ต้นฉบับสาหรับบริ ษทั จัดการ/ผูส้ นับสนุ น

บริษัทหลักทรั พย์ จัดกำรกองทุนรวม ฟิ ลลิป จำกัด
Phillip Asset Management Company Limited

คำสั่งสับเปลีย่ นกำรถือหน่ วยลงทุน
/ Switching Form

nd

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

วันที่/Date……………………………

ชื่อกองทุนต้นทาง/Switch from Fund................................................................................
ชื่อกองทุนปลายทาง/Switch to Fund.................................................................................
ชื่ อผูถ้ ือหน่วยลงทุน/Unitholder Name …………………………………………………

เลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน/Unitholder No.

โปรดเลือกเพียง 1 รายการ / Please choose 1 transaction
จานวนหน่วย.................................................................................................หน่วย
No. of unit
Units
โปรดกรอกเป็ นตัวหนังสื อ
Amount in words

จานวนเงิน....................................................................................................บาท
Monetary amount
Baht

………………………………………………….…………………

ข้าพเจ้าได้ศึกษาคู่ มือผู ล้ งทุ นที่ ระบุ ไว้ในด้านหลังของค าสั่งนี้ แล้ว
และตกลงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุในใบคาสัง่ นี้ โดยจะไม่
เพิ กถอนค าสั่ งนี้ ไม่ ว่า กรณี ใ ดๆ เว้น แต่ เป็ นข้อกาหนดสิ ท ธิ ข องผู ้
ลงทุ นที่ ระบุ ไว้ในคู่มือผูล้ งทุ น ข้าพเจ้าตกลงยอมรั บและจะปฏิ บัติ
ตามข้อกาหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนเสนอ
ขายหน่ วยลงทุ น ทุ กประการ/ 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 และมีความเสี่ ยงของการ
ลงทุ น ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนอาจได้รับเงิ นลงทุ นคืนมากกว่าหรื อน้อย
กว่าเงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรกและอาจไม่ ไ ด้รับชาระเงิ น ค่ าขายคื น หน่ ว ย
ลงทุ นภายในระยะเวลาที่ กาหนดหรื ออาจไม่สามารถขายคื นหน่ วย
ลงทุ น ได้ต ามที่ ไ ด้มี ค าสั่ ง 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 may
not receive the redemption proceeds within the specified period
or may not be able to redeem the units as they wish.

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าตามที่ขา้ พเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจสาระสาคัญของกองทุนรวมนี้ท้ งั หมด
แล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนนี้
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.
หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ยงชี พและ/หรื อกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาวที่ จดั ตั้งและจัดการโดยบริ ษทั ฯ
ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริ ษทั ฯ หรื อนายทะเบียนจะปฏิ เสธการลงทะเบี ยนโอนหรื อการจานาหน่ วยลงทุ นของกองทุ น
ดังกล่าว ซึ่งเป็ นไปตามประกาศและข้อกาหนดของ สานักงานคณะกรรมการ 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.
ข้า พเจ้า รั บ ทราบว่า กรณี ที่ ก องทุ น มี การลงทุ น ในต่ างประเทศและไม่ ไ ด้ท าสั ญ ญาป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ยน กองทุนอาจมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทาให้ผลู ้ งทุนได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
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.
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุ มตั ิและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริ ษทั จัดการกองทุน
รวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่จดั ทาขึ้น โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
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.

กรณีที่ลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อมูลการยอมรับความเสี่ ยงที่ได้ประเมินไว้
ข้าพเจ้ายืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ซึ่ งมีระดับความเสี่ ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ ยงที่ขา้ พเจ้าได้ทาแบบประเมินการยอมรับความเสี่ ยงไว้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ได้อธิบายความเสี่ ยงของกองทุนนี้ ให้
ข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า กองทุนนี้มีความผันผวนในมูลค่าของกองทุน ซึ่ งอาจทาให้เกิดผลขาดทุน และข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่ มต้นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ายืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ซึ่ งข้าพเจ้ารับทราบดีวา่ กองทุนนี้มีความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ยน และไม่เป็ นไปตามข้อมูลที่ขา้ พเจ้าได้ทาแบบประเมินการยอมรับความเสี่ ยงในอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ให้ไว้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ได้อธิบายความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ให้ขา้ พเจ้ารับทราบแล้วว่า กองทุนนี้มีความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ งอาจมีความผันผวนเมื่อ
เปลี่ยนเป็ นเงินบาทอาจทาให้เกิดผลขาดทุน ข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่ มต้นของข้าพเจ้า
ลงชื่อ/Signature

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

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่/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

สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรั พย์ จัดกำรกองทุนรวม ฟิ ลลิป จำกัด
Phillip Asset Management Company Limited

คำสั่งสับเปลีย่ นกำรถือหน่ วยลงทุน
/ Switching Form

nd

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

วันที่/Date……………………………

ชื่อกองทุนต้นทาง/Switch from Fund................................................................................
ชื่อกองทุนปลายทาง/Switch to Fund.................................................................................
ชื่ อผูถ้ ือหน่วยลงทุน/Unitholder Name …………………………………………………

เลขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน/Unitholder No.

