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

                                                                                                                                                                               
 

 
 

ตัวแทนจําหนาย/สาขา Agent/Branch …………………………………………………… 
ชื่อกองทุน/Fund Name …………………………………………………………………. 
ชื่อผูถือหนวยลงทุน/Unitholder Name  …………………………………………………. 
                     
 
 

ชําระเงินโดย / Paid by 
        เงินสด / Cash             เงินโอนจากบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร /Transfer from……………………………………………………….……………... เลขที่ / Account No……………………………………………….… 
        คําส่ังหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/ATS from……………………………………………………………………………………………..………….เลขที่ / Account No………………………………………………..… 
        (ตองเปนบัญชีเงินฝากท่ีไดขอใชบริการคําสั่งหักบัญชีเงินฝากแลวเทานั้น) 
        เช็ค / Cheque (เฉพาะเช็คในเขตหักบัญชเีดียวกับสํานักงานของตัวแทน ฯ เทานั้น / Cheque in the same clearing area only) 
        เลขที่ / NO....................………….……..................................…ธนาคาร / BANK …….................................................................………...…...…….สาขา / Branch………………………………..........………….. 
 
 

 ขาพเจา / I/We             มีความประสงค /Wish                          ไมมคีวามประสงค / do not wish 
 ใหโอนยายหนวยลงทนุไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอืน่ หากกองทนุที่ลงทุนอยูมีมูลคาหรือจํานวนหนวยลงทุนลดลงจนเปนเหตุใหเลิกกองทุน 
  To transfer my/our units to other long-term equity funds. If the Fund is terminated according to the SEC's rules. 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลปิ จํากัด 
Phillip Asset Management Company Limited 

จํานวน/Amount...............................................บาท/Baht 

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน/Unitholder No. 

คําสั่งซื้อหนวยลงทุน / Subscription 

สําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเทานั้น / For investment in long-term equity fund only. 

วันท่ี/Date…………………………… 

โปรดกรอกเปนตัวหนังสือ 
Amount in words 

……………………………………….……บาท/

ตนฉบับสําหรับบริษัทจัดการ/ผูสนับสนุน 

ขาพเจาไดศึกษาคูมือผูลงทุนที่ระบุไวในดานหลังของคําสั่งนี้แลว  และตกลงซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุในใบ
คําสั่งนี้ โดยจะไมเพิกถอนคําสั่งนี้ไมวากรณีใด ๆ  เวนแตเปนขอกําหนดสิทธิของผูลงทุนที่ระบุไวในคูมือผูลงทุน  
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คขีดครอมเฉพาะ  ขาพเจายอมรับถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น และจะไมเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทฯ  (ในกรณีที่คําสั่งซื้อนี้ถูกปฏิเสธ ขาพเจาตกลงที่จะรับเงินที่ได
ชําระแลวคืนโดยไมมีดอกเบี้ย  ทั้งนี้ ขาพเจาตกลงยินยอมที่จะเสียคาธรรมเนียมในการนี้) ขาพเจายอมรับและจะ
ปฏิบัติตามขอกําหนด  และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนทุกประการ   
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. 
การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน  และมีความเสี่ยงของการลงทุน  ผูถอืหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุน
คืนมากกวา หรอืนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกและผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทนุกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ
สําหรับกองทุนรวม  ผูลงทุนอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กาํหนด  หรืออาจไม
สามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไว  
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. 

ขาพเจาขอยืนยันวาตามทีข่าพเจาไดลงทุนในกองทนุนี้ ขาพเจาไดอานและเขาใจสาระสําคัญของกองทนุรวมนี้
ทั้งหมดแลว ขาพเจารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวของทั้งหมดจากการลงทุนนี ้
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. 
หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาวที่จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทฯ   ขาพเจารับทราบวาบริษัทฯ    หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน
ของกองทุนดังกลาว     ซ่ึงเปนไปตามประกาศและขอกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการ 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.  
ขาพเจารับทราบวากรณีทีก่องทุนมีการลงทุนในตางประเทศและไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทําใหผูลงทนุไดรับเงินคืนต่าํกวาเงินลงทุน
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.                                                                                                                                                     
ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมตัแิละที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผูถอืหนวยลงทุนที่จัดทําขึน้ โดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของ
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. 

กรณีที่ลงทุนไมเปนไปตามขอมูลการยอมรับความเสี่ยงที่ไดประเมินไว 
 ขาพเจายืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ซ่ึงมีระดับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจาไดทาํแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงไวกับบริษัท และบริษัทไดอธิบายความเสี่ยงของกองทุนนี้ใหขาพเจารับทราบแลว

วา กองทุนนี้มคีวามผันผวนในมูลคาของกองทุน ซึ่งอาจทาํใหเกิดผลขาดทุน และขาพเจาอาจไดรับเงินลงทุนคืนนอยกวาเงินลงทนุเร่ิมตนของขาพเจา 
 ขาพเจายืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้  ซ่ึงขาพเจารับทราบดีวากองทุนนี้มีความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยน และไมเปนไปตามขอมูลทีข่าพเจาไดทําแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนที่ใหไวกับบริษัท 

และบริษัทไดอธิบายความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ใหขาพเจารับทราบแลววา กองทุนนีม้ีความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจมีความผันผวนเมือ่เปลี่ยนเปนเงินบาทอาจทาํใหเกิดผลขาดทุน ขาพเจาอาจ
ไดรับเงินลงทุนคืนนอยกวาเงินลงทุนเริ่มตนของขาพเจา 

ลงชื่อ/Signature …….....………..…...………………….….………..  ผูถือหนวยลงทุน/Unit holder's 

 

ลงชื่อ/Signature …….....……………………………..….………..   
                                 (ผูถือหนวยลงทุน/Unit holder's) 

สาํหรับเจาหนาที/่For Official use only 
ผูติดตอกับผูลงทุน      ประเภท ก      ประเภท ข   
ช่ือ...............................................เลขที่.....................

ตัวแทน/Agent ผูอนุมัติ/Authorizer 



22nd Floor, Vorawat Building, 849 Silom Road,  Silom, Bangrak, 
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ตัวแทนจําหนาย/สาขา Agent/Branch …………………………………………………… 
ชื่อกองทุน/Fund Name …………………………………………………………………. 
ชื่อผูถือหนวยลงทุน/Unitholder Name  …………………………………………………. 
                     
 
 

ชําระเงินโดย / Paid by 
        เงินสด / Cash             เงินโอนจากบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร /Transfer from……………………………………………………….……………... เลขที่ / Account No……………………………………………….… 
        คําส่ังหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/ATS from……………………………………………………………………………………………..………….เลขที่ / Account No………………………………………………..… 
        (ตองเปนบัญชีเงินฝากท่ีไดขอใชบริการคําสั่งหักบัญชีเงินฝากแลวเทานั้น) 
        เช็ค / Cheque (เฉพาะเช็คในเขตหักบัญชเีดียวกับสํานักงานของตัวแทน ฯ เทานั้น / Cheque in the same clearing area only) 
        เลขที่ / NO....................………….……..................................…ธนาคาร / BANK …….................................................................………...…...…….สาขา / Branch………………………………..........………….. 
 
 

 ขาพเจา / I/We             มีความประสงค /Wish                          ไมมคีวามประสงค / do not wish 
 ใหโอนยายหนวยลงทนุไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอืน่ หากกองทนุที่ลงทุนอยูมีมูลคาหรือจํานวนหนวยลงทุนลดลงจนเปนเหตุใหเลิกกองทุน 
  To transfer my/our units to other long-term equity funds. If the Fund is terminated according to the SEC's rules. 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับผูถือหนวยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลปิ จํากัด 
Phillip Asset Management Company Limited 

จํานวน/Amount...............................................บาท/Baht 

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน/Unitholder No. 

คําสั่งซื้อหนวยลงทุน / Subscription 

สําหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเทานั้น / For investment in long-term equity fund only. 

วันท่ี/Date…………………………… 

โปรดกรอกเปนตัวหนังสือ 
Amount in words 

……………………………………….……บาท/

 ขาพเจาไดศึกษาคูมือผูลงทุนที่ระบุไวในดานหลังของคําสั่งนี้แลว  และตกลงซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุในใบ
คําสั่งนี้ โดยจะไมเพิกถอนคําสั่งนี้ไมวากรณีใด ๆ  เวนแตเปนขอกําหนดสิทธิของผูลงทุนที่ระบุไวในคูมือผูลงทุน  
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คขีดครอมเฉพาะ  ขาพเจายอมรับถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น และจะไมเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทฯ  (ในกรณีที่คําสั่งซื้อนี้ถูกปฏิเสธ ขาพเจาตกลงที่จะรับเงินที่ได
ชําระแลวคืนโดยไมมีดอกเบี้ย  ทั้งนี้ ขาพเจาตกลงยินยอมที่จะเสียคาธรรมเนียมในการนี้) ขาพเจายอมรับและจะ
ปฏิบัติตามขอกําหนด  และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนทุกประการ   
 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. 
การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน  และมีความเส่ียงของการลงทุน  ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุน
คืนมากกวา หรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกและผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ
สําหรับกองทุนรวม  ผูลงทุนอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กําหนด  หรืออาจไม
สามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไว  
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. 

ขาพเจาขอยืนยันวาตามทีข่าพเจาไดลงทุนในกองทนุนี้ ขาพเจาไดอานและเขาใจสาระสําคัญของกองทนุรวมนี้
ทั้งหมดแลว ขาพเจารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวของทั้งหมดจากการลงทุนนี ้
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. 
หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาวที่จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทฯ   ขาพเจารับทราบวาบริษัทฯ    หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน
ของกองทุนดังกลาว     ซ่ึงเปนไปตามประกาศและขอกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการ 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.  
ขาพเจารับทราบวากรณีทีก่องทุนมีการลงทุนในตางประเทศและไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทําใหผูลงทนุไดรับเงินคืนต่าํกวาเงินลงทุน
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.                                                                                                                                                     
ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมตัแิละที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผูถอืหนวยลงทุนที่จัดทําขึน้ โดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของ
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. 

