
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด 
Phillip Asset Management Company Limited

ตนฉบับสําหรับบริษัทจัดการ/ผูสนับสนุน

คําสั่งซื้อหนวยลงทุนแบบสม่ําเสมอ  
ตัวแทนจําหนาย/สาขา .......................…………………………………………………….     วันที่............................................................. 
ช่ือกองทุน.................. ……………………………………………………………………. 
ช่ือผูถือหนวยลงทุน.............................…………………………………………………… 
รายละเอียดของบัญชีเงินฝาก 
ช่ือบัญชี.......................................................................................................................................    ธนาคาร........................................................................ สาขา................................................................ 
เลขที่บัญชี..........................................................................................................................   ประเภทบัญชี   ออมทรัพย   กระแสรายวัน  อ่ืน ๆ................................................................... 
 

ขาพเจามีความประสงคทําคําขอซ้ือหนวยลงทุนแบบสม่ําเสมอ โดยชําระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน รวมถึงคาธรรมเนียมคาใชจายอื่นใด (ถามี) ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อหนวยลงทุนดัง
กลาวดวยการหักบัญชีเงินฝากหรือเงินเดือน ตามรายละเอียดที่ระบุใน “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก” หรือ “หนังสือขอใหบริษัทนายจางของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนนําสงเงิน” หรือวิธีการโอนเงิน 
ตามที่ตกลงกับบรษัิทเทานั้น 
 
 
 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุน 
โดยกําหนดวันหักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหนวยลงทุน เปนประจําทุกวันท่ี    5  หรือ    28   

 ทุกเดือน  
 เฉพาะเดือน (ระบุเดือนท่ีตองการ)   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.   ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

วันที่เริ่มมีผล......................... / .............................. / ............................. ท้ังน้ี การเริ่มหักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว จะเริ่มมีผลตอเมื่อธนาคารไดอนุมัติการหักบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว 
หมายเหตุ : กรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการ บริษัทจะดําเนินการซื้อหนวยลงทุนในวันทําการถัดไป 
 
                                                                                                                               

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 

จํานวน...............………………………………….……….บาท โปรดกรอกเปนตัวหนังสือ ………………………………………...............................................บาท 

เฉพาะกรณีการลงทุนในกองทุนท่ีมีระดับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับไดของนักลงทุนเทาน้ัน 

  ขาพเจารับทราบเปนอยางดีวากองทุนที่ขาพเจาประสงคจะ
ลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจา 
หรือเปนการลงทุนท่ีไมเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทจัดการ 
 

   ในกรณีของกองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนไมไดมีการ
ปองการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจํานวน ขาพเจารับทราบเปน 
อยางดีวากองทุนนี้อาจจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและขาพเจา 
อาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับคืนตํ่ากวา 
เงินทุนเริ่มแรกก็ได 
 
ทั้งนี้ ขาพเจายังคงสมัครใจตกลงยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่ได
ระบุไวในคําสั่งซื้อนี้ และขอลงนามคํายืนยันมาพรอมนี้ 
 

.....................................................................ผูถือหนวยลงทุน
                  (                                                                   ) 

ขาพเจาขอใหคํารับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการดังนี้ 
1. ขาพเจาไดศึกษาคูมือผูลงทุนที่ระบุไวดานหลังของคําสั่งน้ีแลว และตกลงซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุในใบคําส่ัง

นี้ โดยจะไมเพิกถอนคําส่ังน้ีไมวากรณีใด ๆ เวนแตเปนขอกําหนดสิทธิของผูลงทุนท่ีระบุไวในคูมือผูลงทุน ใน
กรณีที่ขาพเจาไมไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คขีดครอมเฉพาะ ขาพเจายอมรับถึงความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้น และจะไมเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทฯ (ในกรณีที่คําสั่งซื้อน้ีถูกปฏิเสธ ขาพเจาตกลงที่จะรับเงินที่ได
ชําระแลวคืนโดยไมมีดอกเบี้ย ทั้งนี้ขาพเจาตกลงยินยอมที่จะเสียคาธรรมเนียมในการนี้) ขาพเจายอมรับและจะ
ปฏิบัติตามขอกําหนด และเงื่อนไขท้ังหมดที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนทุกประการ 

2. ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลตาง ๆ ที่ไดระบุไวขางตนเปนความจริง และเปนปจจุบันทุกประการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลใด ขาพเจาจะแจงใหบริษัทฯ ทราบทันที ขาพเจารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพัน
ตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมนี้ทุกประการ 

3. ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติจาก สํานักงาน ก.ล.ต. และท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลาดจนขอผูกพันระหวาง
บริษัทฯ และผูถือหนวยลงทุนท่ีจัดทําขึ้นชอบโดยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

4. การลงทุน ในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผูถือหนวยอาจไดรับเงินลงทุนคืนมาก
กวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได และอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่
กําหนด หรือ อาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําส่ังไว 

5.. หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีจัดต้ังและจัดการโดย
บริษัทฯ ขาพเจารับทราบวาบริษัทฯ หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน
ของกองทุนดังกลาวซึ่งเปนไปตามประกาศและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สําหรับเจาหนาที่   ช่ือ..........................................................................ใบอนุญาตเลขที่................................................. 
ตัวแทน.............................................................              

