว้ ขำ้พเจำ้รับทรำบและยอมรับควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดจำกกำรลงทุนน้ี 

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. 
หำกขำ้พเจำ้ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเล้ียงชีพท่ีจดัตั้งและจดักำรโดยบริษทัฯ   ขำ้พเจำ้รับทรำบว่ำบริษทัฯ    
หรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่ำว     ซ่ึงเป็นไปตำม
ประกำศและขอ้ก ำหนดของ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 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.  
ขำ้พเจำ้รับทรำบว่ำกรณีท่ีกองทุนมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศและไม่ไดท้ ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน กองทุนอำจมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนซ่ึงอำจท ำให้ผูล้งทุนไดรั้บเงินคืนต ่ำกว่ำเงินลงทุน
เร่ิมแรกได ้
 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.                                                                                                                                                     
ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรจดัสรรหน่วยลงทุน ขำ้พเจำ้รับทรำบและยินยอมเขำ้ผกูพนัตำมรำยละเอียดโครงกำร
จดักำรกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัและท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยชอบดว้ยกฎหมำย ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่ำงบริษทั
จดักำรกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจดัท ำข้ึน โดยชอบดว้ยกฎหมำยและลงนำมโดยผูดู้แลผลประโยชน์ของ
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. 
 

กรณีท่ีลงทุนไม่เป็นไปตำมขอ้มูลกำรยอมรับควำมเส่ียงท่ีไดป้ระเมินไว ้
  ขำ้พเจำ้ยืนยนัท่ีจะลงทุนในกองทุนน้ี ซ่ึงมีระดบัควำมเส่ียงท่ีสูงกว่ำระดบัควำมเส่ียงท่ีขำ้พเจำ้ไดท้  ำแบบประเมินกำรยอมรับควำมเส่ียงไวก้บับริษทั และบริษทัไดอ้ธิบำยควำมเส่ียงของกองทุนน้ีให้ขำ้พเจำ้รับทรำบแลว้

ว่ำ กองทุนน้ีมีควำมผนัผวนในมูลค่ำของกองทุน ซ่ึงอำจท ำให้เกิดผลขำดทุน และขำ้พเจำ้อำจไดรั้บเงินลงทุนคืนนอ้ยกว่ำเงินลงทุนเร่ิมตน้ของขำ้พเจำ้ 
  ขำ้พเจำ้ยืนยนัท่ีจะลงทุนในกองทุนน้ี  ซ่ึงขำ้พเจำ้รับทรำบดีว่ำกองทุนน้ีมีควำมเส่ียงในอตัรำแลกเปล่ียน และไม่เป็นไปตำมขอ้มูลท่ีขำ้พเจำ้ไดท้  ำแบบประเมินกำรยอมรับควำมเส่ียงในอตัรำแลกเปล่ียนท่ีให้ไวก้บับริษทั 

และบริษทัไดอ้ธิบำยควำมเส่ียงในอตัรำแลกเปล่ียนของกองทุนน้ีให้ขำ้พเจำ้รับทรำบแลว้ว่ำ กองทุนน้ีมีควำมเส่ียงในอตัรำแลกเปล่ียน ซ่ึงอำจมีควำมผนัผวนเม่ือเปล่ียนเป็นเงินบำทอำจท ำให้เกิดผลขำดทุน ขำ้พเจำ้อำจ
ไดรั้บเงินลงทุนคืนนอ้ยกว่ำเงินลงทุนเร่ิมตน้ของขำ้พเจำ้ 

ลงช่ือ/Signature …….....………..…...………………….….………..  ผูถื้อหน่วยลงทุน/Unit holder's 
  
 

 

 

ลงช่ือ/Signature …….....……………………………..….………..   
                                 (ผูถื้อหน่วยลงทุน/Unit holder's) 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่/For Official use only 
 
ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน       ประเภท ก       ประเภท ข   
ช่ือ...............................................เลขท่ี..................... 

