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

                                                                                                                                                                               
 

                                                                                                                                                                              
ช่ือกองทุนตนทาง/Switch from Fund................................................................................ 
ช่ือกองทุนปลายทาง/Switch to Fund................................................................................. 
ช่ือผูถือหนวยลงทุน/Unitholder Name  …………………………………………………        

 

โปรดเลือกเพยีง 1 รายการ / Please choose 1 transaction 
 
 
 
 

โปรดกรอกเปนตัวหนังสือ 
Amount in words 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จํานวนหนวย.................................................................................................หนวย 
     No. of unit                                                                                                    Units 

      จํานวนเงนิ....................................................................................................บาท 
       Monetary amount                                                                                        Baht 

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน/Unitholder No. 

คําสั่งสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน 
/ Switching Form 

ขาพเจาไดศึกษาคูมือผูลงทุนที่ระบุไวในดานหลังของคําสั่งน้ีแลว  
และตกลงสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามท่ีระบุในใบคําสั่งนี้   โดยจะไม
เพิกถอนคําสั่งน้ีไมวากรณีใดๆ เวนแตเปนขอกําหนดสิทธิของผู
ลงทุนท่ีระบุไวในคูมือผูลงทุน ขาพเจาตกลงยอมรับและจะปฏิบัติ
ตามขอกําหนด   และเงื่อนไขท้ังหมดที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอ
ขายหนวยลงทุน  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. 
การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน   และมีความเสี่ยงของการ
ลงทุน    ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอย
กวาเงินลงทุนเริ่มแรกและอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวย
ลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไว / 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. 

ขาพเจาขอยืนยันวาตามท่ีขาพเจาไดลงทุนในกองทุนน้ี ขาพเจาไดอานและเขาใจสาระสําคัญของกองทุนรวมนี้ท้ังหมด
แลว ขาพเจารับทราบและยอมรับความเสี่ยงท่ีเก่ียวของท้ังหมดจากการลงทุนน้ี 
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. 
หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและ/หรือกองทุนรวมหุนระยะยาวที่จัดต้ังและจัดการโดยบริษัทฯ 
ขาพเจารับทราบวาบริษัทฯ   หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุน
ดังกลาว     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.  
ขาพเจารับทราบวากรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตางประเทศและไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได 
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.                                                                                                                                       
ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติและที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุน
รวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้น โดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 
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.                                                                              

 กรณีที่ลงทุนไมเปนไปตามขอมูลการยอมรับความเสี่ยงท่ีไดประเมินไว 
 ขาพเจายืนยนัที่จะลงทุนในกองทุนนี ้ซ่ึงมีระดบัความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจาไดทําแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงไวกับบริษัท และบริษัทไดอธิบายความเสี่ยงของกองทุนนี้ให

ขาพเจารับทราบแลววา กองทุนนี้มีความผันผวนในมูลคาของกองทุน ซ่ึงอาจทําใหเกิดผลขาดทุน และขาพเจาอาจไดรับเงินลงทุนคืนนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมตนของขาพเจา 
 ขาพเจายืนยนัที่จะลงทุนในกองทุนนี ้ ซ่ึงขาพเจารับทราบดีวากองทุนนี้มีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน และไมเปนไปตามขอมูลที่ขาพเจาไดทําแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงในอตัรา

แลกเปลี่ยนที่ใหไวกับบริษัท และบริษัทไดอธิบายความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนของกองทนุน้ีใหขาพเจารับทราบแลววา กองทุนนี้มีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลีย่น ซ่ึงอาจมีความผันผวนเมื่อ
เปลี่ยนเปนเงินบาทอาจทําใหเกิดผลขาดทุน ขาพเจาอาจไดรับเงินลงทนุคืนนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมตนของขาพเจา 

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

วันที/่Date…………………………… 

………………………………………………….…………………

 

 

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

สาํหรับเจาหนาท่ี/For Official use only 
ผูติดตอกับผูลงทุน      ประเภท ก      ประเภท ข   
 

ช่ือ...............................................เลขที่..................... 

ตัวแทน/Agent ผูอนุมัติ/Authorizer 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด 
Phillip Asset Management Company Limited 

ตนฉบับสําหรับบริษัทจัดการ/ผูสนับสนุน 
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ช่ือกองทุนตนทาง/Switch from Fund................................................................................ 
ช่ือกองทุนปลายทาง/Switch to Fund................................................................................. 
ช่ือผูถือหนวยลงทุน/Unitholder Name  …………………………………………………        

 

โปรดเลือกเพยีง 1 รายการ / Please choose 1 transaction 
 
 
 
 

โปรดกรอกเปนตัวหนังสือ 
Amount in words 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จํานวนหนวย.................................................................................................หนวย 
     No. of unit                                                                                                    Units 

      จํานวนเงนิ....................................................................................................บาท 
       Monetary amount                                                                                        Baht 

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน/Unitholder No. 

คําสั่งสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน 
/ Switching Form 

ขาพเจาไดศึกษาคูมือผูลงทุนที่ระบุไวในดานหลังของคําสั่งน้ีแลว  
และตกลงสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามท่ีระบุในใบคําสั่งนี้   โดยจะไม
เพิกถอนคําสั่งน้ีไมวากรณีใดๆ เวนแตเปนขอกําหนดสิทธิของผู
ลงทุนท่ีระบุไวในคูมือผูลงทุน ขาพเจาตกลงยอมรับและจะปฏิบัติ
ตามขอกําหนด   และเงื่อนไขท้ังหมดที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอ
ขายหนวยลงทุน  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. 
การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน   และมีความเสี่ยงของการ
ลงทุน    ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอย
กวาเงินลงทุนเริ่มแรกและอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวย
ลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไว / 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. 

