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ช่ือกองทุนตน้ทาง/Switch from Fund................................................................................ 
ช่ือกองทุนปลายทาง/Switch to Fund................................................................................. 
ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน/Unitholder Name  …………………………………………………        

 

โปรดเลือกเพียง 1 รายการ / Please choose 1 transaction 
 
 
 
 

โปรดกรอกเป็นตวัหนงัสือ 
Amount in words 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      จ  านวนหน่วย.................................................................................................หน่วย 
     No. of unit                                                                                                    Units 

      จ  านวนเงิน....................................................................................................บาท 

       Monetary amount                                                                                        Baht 

เลขท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน/Unitholder No. 
 

ค ำส่ังสับเปลีย่นกำรถือหน่วยลงทุน 
/ Switching Form 

ขา้พเจ้าได้ศึกษาคู่มือผูล้งทุนท่ีระบุไวใ้นด้านหลงัของค าสั่งน้ีแล้ว  
และตกลงสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุในใบค าสัง่น้ี   โดยจะไม่
เพิกถอนค าสั่งน้ีไม่ว่ากรณีใดๆ เวน้แต่เป็นข้อก าหนดสิทธิของผู ้
ลงทุนท่ีระบุไวใ้นคู่มือผูล้งทุน ขา้พเจา้ตกลงยอมรับและจะปฏิบัติ
ตามขอ้ก าหนด   และเง่ือนไขทั้งหมดท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอ
ขายหน่วยลงทุน  ทุกประการ/  I/We  have  studied  the  Manual  of 
investor's  rights specified  at  the back of this  form,  and  agree to 
switch to the  Fund  units as  stated  above.  I/We  shall   not  cancel  
this  switching  in  any  circumstances  except  that in the cases as 
outlined  in  the  Manual of  investor's rights. I/We accept and agree 
to be bound by all terms and conditions specified in the Fund  
Prospectus. 
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน   และมีความเส่ียงของการ
ลงทุน    ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อย
กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกและอาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ตามท่ีได้มีค  าสั่งไว ้ / 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  may  
not receive the  redemption  proceeds  within  the  specified  period 
or  may  not  be  able to redeem the units as they wish. 
 

ขา้พเจา้ขอยืนยนัวา่ตามท่ีขา้พเจา้ไดล้งทุนในกองทุนน้ี ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจสาระส าคญัของกองทุนรวมน้ีทั้งหมด
แลว้ ขา้พเจา้รับทราบและยอมรับความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดจากการลงทุนน้ี 

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. 
หากขา้พเจา้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษทัฯ 
ขา้พเจา้รับทราบว่าบริษทัฯ   หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุน
ดงักล่าว     ซ่ึงเป็นไปตามประกาศและขอ้ก าหนดของ ส านกังานคณะกรรมการ 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.  
ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน กองทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงอาจท าใหผู้ล้งทุนไดรั้บเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทุนเร่ิมแรกได ้
I/We acknowledge that if the fund, I/We intend to switch to, 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.                                                                                                                                                     
ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน ขา้พเจา้รับทราบและยินยอมเขา้ผูกพนัตามรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัและท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่างบริษทัจดัการกองทุน
รวมและผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจดัท าข้ึน โดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม 
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.                                                                                                                
 

 กรณีท่ีลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้มูลการยอมรับความเส่ียงท่ีไดป้ระเมินไว ้
  ขา้พเจา้ยนืยนัท่ีจะลงทุนในกองทุนน้ี ซ่ึงมีระดบัความเส่ียงท่ีสูงกวา่ระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจา้ไดท้  าแบบประเมินการยอมรับความเส่ียงไวก้บับริษทั และบริษทัไดอ้ธิบายความเส่ียงของกองทุนน้ีให้

ขา้พเจา้รับทราบแลว้วา่ กองทุนน้ีมีความผนัผวนในมูลค่าของกองทุน ซ่ึงอาจท าให้เกิดผลขาดทุน และขา้พเจา้อาจไดรั้บเงินลงทุนคืนนอ้ยกว่าเงินลงทุนเร่ิมตน้ของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ยนืยนัท่ีจะลงทุนในกองทุนน้ี  ซ่ึงขา้พเจา้รับทราบดีวา่กองทุนน้ีมีความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียน และไม่เป็นไปตามขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดท้  าแบบประเมินการยอมรับความเส่ียงในอตัรา

แลกเปล่ียนท่ีให้ไวก้บับริษทั และบริษทัไดอ้ธิบายความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนของกองทุนน้ีให้ขา้พเจา้รับทราบแลว้วา่ กองทุนน้ีมีความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงอาจมีความผนัผวนเม่ือ
เปล่ียนเป็นเงินบาทอาจท าให้เกิดผลขาดทุน ขา้พเจา้อาจไดรั้บเงินลงทุนคืนนอ้ยกวา่เงินลงทุนเร่ิมตน้ของขา้พเจา้ 

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

วนัท่ี/Date…………………………… 

………………………………………………….………………… 

 

 

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

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่/For Official use only 
 
ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน       ประเภท ก       ประเภท ข   
 

ช่ือ...............................................เลขท่ี..................... 