โปรดเลือกเพียง 1 รายการ / Please choose 1 transaction
จานวนหน่วย.................................................................................................หน่วย
No. of unit
Units
โปรดกรอกเป็ นตัวหนังสื อ
Amount in words

จานวนเงิน....................................................................................................บาท
Monetary amount
Baht

………………………………………………….…………………

ข้าพเจ้าได้ศึกษาคู่ มือผู ล้ งทุ นที่ ระบุ ไว้ในด้านหลังของค าสั่งนี้ แล้ว
และตกลงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุในใบคาสัง่ นี้ โดยจะไม่
เพิ กถอนค าสั่ งนี้ ไม่ ว่า กรณี ใ ดๆ เว้น แต่ เป็ นข้อกาหนดสิ ท ธิ ข องผู ้
ลงทุ นที่ ระบุ ไว้ในคู่มือผูล้ งทุ น ข้าพเจ้าตกลงยอมรั บและจะปฏิ บัติ
ตามข้อกาหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ชวนเสนอ
ขายหน่ วยลงทุ น ทุ กประการ/ 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 และมีความเสี่ ยงของการ
ลงทุ น ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนอาจได้รับเงิ นลงทุ นคืนมากกว่าหรื อน้อย
กว่าเงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรกและอาจไม่ ไ ด้รับชาระเงิ น ค่ าขายคื น หน่ ว ย
ลงทุ นภายในระยะเวลาที่ กาหนดหรื ออาจไม่สามารถขายคื นหน่ วย
ลงทุ น ได้ต ามที่ ไ ด้มี ค าสั่ ง 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 may
not receive the redemption proceeds within the specified period
or may not be able to redeem the units as they wish.

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าตามที่ขา้ พเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจสาระสาคัญของกองทุนรวมนี้ท้ งั หมด
แล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนนี้
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.
หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุ นรวมเพื่อการเลี้ยงชี พและ/หรื อกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาวที่ จดั ตั้งและจัดการโดยบริ ษทั ฯ
ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริ ษทั ฯ หรื อนายทะเบียนจะปฏิ เสธการลงทะเบี ยนโอนหรื อการจานาหน่ วยลงทุ นของกองทุ น
ดังกล่าว ซึ่งเป็ นไปตามประกาศและข้อกาหนดของ สานักงานคณะกรรมการ 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.
ข้า พเจ้า รั บ ทราบว่า กรณี ที่ ก องทุ น มี การลงทุ น ในต่ างประเทศและไม่ ไ ด้ท าสั ญ ญาป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ยน กองทุนอาจมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทาให้ผลู ้ งทุนได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรกได้
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.
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุ มตั ิและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริ ษทั จัดการกองทุน
รวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่จดั ทาขึ้น โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
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.

กรณีที่ลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อมูลการยอมรับความเสี่ ยงที่ได้ประเมินไว้
ข้าพเจ้ายืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ซึ่ งมีระดับความเสี่ ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ ยงที่ขา้ พเจ้าได้ทาแบบประเมินการยอมรับความเสี่ ยงไว้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ได้อธิบายความเสี่ ยงของกองทุนนี้ ให้
ข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า กองทุนนี้มีความผันผวนในมูลค่าของกองทุน ซึ่ งอาจทาให้เกิดผลขาดทุน และข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่ มต้นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ายืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ซึ่ งข้าพเจ้ารับทราบดีวา่ กองทุนนี้มีความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ยน และไม่เป็ นไปตามข้อมูลที่ขา้ พเจ้าได้ทาแบบประเมินการยอมรับความเสี่ ยงในอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ให้ไว้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ได้อธิบายความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ให้ขา้ พเจ้ารับทราบแล้วว่า กองทุนนี้มีความเสี่ ยงในอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ งอาจมีความผันผวนเมื่อ
เปลี่ยนเป็ นเงินบาทอาจทาให้เกิดผลขาดทุน ข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่ มต้นของข้าพเจ้า
ลงชื่อ/Signature

