ื้
ใบคําสง่ ั ซอ
ชื่อลูกค้ า

วันที่

เลขที่บัญชี

มีความประสงค์ซ ื้อ กองทุนผ่านบมจ.หลักทร ัพย์ฟิลลิป(ประเทศไทย) จําก ัด ด ังนี้
ื่ กองทุน (ชอ
ื่ ย่อกองทุน)
ชอ

ชําระเงินค่ าซือ้ โดย :
บัญชีหลักทรั พย์

นําเงินเข้ าบัญชีธนาคาร (Pay-in)
บัญชี Prepaid
บัญชี Cash

บลจ.

จํานวนเงิน(บาท)

หักบัญชีธนาคาร (ATS)
บัญชี Futures/ Option

ระด ับความ
ี่ งของ
เสย
กองทุน

ระด ับความ
ี่ งทข้
เสย
ี่ าพเจ้า
ยอมร ับได้

อื่นๆ (โปรดระบุ)

คํารั บรองของลูกค้ า
1.ข้ าพเจ้ า/เราตกลงว่ าจะซือ้ หน่ วยลงทุนตามจํานวนที่ระบุในคําสั่งนี ้ โดยจะไม่ เปลี่ยนแปลงหรื อเพิกถอนคําสั่งนีไ้ ม่ ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้ เว้ นแต่ ว่าบริษัทหลักทรั พย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) จะปฏิเสธ และคืนเงินให้ ข้าพเจ้ า/เรา เต็มจํานวน โดยไม่ มีดอกเบีย้ และข้ าพเจ้ า/เราตกลงที่จะจ่ ายค่ าธรรมเนียมการซือ้ /ขายหน่ วยลงทุนและยินยอมผูกพันตนเองตาม
เงื่อนไข ข้ อกําหนด และข้ อความใด ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่ วยลงทุน
2.ข้ าพเจ้ า/เรา ขอรั บรองว่ าข้ อมูลข้ างต้ นถูกต้ องตามความจริง และเข้ าใจว่ าหน่ วยลงทุนไม่ ใช่ เงินฝากธนาคาร ไม่ รับรองหรื อรั บประกันโดยบริษัทหลักทรั พย์ ฟิ ลลิป(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) หรื อบริษัทในเครื อ และข้ าพเจ้ า/เรา ไม่ สามารถเรียกร้ องความรั บผิดชอบใดๆ กับบริษัทหลักทรั พย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรื อบริษัทในเครือ
3. ข้ าพเจ้ า/เรา ได้ รับหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่ วยลงทุน บันทึกรายละเอียดโดรงการจัดการหรื อรายงานต่ างๆ จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรื อบริษัท
จัดการที่เกี่ยวข้ องและได้ อ่านและเข้ าใจเอกสารต่ างๆ แล้ ว ข้ าพเจ้ า/เรา เข้ าใจดีว่าการลงทุนในกองทุนรวมทุนมีความเสี่ยงของการลงทุน ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้ เป็ น
สิ่งยืนยันถึงการดําเนินงานในอนาคตและมูลค่ าของหน่ วยลงทุนในกองทุนต่ าง ๆ สามารถขึน้ และลงได้
4.กรณีท่ ขี ้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหน่ วยลงทุน ข้ าพเจ้ ารั บทราบและยินยอมเข้ าผูกพันตามรายละเอียดของกองทุนที่ได้ รับอนุมัตจิ ากสํานักงาน ก.ล.ต.และแก้ ไขเพิ่มเติม(ถ้ ามี)โดยชอบ
ด้ วยกฎหมาย ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่ างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่ วยลงทุนที่จัดทําขึน้ โดยชอบกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม
5. เอกสารฉบับนีม้ ิได้ เป็ นเอกสารยืนยันว่ าได้ ทาํ การซือ้ ขายหน่ วยลงทุนสมบูรณ์ แล้ ว

สําหรับผู้ถอื หน่ วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงไม่ สอดคล้ องกับกองทุนที่จะลงทุน
ข้ าพเจ้ ายอมรับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่เกินระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ ายอมรับได้
ข้ าพเจ้ ายอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศตังแต่
้ ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม โดย
ข้ าพเจ้ าอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรื อได้ รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่ มแรก
ข้ าพเจ้ ายอมรั บความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้ าลงทุนครั ง้ นี ้ ที่มีความเสี่ยงสูงกว่ าที่ข้าพเจ้ ารั บได้ โดยข้ าพเจ้ าได้ รับหนังสือชีช้ วนและ
คําแนะนําจากผู้ตดิ ต่ อผู้ลงทุนเรื่ องความเสี่ยงดังกล่ าวแล้ ว
ลงชื่อผู้ถอื หน่ วยลงทุน X
คําสัง่ ซื ้อนี ้เป็ นความประสงค์ของข้ าพเจ้ าเอง และข้ าพเจ้ าขอขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือชี ้ชวนในคําสัง่
สับเปลี่ยนนี ้ หรื อดําเนินการรับซื ้อคืนอัตโนมัติตามงวดเวลาตามที่ระบุในหนังสือชี ้ชวนของกองทุน หรื อหากกองทุนมีเหตุให้ เลิกกองทุนตามกฎหมาย หรื อตามที่ระบุใน
หนังสือชี ้ชวน ในกรณีที่ข้าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้ าพเจ้ ารับทราบและยินยอมเข้ าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานกลต.และที่
แก้ ไขโดยชอบด้ วยกฎหมาย
ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จดั ทําขึ ้นโดยชอบด้ วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและเข้ าใจในข้ อความในใบตําสั่งซือ้ ดังกล่ าวข้ างต้ น และขอรั บรองว่ าข้ อความดังกล่ าวถูกต้ องเป็ นจริงและตรงตามวัตถุประสงค์
ในการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนของข้ าพเจ้ าทุกประการ

