ใบคําสั่งซื้อ
ชื่อลูกคา ___________________________________________________ วันที่ _________________ เลขที่บัญชี ________________________
มีความประสงคซื้อกองทุนผานบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดังนี้
ชื่อกองทุน (ชื่อยอกองทุน)

บลจ.

จํานวนเงิน(บาท)

ระดับความเสี่ยงของ
กองทุน

ระดับความเสี่ยงที่
ขาพเจายอมรับได

ชําระเงินคาซื้อโดย :  นําเงินเขาบัญชีธนาคาร (Pay-in)
หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) (ตองเปนบัญชีธนาคารที่ไดสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติกบั บริษทั ฯ แลวเทานั้น)
 บัญชีหลัก
 บัญชีรอง (โปรดระบุธนาคาร)
 กรุงเทพ (BBL)
 กรุงไทย (KTB)
 กรุงศรีอยุธยา (BAY)
 กสิกรไทย (KBANK)  ทหารไทย (TMB)
 ยูโอบี (UOB)
 ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)
 ไทยพาณิชย (SCB)
 ธนชาต (TBANK)
 แลนดแอนเฮาส (LH BANK)
**เฉพาะกรณีที่ทานมีบัญชีธนาคารเดียวกันมากกวา 1 บัญชี โปรดระบุเลขที่บัญชี................................................................................
บัญชีหลักทรัพย :

 บัญชี P-Money

 บัญชี Prepaid

 บัญชี Cash

 บัญชี Futures/ Option

 อื่นๆ.…………..…...…

คํารับรองของลูกคา

สําคัญ* โปรดอานเอกสารใหละเอียดกอนตอบและลงนาม และใหมั่นใจวาเอกสารนี้ไมมีการทําเครื่องหมายไวลวงหนา
การตัดสินใจลงทุน (กรุณาตอบขอ 1.1 และ 1.2 หรือ ขอ 2.1 และ 2.2)
1.1  ขาพเจาตัดสินใจลงทุนดวยตัวขาพเจาเอง
1.2  ขาพเจาไดศึกษาขอมูลกองทุน หรือหนังสือชี้ชวนแลว

2.1  เกิดจากการแนะนําของผูแนะนําการลงทุน
2.2  ผูแนะนําการลงทุนได นําเสนอขอมูลกองทุน หรือหนังสือ
ชี้ชวนแลวใหทานศึกษาแลว

ลงชื่อผูถือหนวยลงทุน X _______________________________________________________

สําคัญ* โปรดอานเอกสารใหละเอียดกอนตอบและลงนาม และใหมั่นใจวาเอกสารนี้ไมมีการทําเครื่องหมายไวลวงหนา
สําหรับผูถือหนวยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงไมสอดคลองกับกองทุนที่จะลงทุน
 ขาพเจายอมรับความเสีย่ งของกองทุนรวมที่เกินระดับความเสีย่ งทีข่ าพเจายอมรับได
 ขาพเจายอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศตั้งแตรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนรวม โดยขาพเจาอาจจะ
ขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรก
ขาพเจายอมรับความเสี่ยงของกองทุนที่ขาพเจาลงทุนครั้งนี้ ที่มีความเสี่ยงสูงกวาที่ขาพเจารับได โดยขาพเจาไดรับหนังสือชี้ชวนและคําแนะนําจากผู
ติดตอผูลงทุนเรื่องความเสี่ยงดังกลาวแลว

ลงชื่อผูถือหนวยลงทุน X _______________________________________________________
คําสั่งซื้อนี้เปนความประสงคของขาพเจาเองและขาพเจาขอขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเมื่อครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือชี้ชวนในคําสั่ง
สับเปลี่ยนนี้ หรือดําเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติตามงวดเวลา ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือหากกองทุนมีเหตุใหเลิกกองทุนตามกฎหมาย หรือ
ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานก.ล.ต. และที่แกไขโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้น โดยชอบดวยกฎหมายและลง
นามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
ขาพเจาไดอานและเขาใจในขอความในใบคําสั่งซื้อดังกลาวขางตน และขอรับรองวาขอความดังกลาวถูกตองเปนจริงและตรงตามวัตถุประสงคในการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนของขาพเจาทุกประการ

ลงชื่อผูถือหนวยลงทุน X _________________________________________________ เบอรโทรศัพท _________________________________________
ลงชื่อผูติดตอกับผูลงทุน__________________________ License No.__________________ เบอรโทรศัพท _________________________
Received by

Processed by

Checked by
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June 2020

คูมือผูลงทุน
1. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงที่ไดมอบหมายใหบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) เปนตัวแทนสนับสนุนเพื่อทําการขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
2. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู ของบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมทั้ง
ชื่อ ที่อยูและเลขประจําตัวของพนักงาน ผูทําหนาที่ ขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
3. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยลงทุนที่ไดรับคําแนะนํา เพื่อซื้อหนวยลงทุนนั้ น
ตลอดจนรับทราบคําเตือน และคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน
4. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนยั สําคัญตอสิทธิประโยชนของผูซื้อหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจ
ในการลงทุน
5. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
6. ท านผู ลงทุ นมี สิทธิ ในการแสดงเจตนาว าไม ตองการรั บการติ ดต อ ในลั กษณะที่ เป นการขายโดยผู ลงทุ นมิ ได ร องขอ (COLD
CALLING)
7. ทานผูลงทุนที่ไมใชผูลงทุนสถาบันมีสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีที่เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (COLD
CALLING) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว

การยื่นขอรองเรียน
ทานผูลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียนไดชองทางใดชองทางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. ที่บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทานผูลงทุนสามารถรองเรียนเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหนวยลงทุน
หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือขายหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษร ไดที่ฝาย Compliance ของบริษัท และหากทาน
รองเรียนดวยวาจา ทานสามารถ ใหเจาหนาที่ฝาย Compliance บันทึกเปนลายลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนตองตรวจทาน และ
ลงนามกํากับเพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง หากสามารถแกปญหาที่ทานรองเรียนไดในเบื้องตน บริษัทฯ จะรวบรวมการแกไข
ปญหาสงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน
2. บริษัทจัดการ ทานผูลงทุนสามารถรองเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหนวยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวของกับการซื้อ หรือขายหนวย
ลงทุนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรกับบริษัทจัดการ หากทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหบริษัทจัดการบันทึกข อ
รองเรียนเปนลายลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนตองตรวจทานและลงนามกํากับเพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง บริษัทจัดการมี
หนาที่รับขอรองเรียนของทานผูลงทุน และมีหนาที่รวบรวมขอรองเรียน และการแกไขปญหาใหกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส
3. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทานผูลงทุนสามารถรองเรียนเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหนวยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
ซื้อหรือขายหนวยลงทุน กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสํานักงานฯ รับขอรองเรียนดังกลาวแลว สํานักงานฯจะจัดสงขอ
รองเรียนใหบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนดังกลาว โดยบริษัทจัดการตองรายงานตอสํานักงานฯ
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับขอรองเรียน หากบริษัทจัดการดําเนินการไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการตองรายงานการดําเนินการ
กับสํานักงาน ทุก 30 วัน จนกวาจะแลวเสร็จ เมื่อมีขอยุติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว บริษัทจัดการ หรือบริษัทตัวแทนสนับสนุนฯ
แลวแตกรณี มีหนาที่แจงตอผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่มีขอยุติ