ตวัแทน/Agent ผูอ้นุมติั/Authorizer 



                                                                                                                                         

คู่มือผูล้งทุน 
1. ท่ำนผูล้งทุนมีสิทธิในกำรไดรั้บทรำบขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ ท่ีอยู ่ของบริษทัจดักำร และ

ผู ้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน รวมทั้ งช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจ ำตัวของ
พนกังำนผูท้  ำหนำ้ท่ีขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของท่ำน 

2. ท่ำนผูล้งทุนมีสิทธิไดรั้บทรำบขอ้มูลเก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทุน
ท่ีไดรั้บค ำแนะน ำเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทรำบค ำเตือนและค ำอธิบำย
เก่ียวกบัควำมเส่ียงของกำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

3. ท่ำนผูล้งทุนมีสิทธิ ไดรั้บทรำบขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือต่อกำรตดัสินใจในกำรลงทุน เช่น กองทุนอยู่
ในระหวำ่งขั้นตอนกำรรวมกบักองทุนรวมรำยอ่ืนหรือไม่ 

4. ท่ำนผูล้งทุนมีสิทธิในกำรไดรั้บทรำบขอ้มูลเก่ียวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
5. ท่ำนผูล้งทุนมีสิทธิในกำรแสดงเจตนำวำ่ไม่ตอ้งกำรรับกำรติดต่อในลกัษณะท่ีเป็น

กำรขำยโดยผูล้งทุนมิไดร้้องขอ (Cold Calling) 
6. ท่ำนผูล้งทุนท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถำบนั มีสิทธิท่ีจะยกเลิกค่ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือขำย

คืนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีเป็นกำรขำยโดยผูล้งทุนมิไดร้้องขอ (Cold Calling) ตำม
ระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้

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. 

กำรยืน่ขอ้ร้องเรียน 
ท่ำนผูล้งทุนสำมำรถยื่นขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบักำรประกอบธุรกิจจดักำรกองทุนรวม 
กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของพนกังำนของบริษทัจดักำรหรือตวัแทนสนบัสนุนไดช่้องทำงใด
ช่องทำงหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. ท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม ฟิลลิป จ ำกดั (บริษทัจดักำร) ท่ำนผูล้งทุน
สำมำรถร้องเรียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือดว้ยวำจำไดท่ี้บริษทัจดักำร ในกรณีท่ี
ท่ำนร้องเรียนดว้ยวำจำ ท่ำนสำมำรถให้เจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัจดักำรบนัทึกเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร โดยท่ำนผูล้งทุนจะตอ้งสอบทำนควำมถูกตอ้งในบนัทึกขอ้ร้องเรียน
และลงนำมรับรองทุกคร้ัง บริษทัจดักำรมีหน้ำท่ีรวบรวมขอ้ร้องเรียนพร้อมแนว
ทำงกำรแกไ้ขปัญหำรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นรำยไตรมำส 
ภำยใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัส้ินไตรมำส 

2. ผู ้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ผู ้สนับสนุนฯ) ท่ำนผู ้ลงทุน
สำมำรถร้องเรียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือด้วยวำจำไดท่ี้ผูส้นบัสนุนฯ ในกรณีท่ี
ท่ำนร้องเรียนดว้ยวำจำ ท่ำนสำมำรถให้ผูส้นบัสนุนฯบนัทึกขอ้ร้องเรียนเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร โดยท่ำนผูล้งทุนจะตอ้งสอบทำนควำมถูกตอ้งในบนัทึกขอ้ร้องเรียน
และลงนำมรับรองทุกคร้ัง ผูส้นับสนุนมีหน้ำท่ีรวบรวมขอ้ร้องเรียนพร้อมแนว
ทำงแกไ้ขปัญหำ น ำส่งให้บริษทัจดักำรทรำบภำยใน 7 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีมีขอ้ยติุ 

3. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.(ส ำนกังำนฯ) ท่ำนผูล้งทุนสำมำรถยืน่ขอ้ร้องเรียน
ต่อ ส ำนักงำนฯ เพ่ือให้บริษทัจดักำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่ำวตำม
ขั้นตอนวิธีกำรพิจำรณำกำรแก้ไขปัญหำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้
ส ำนักงำนฯ ทรำบภำยใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท่ีไดรั้บร้องเรียนนั้น หำก
บริษทัจดักำรไม่สำมำรถแก้ไขให้เสร็จภำยใน 30 วนั ให้ทำงบริษทัรำยงำนกำร
ด ำเนินกำรต่อ ก.ล.ต. ทุก 30 วนั จนกว่ำจะแล้วเสร็จ หลงัจำกด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำแล้วเสร็จ บริษทัจดักำรหรือผูส้นับสนุนฯ แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเร่ือง
ดงักล่ำวให้กบัท่ำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทรำบภำยใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีมีขอ้ยติุ 

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. 

 