ลงชื่อผู้ถอื หน่ วยลงทุน X

เบอร์ โทรศัพท์

ลงชื่อผู้ตดิ ต่ อผู้ลงทุน
Received by

License No.
Processed by

Checked by

เบอร์ โทรศัพท์
Confirm by
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คู่มือผู้ลงทุน
1. ท่านผู้ลงทุนมีสทิ ธิในการได้ รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้ มอบหมายให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เป็ นตัวแทนสนับสนุนเพื่อทําการขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
้ ่อ ที่อยูแ่ ละ
2. ท่านผู้ลงทุนมีสทิ ธิได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริ ษัทจัดการ ผู้จดั จําหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมทังชื
เลขประจําตัวของพนักงานผู้ทําหน้ าที่ขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
3. ท่านผู้ลงทุนมีสทิ ธิได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุนที่ได้ รับคําแนะนํา เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบ
คําเตือน และคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. ท่านผู้ลงทุนมีสทิ ธิได้ รับทราบข้ อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุน
5. ท่านผู้ลงทุนมีสทิ ธิในการได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
6. ท่านผู้ลงทุนมีสทิ ธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการับการติดต่อในลักษณะที่เป็ นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ ร้องขอ (COLD CALLING)
7. ท่านผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถาบัน มีสท
ิ ธิที่จะยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็ นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ ร้องขอ (COLD CALLING)
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้

การยื่นข้ อร้ องเรี ยน
ท่ านผู้ลงทุนสามารถยื่นข้ อร้ องเรี ยนได้ ช่องทางใดช่ องทางหนึ่งดังต่ อไปนี ้
1. ที่บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ท่านผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการซื ้อ หรื อขายหน่วยลงทุน หรื อเรื่ องอื่นใดที่
เกี่ยวข้ องกับการซื ้อหรื อขายหน่วยลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้ ที่ฝ่าย Compliance ของบริษัท และหากท่านร้ องเรี ยนด้ วยวาจา ท่านสามารถ
ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย Compliance บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยท่านผู้ลงทุนต้ องตรวจทาน และลงนามกํากับเพื่อเป็ นการยืนยันความถูกต้ อง
หากสามารถแก้ ปัญหาที่ทา่ นร้ องเรี ยนได้ ในเบื ้องต้ น บริษัทฯ จะรวบรวมการแก้ ไขปั ญหาส่งให้ บริ ษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน
2. บริษัทจัดการ ท่านผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการซื ้อ หรื อขายหน่วยลงทุน หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อ หรื อขายหน่วย
ลงทุนด้ วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษรกับบริ ษัทจัดการ หากท่านร้ องเรี ยนด้ วยวาจา ท่านสามารถให้ บริษัทจัดการบันทึกข้ อร้ องเรี ยนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยท่านผู้ลงทุนต้ องตรวจทานและลงนามกํากับเพื่อเป็ นการยืนยันความถูกต้ อง บริษัทจัดการมีหน้ าที่รับข้ อร้ องเรี ยนของท่านผู้
ลงทุน และมีหน้ าที่รวบรวมข้ องร้ องเรี ยน และการแก้ ไขปั ญหาให้ กบั สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่วนั
สิ ้นไตรมาส
3. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่านผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการซื ้อ หรื อขายหน่วยลงทุน หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อหรื อขาย
หน่วยลงทุน กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสํานักงานฯ รับข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวแล้ ว สํานักงานฯ จะจัดส่งข้ อร้ องเรี ยนให้ บริษัทจัดการ
เพื่อพิจารณาดําเนินการแก้ ไขปั ญหาข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการต้ องรายงานต่อสํานักงานฯภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับข้ อ
ร้ องเรี ยน หากบริษัทจัดการดําเนินการไม่แล้ วเสร็จ บริษัทจัดการต้ องรายงานการดําเนินการกับสํานักงาน ทุก 30 วัน จนกว่าจะแล้ วเสร็จ เมื่อมี
ข้ อยุติเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว บริ ษัทจัดการ หรื อบริษัทตัวแทนสนับสนุนฯ แล้ วแต่กรณีมีหน้ าที่แจ้ งต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่มีข้อยุติ
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