ขาพเจาขอยืนยันวาตามท่ีขาพเจาไดลงทุนในกองทุนน้ี ขาพเจาไดอานและเขาใจสาระสําคัญของกองทุนรวมนี้ท้ังหมด
แลว ขาพเจารับทราบและยอมรับความเสี่ยงท่ีเก่ียวของท้ังหมดจากการลงทุนน้ี 
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. 
หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและ/หรือกองทุนรวมหุนระยะยาวที่จัดต้ังและจัดการโดยบริษัทฯ 
ขาพเจารับทราบวาบริษัทฯ   หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุน
ดังกลาว     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.  
ขาพเจารับทราบวากรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตางประเทศและไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทําใหผูลงทุนไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได 
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.                                                                                                                                       
ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติและที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุน
รวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้น โดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 
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.                                                                              

 กรณีที่ลงทุนไมเปนไปตามขอมูลการยอมรับความเสี่ยงท่ีไดประเมินไว 
 ขาพเจายืนยนัที่จะลงทุนในกองทุนนี ้ซ่ึงมีระดบัความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจาไดทําแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงไวกับบริษัท และบริษัทไดอธิบายความเสี่ยงของกองทุนนี้ให

ขาพเจารับทราบแลววา กองทุนนี้มีความผันผวนในมูลคาของกองทุน ซ่ึงอาจทําใหเกิดผลขาดทุน และขาพเจาอาจไดรับเงินลงทุนคืนนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมตนของขาพเจา 
 ขาพเจายืนยนัที่จะลงทุนในกองทุนนี ้ ซ่ึงขาพเจารับทราบดีวากองทุนนี้มีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน และไมเปนไปตามขอมูลท่ีขาพเจาไดทําแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงในอตัรา

แลกเปลี่ยนที่ใหไวกับบริษัท และบริษัทไดอธิบายความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนของกองทนุน้ีใหขาพเจารับทราบแลววา กองทุนนี้มีความเสี่ยงในอัตราแลกเปลีย่น ซ่ึงอาจมีความผันผวนเมื่อ
เปลี่ยนเปนเงินบาทอาจทําใหเกิดผลขาดทุน ขาพเจาอาจไดรับเงินลงทุนคืนนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมตนของขาพเจา 

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

วันที/่Date…………………………… 

………………………………………………….…………………

 

 

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

สาํหรับเจาหนาท่ี/For Official use only 
ผูติดตอกับผูลงทุน      ประเภท ก      ประเภท ข   
 

ช่ือ...............................................เลขที่.....................

ตัวแทน/Agent ผูอนุมัติ/Authorizer 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลปิ จํากัด 
Phillip Asset Management Company Limited 

สําหรับผูถือหนวยลงทุน 



 
คูมือผูลงทุน 
1. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู ของบริษัท

จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน รวมทั้งช่ือ ท่ีอยู และเลข
ประจําตัวของพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนของทาน 

2. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวย
ลงทุนที่ไดรับคําแนะนําเพื่อซื้อหนวยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือน
และคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน 

3. ทานผูลงทุนมีสิทธิ ไดรับทราบขอเท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
สิทธิประโยชนของผูซื้อหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน 
กองทุนอยูในระหวางขั้นตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม 

4. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

5. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะที่
เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (Cold Calling) 

6. ทานผูลงทุนท่ีมิใชผูลงทุนสถาบัน มีสิทธิที่จะยกเลิกคาสั่งซื้อหนวยลงทุน
หรือขายคนืหนวยลงทุนในกรณีที่เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (Cold 
Calling) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว 

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. 

การยืน่ขอรองเรยีน 
ทานผูลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุน
รวม การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานของบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนได
ชองทางใดชองทางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. ที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด (บริษัทจัดการ) ทานผู

ลงทุนสามารถรองเรียนเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาไดที่บริษัท
จัดการ ในกรณีท่ีทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหเจาหนาท่ีของ
บริษัทจัดการบันทึกเปนลายลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนจะตองสอบทาน
ความถูกตองในบันทึกขอรองเรียนและลงนามรับรองทุกครั้ง บริษัทจัดการ
มีหนาท่ีรวบรวมขอรองเรียนพรอมแนวทางการแกไขปญหารายงานตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั้งแต
วันส้ินไตรมาส 

2. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ผูสนับสนุนฯ) ทานผูลงทุน
สามารถรองเรียนเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาไดที่ผูสนับสนุนฯ ใน
กรณีท่ีทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหผูสนับสนุนฯบันทึกขอ
รองเรียนเปนลายลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนจะตองสอบทานความ
ถูกตองในบันทึกขอรองเรียนและลงนามรับรองทุกครั้ง ผูสนับสนุนมีหนาที่
รวบรวมขอรองเรียนพรอมแนวทางแกไขปญหา นําสงใหบริษัทจัดการ
ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่มีขอยุติ 

3. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(สํานักงานฯ) ทานผูลงทุนสามารถยื่นขอ
รองเรียนตอ สํานักงานฯ เพื่อใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไขขอรองเรียน
ดังกลาวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแกไขปญหา และรายงานผลการ
ดําเนินงานใหสํานกังานฯ ทราบภายใน 30 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ไดรบั
รองเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไมสามารถแกไขใหเสร็จภายใน 30 วัน ให
ทางบริษัทรายงานการดําเนินการตอ ก.ล.ต. ทุก 30 วัน จนกวาจะแลวเสร็จ 
หลังจากดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนฯ 
แลวแตกรณีจะตองแจงเรื่องดังกลาวใหกับทานเปนลายลักษณอักษรทราบ
ภายใน 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. 

 