ตวัแทน/Agent ผูอ้นุมติั/Authorizer 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ฟิลลปิ จ ำกดั 
Phillip Asset Management Company Limited 

ตน้ฉบบัส าหรับบริษทัจดัการ/ผูส้นบัสนุน 
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ช่ือกองทุนตน้ทาง/Switch from Fund................................................................................ 
ช่ือกองทุนปลายทาง/Switch to Fund................................................................................. 
ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน/Unitholder Name  …………………………………………………        

 

โปรดเลือกเพียง 1 รายการ / Please choose 1 transaction 
 
 
 
 

โปรดกรอกเป็นตวัหนงัสือ 
Amount in words 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      จ  านวนหน่วย.................................................................................................หน่วย 
     No. of unit                                                                                                    Units 

      จ  านวนเงิน....................................................................................................บาท 

       Monetary amount                                                                                        Baht 

เลขท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน/Unitholder No. 
 

ค ำส่ังสับเปลีย่นกำรถือหน่วยลงทุน 
/ Switching Form 

ขา้พเจ้าได้ศึกษาคู่มือผูล้งทุนท่ีระบุไวใ้นด้านหลงัของค าสั่งน้ีแล้ว  
และตกลงสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุในใบค าสัง่น้ี   โดยจะไม่
เพิกถอนค าสั่งน้ีไม่ว่ากรณีใดๆ เวน้แต่เป็นข้อก าหนดสิทธิของผู ้
ลงทุนท่ีระบุไวใ้นคู่มือผูล้งทุน ขา้พเจา้ตกลงยอมรับและจะปฏิบัติ
ตามขอ้ก าหนด   และเง่ือนไขทั้งหมดท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอ
ขายหน่วยลงทุน  ทุกประการ/  I/We  have  studied  the  Manual  of 
investor's  rights specified  at  the back of this  form,  and  agree to 
switch to the  Fund  units as  stated  above.  I/We  shall   not  cancel  
this  switching  in  any  circumstances  except  that in the cases as 
outlined  in  the  Manual of  investor's rights. I/We accept and agree 
to be bound by all terms and conditions specified in the Fund  
Prospectus. 
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน   และมีความเส่ียงของการ
ลงทุน    ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อย
กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกและอาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ตามท่ีได้มีค  าสั่งไว ้ / 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  may  
not receive the  redemption  proceeds  within  the  specified  period 
or  may  not  be  able to redeem the units as they wish. 
 

ขา้พเจา้ขอยืนยนัวา่ตามท่ีขา้พเจา้ไดล้งทุนในกองทุนน้ี ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจสาระส าคญัของกองทุนรวมน้ีทั้งหมด
แลว้ ขา้พเจา้รับทราบและยอมรับความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดจากการลงทุนน้ี 

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. 
หากขา้พเจา้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษทัฯ 
ขา้พเจา้รับทราบว่าบริษทัฯ   หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุน
ดงักล่าว     ซ่ึงเป็นไปตามประกาศและขอ้ก าหนดของ ส านกังานคณะกรรมการ 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.  
ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน กองทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงอาจท าใหผู้ล้งทุนไดรั้บเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทุนเร่ิมแรกได ้
I/We acknowledge that if the fund, I/We intend to switch to, 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.                                                                                                                                                     
ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน ขา้พเจา้รับทราบและยินยอมเขา้ผูกพนัตามรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัและท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่างบริษทัจดัการกองทุน
รวมและผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจดัท าข้ึน โดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม 
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.                                                                                                                
 

 กรณีท่ีลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้มูลการยอมรับความเส่ียงท่ีไดป้ระเมินไว ้
  ขา้พเจา้ยนืยนัท่ีจะลงทุนในกองทุนน้ี ซ่ึงมีระดบัความเส่ียงท่ีสูงกวา่ระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจา้ไดท้  าแบบประเมินการยอมรับความเส่ียงไวก้บับริษทั และบริษทัไดอ้ธิบายความเส่ียงของกองทุนน้ีให้

ขา้พเจา้รับทราบแลว้วา่ กองทุนน้ีมีความผนัผวนในมูลค่าของกองทุน ซ่ึงอาจท าให้เกิดผลขาดทุน และขา้พเจา้อาจไดรั้บเงินลงทุนคืนนอ้ยกว่าเงินลงทุนเร่ิมตน้ของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ยนืยนัท่ีจะลงทุนในกองทุนน้ี  ซ่ึงขา้พเจา้รับทราบดีวา่กองทุนน้ีมีความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียน และไม่เป็นไปตามขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดท้  าแบบประเมินการยอมรับความเส่ียงในอตัรา