กรณีที่ลงทุนไมเปนไปตามขอมูลการยอมรับความเสี่ยงที่ไดประเมินไว 
 ขาพเจายืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้ ซ่ึงมีระดับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจาไดทาํแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงไวกับบริษัท และบริษัทไดอธิบายความเสี่ยงของกองทุนนี้ใหขาพเจารับทราบแลว

วา กองทุนนี้มคีวามผันผวนในมูลคาของกองทุน ซึ่งอาจทาํใหเกิดผลขาดทุน และขาพเจาอาจไดรับเงินลงทุนคืนนอยกวาเงินลงทนุเร่ิมตนของขาพเจา 
 ขาพเจายืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้  ซ่ึงขาพเจารับทราบดีวากองทุนนี้มีความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยน และไมเปนไปตามขอมูลทีข่าพเจาไดทําแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนที่ใหไวกับบริษัท 

และบริษัทไดอธิบายความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ใหขาพเจารับทราบแลววา กองทุนนีม้ีความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจมีความผันผวนเมือ่เปลี่ยนเปนเงินบาทอาจทาํใหเกิดผลขาดทุน ขาพเจาอาจ
ไดรับเงินลงทุนคืนนอยกวาเงินลงทุนเริ่มตนของขาพเจา 

ลงชื่อ/Signature …….....………..…...………………….….………..  ผูถือหนวยลงทุน/Unit holder's 

 

ลงชื่อ/Signature …….....……………………………..….………..   
                                 (ผูถือหนวยลงทุน/Unit holder's) 

สาํหรับเจาหนาที/่For Official use only 
ผูติดตอกับผูลงทุน      ประเภท ก      ประเภท ข   
ช่ือ...............................................เลขที่.....................

ตัวแทน/Agent ผูอนุมัติ/Authorizer 



 
 
                                                                                                                                                                              

คูมือผูลงทุน 
1. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรบัทราบขอมูลเกี่ยวกับชื่อ ท่ีอยู ของบริษัทจัดการ และ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  รวมท้ังชื่อ ที่อยู  และเลขประจําตัวของ
พนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของทาน 

2. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับหนวยลงทุน
ที่ไดรับคําแนะนาํเพือ่ซื้อหนวยลงทุนนัน้ ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบาย
เกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน 

3. ทานผูลงทุนมีสิทธิ ไดรับทราบขอเท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิ
ประโยชนของผูซื้อหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน กองทุนอยู
ในระหวางขั้นตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม 

4. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
5. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะที่เปน

การขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (Cold Calling) 
6. ทานผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบัน มีสิทธิท่ีจะยกเลิกคาส่ังซื้อหนวยลงทุนหรือขาย

คืนหนวยลงทุนในกรณีที่เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (Cold Calling) ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว 

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. 

การยื่นขอรองเรยีน 
ทานผูลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม 
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานของบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนไดชองทางใด
ชองทางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. ที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด (บริษัทจัดการ) ทานผูลงทุน

สามารถรองเรียนเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาไดท่ีบริษัทจัดการ ในกรณีท่ี
ทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหเจาหนาที่ของบริษัทจัดการบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนจะตองสอบทานความถูกตองในบันทึกขอรองเรียน
และลงนามรับรองทุกครั้ง บริษัทจัดการมีหนาที่รวบรวมขอรองเรียนพรอมแนว
ทางการแกไขปญหารายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส 
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันส้ินไตรมาส 

2. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ผูสนับสนุนฯ) ทานผูลงทุน
สามารถรองเรียนเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาไดที่ผูสนับสนุนฯ ในกรณีท่ี
ทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหผูสนับสนุนฯบันทึกขอรองเรียนเปนลาย
ลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนจะตองสอบทานความถูกตองในบันทึกขอรองเรียน
และลงนามรับรองทุกครั้ง ผูสนับสนุนมีหนาที่รวบรวมขอรองเรียนพรอมแนว
ทางแกไขปญหา นําสงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 7 วันนับตั้งแตวันท่ีมีขอยุติ 

3. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(สํานักงานฯ) ทานผูลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียน
ตอ สํานักงานฯ เพื่อใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไขขอรองเรียนดังกลาวตาม
ขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแกไขปญหา และรายงานผลการดําเนินงานให
สํานักงานฯ ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับรองเรียนนั้น หาก
บริษัทจัดการไมสามารถแกไขใหเสร็จภายใน 30 วัน ใหทางบริษัทรายงานการ
ดําเนินการตอ ก.ล.ต. ทุก 30 วัน จนกวาจะแลวเสร็จ หลังจากดําเนินการแกไข
ปญหาแลวเสร็จ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนฯ แลวแตกรณีจะตองแจงเรื่อง
ดังกลาวใหกบัทานเปนลายลักษณอักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีมีขอยุติ 

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. 

 