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

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่/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. ท่านผูล้ งทุนมีสิทธิ ในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ ยวกับชื่ อ ที่อยู่ ของบริ ษทั จัดการ
และผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้ อคืน รวมทั้งชื่ อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของ
พนักงานผูท้ าหน้าที่ขายหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน
2. ท่านผูล้ งทุ นมี สิท ธิ ได้รับทราบข้อมูล เกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับ หน่ วย
ลงทุนที่ได้รับคาแนะนาเพื่อซื้ อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคาเตือนและ
คาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
3. ท่านผูล้ งทุนมีสิทธิ ได้รับทราบข้อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูซ้ ้ือหน่วยลงทุนหรื อต่อการตัดสิ นใจในการลงทุน เช่น กองทุน
อยูใ่ นระหว่างขั้นตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรื อไม่
4. ท่ า นผู้ล งทุ น มี สิ ทธิ ใ นการได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
5. ท่านผูล้ งทุนมีสิทธิ ในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่อในลักษณะที่
เป็ นการขายโดยผูล้ งทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling)
6. ท่านผูล้ งทุนที่ มิใช่ผูล้ งทุนสถาบัน มีสิทธิ ที่จะยกเลิ กค่าสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนหรื อ
ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ที่ เป็ นการขายโดยผู ้ล งทุ น มิ ไ ด้ ร้ อ งขอ (Cold
Calling) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดไว้
การยืน่ ข้อร้องเรี ยน
ท่านผูล้ งทุนสามารถยื่นข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิ จจัดการกองทุนรวม
การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานของบริ ษทั จัดการหรื อตัวแทนสนับสนุ นได้ช่องทาง
ใดช่องทางหนึ่ งดังต่อไปนี้
1. ที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ฟิ ลลิป จากัด (บริ ษทั จัดการ) ท่านผูล้ งทุน
สามารถร้องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อด้วยวาจาได้ที่บริ ษทั จัดการ ในกรณี
ที่ท่านร้ องเรี ยนด้วยวาจา ท่านสามารถให้ เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั จัดการบัน ทึ ก
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยท่านผูล้ งทุนจะต้องสอบทานความถูกต้องในบันทึก
ข้อ ร้ อ งเรี ย นและลงนามรั บ รองทุ ก ครั้ ง บริ ษ ัท จัด การมี ห น้ าที่ ร วบรวมข้อ
ร้องเรี ยนพร้ อมแนวทางการแก้ไขปั ญหารายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เป็ นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั สิ้ นไตรมาส
2. ผูส้ นับสนุ น การขายหรื อรับ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุน (ผูส้ นับสนุ น ฯ) ท่ านผูล้ งทุ น
สามารถร้องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อด้วยวาจาได้ที่ผสู้ นับสนุนฯ ในกรณี
ที่ท่านร้องเรี ยนด้วยวาจา ท่านสามารถให้ผสู ้ นับสนุ นฯบันทึกข้อร้ องเรี ยนเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยท่านผูล้ งทุนจะต้องสอบทานความถูกต้องในบันทึ กข้อ
ร้องเรี ยนและลงนามรับรองทุกครั้ง ผูส้ นับสนุ นมีหน้าที่รวบรวมข้อร้ องเรี ยน
พร้อมแนวทางแก้ไขปั ญหา นาส่ งให้บริ ษทั จัดการทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่
วันที่มีขอ้ ยุติ
3. ส านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(ส านัก งานฯ) ท่ านผู ้ล งทุ น สามารถยื่น ข้อ
ร้ องเรี ยนต่อ สานักงานฯ เพื่ อให้บ ริ ษทั จัดการดาเนิ นการแก้ไขข้อร้ องเรี ยน
ดัง กล่ าวตามขั้น ตอนวิ ธี ก ารพิ จ ารณาการแก้ไขปั ญ หา และรายงานผลการ
ดาเนิ นงานให้สานักงานฯ ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ ได้รับ
ร้องเรี ยนนั้น หากบริ ษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็ จภายใน 30 วัน ให้ทาง
บริ ษทั รายงานการดาเนินการต่อ ก.ล.ต. ทุก 30 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็ จ หลังจาก
ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาแล้วเสร็ จ บริ ษทั จัดการหรื อผูส้ นับสนุ นฯ แล้วแต่กรณี
จะต้องแจ้งเรื่ องดังกล่ าวให้ ก ับ ท่ านเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทราบภายใน 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.