แลกเปล่ียนท่ีให้ไวก้บับริษทั และบริษทัไดอ้ธิบายความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนของกองทุนน้ีให้ขา้พเจา้รับทราบแลว้วา่ กองทุนน้ีมีความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงอาจมีความผนัผวนเม่ือ
เปล่ียนเป็นเงินบาทอาจท าให้เกิดผลขาดทุน ขา้พเจา้อาจไดรั้บเงินลงทุนคืนนอ้ยกวา่เงินลงทุนเร่ิมตน้ของขา้พเจา้ 

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

วนัท่ี/Date…………………………… 

………………………………………………….………………… 

 

 

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

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่/For Official use only 
 
ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน       ประเภท ก       ประเภท ข   
 

ช่ือ...............................................เลขท่ี..................... 

ตวัแทน/Agent ผูอ้นุมติั/Authorizer 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม ฟิลลปิ จ ำกดั 
Phillip Asset Management Company Limited 

ส าหรับผูถื้อหน่วยลงทุน 



คู่มือผูล้งทุน 
1. ท่านผูล้งทุนมีสิทธิในการไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ ท่ีอยู ่ของบริษทัจดัการ 

และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน รวมทั้งช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัของ
พนกังานผูท้  าหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของท่าน 

2. ท่านผูล้งทุนมีสิทธิได้รับทราบขอ้มูลเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วย
ลงทุนท่ีไดรั้บค าแนะน าเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบค าเตือนและ
ค าอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

3. ท่านผูล้งทุนมีสิทธิ ไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการตดัสินใจในการลงทุน เช่น กองทุน
อยูใ่นระหวา่งขั้นตอนการรวมกบักองทุนรวมรายอ่ืนหรือไม่ 

4. ท่ านผู ้ลงทุน มีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูล เก่ียวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

5. ท่านผูล้งทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรับการติดต่อในลกัษณะท่ี
เป็นการขายโดยผูล้งทุนมิไดร้้องขอ (Cold Calling) 

6. ท่านผูล้งทุนท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนั มีสิทธิท่ีจะยกเลิกค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีเป็นการขายโดยผู ้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold 
Calling) ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว ้

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. 

การยืน่ขอ้ร้องเรียน 
ท่านผูล้งทุนสามารถยื่นขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจจดัการกองทุนรวม 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานของบริษทัจดัการหรือตวัแทนสนบัสนุนไดช่้องทาง
ใดช่องทางหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. ท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากดั (บริษทัจดัการ) ท่านผูล้งทุน
สามารถร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือดว้ยวาจาไดท่ี้บริษทัจดัการ ในกรณี
ท่ีท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัจดัการบนัทึก
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยท่านผูล้งทุนจะตอ้งสอบทานความถูกตอ้งในบนัทึก
ข้อร้องเรียนและลงนามรับรองทุกคร้ัง บริษัทจดัการมีหน้าท่ีรวบรวมข้อ
ร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัส้ินไตรมาส 

2. ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ผูส้นับสนุนฯ) ท่านผูล้งทุน
สามารถร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือดว้ยวาจาไดท่ี้ผูส้นบัสนุนฯ ในกรณี
ท่ีท่านร้องเรียนดว้ยวาจา ท่านสามารถให้ผูส้นบัสนุนฯบนัทึกขอ้ร้องเรียนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร โดยท่านผูล้งทุนจะตอ้งสอบทานความถูกตอ้งในบนัทึกขอ้
ร้องเรียนและลงนามรับรองทุกคร้ัง ผูส้นับสนุนมีหน้าท่ีรวบรวมขอ้ร้องเรียน
พร้อมแนวทางแกไ้ขปัญหา น าส่งให้บริษทัจดัการทราบภายใน 7 วนันบัตั้งแต่
วนัท่ีมีขอ้ยติุ 

3. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(ส านักงานฯ)  ท่านผู ้ลงทุนสามารถยื่นข้อ
ร้องเรียนต่อ ส านักงานฯ เพ่ือให้บริษทัจดัการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
ดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหา และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ส านักงานฯ ทราบภายใน 30 วนันับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีได้รับ
ร้องเรียนนั้น หากบริษทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขให้เสร็จภายใน 30 วนั ให้ทาง
บริษทัรายงานการด าเนินการต่อ ก.ล.ต. ทุก 30 วนั จนกวา่จะแลว้เสร็จ หลงัจาก
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาแลว้เสร็จ บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนฯ แลว้แต่กรณี
จะต้องแจง้เร่ืองดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อกัษรทราบภายใน 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. 

 