ลงช่ือ     ........................................................................
           ผูถือหนวยลงทุน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด 
Phillip Asset Management Company Limited

สําหรับผูถือหนวยลงทุน 

คําสั่งซื้อหนวยลงทุนแบบสม่ําเสมอ  
ตัวแทนจําหนาย/สาขา .......................…………………………………………………….     วันที่............................................................. 
ช่ือกองทุน.................. ……………………………………………………………………. 
ช่ือผูถือหนวยลงทุน.............................…………………………………………………… 
รายละเอียดของบัญชีเงินฝาก 
ช่ือบัญชี.......................................................................................................................................    ธนาคาร........................................................................ สาขา................................................................ 
เลขที่บัญชี..........................................................................................................................   ประเภทบัญชี   ออมทรัพย   กระแสรายวัน  อ่ืน ๆ................................................................... 
 

ขาพเจามีความประสงคทําคําขอซ้ือหนวยลงทุนแบบสม่ําเสมอ โดยชําระคาซื้อหนวยลงทุนของกองทุน รวมถึงคาธรรมเนียมคาใชจายอื่นใด (ถามี) ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อหนวยลงทุนดัง
กลาวดวยการหักบัญชีเงินฝากหรือเงินเดือน ตามรายละเอียดที่ระบุใน “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก” หรือ “หนังสือขอใหบริษัทนายจางของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนนําสงเงิน” หรือวิธีการโอนเงิน 
ตามที่ตกลงกับบรษัิทเทานั้น 
 
 
 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุน 
โดยกําหนดวันหักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหนวยลงทุน เปนประจําทุกวันท่ี    5 หรือ    28 

 ทุกเดือน  
 เฉพาะเดือน (ระบุเดือนท่ีตองการ)   ม.ค.  ก.พ.   มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.   ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. 

วันที่เริ่มมีผล......................... / .............................. / ............................. ท้ังน้ี การเริ่มหักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว จะเริ่มมีผลตอเมื่อธนาคารไดอนุมัติการหักบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว 
หมายเหตุ : กรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการ บริษัทจะดําเนินการซื้อหนวยลงทุนในวันทําการถัดไป 
 
                                                                                                                               

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน 

จํานวน...............………………………………….……….บาท โปรดกรอกเปนตัวหนังสือ ………………………………………...............................................บาท 

เฉพาะกรณีการลงทุนในกองทุนท่ีมีระดับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับไดของนักลงทุนเทาน้ัน 

  ขาพเจารับทราบเปนอยางดีวากองทุนที่ขาพเจาประสงคจะ
ลงทุนมีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจา 
หรือเปนการลงทุนท่ีไมเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทจัดการ 
 

   ในกรณีของกองทุนที่ขาพเจาประสงคจะลงทุนไมไดมีการ
ปองการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนท้ังจํานวน ขาพเจารับทราบเปน 
อยางดีวากองทุนนี้อาจจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและขาพเจา 
อาจจะขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับคืนตํ่ากวา 
เงินทุนเริ่มแรกก็ได 
 
ทั้งนี้ ขาพเจายังคงสมัครใจตกลงยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่ได
ระบุไวในคําสั่งซื้อนี้ และขอลงนามคํายืนยันมาพรอมนี้ 
 

.....................................................................ผูถือหนวยลงทุน
                  (                                                                   ) 

ขาพเจาขอใหคํารับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการดังนี้ 
1. ขาพเจาไดศึกษาคูมือผูลงทุนที่ระบุไวดานหลังของคําสั่งน้ีแลว และตกลงซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุในใบคําส่ัง

นี้ โดยจะไมเพิกถอนคําส่ังน้ีไมวากรณีใด ๆ เวนแตเปนขอกําหนดสิทธิของผูลงทุนท่ีระบุไวในคูมือผูลงทุน ใน
กรณีที่ขาพเจาไมไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คขีดครอมเฉพาะ ขาพเจายอมรับถึงความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้น และจะไมเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทฯ (ในกรณีที่คําสั่งซื้อน้ีถูกปฏิเสธ ขาพเจาตกลงที่จะรับเงินที่ได
ชําระแลวคืนโดยไมมีดอกเบี้ย ทั้งนี้ขาพเจาตกลงยินยอมที่จะเสียคาธรรมเนียมในการนี้) ขาพเจายอมรับและจะ
ปฏิบัติตามขอกําหนด และเงื่อนไขท้ังหมดที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนทุกประการ 

2. ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลตาง ๆ ที่ไดระบุไวขางตนเปนความจริง และเปนปจจุบันทุกประการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลใด ขาพเจาจะแจงใหบริษัทฯ ทราบทันที ขาพเจารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพัน
ตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวมนี้ทุกประการ 

3. ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติจาก สํานักงาน ก.ล.ต. และท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลาดจนขอผูกพันระหวาง
บริษัทฯ และผูถือหนวยลงทุนท่ีจัดทําขึ้นชอบโดยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

4. การลงทุน ในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผูถือหนวยอาจไดรับเงินลงทุนคืนมาก
กวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได และอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่
กําหนด หรือ อาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําส่ังไว 

5.. หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีจัดต้ังและจัดการโดย
บริษัทฯ ขาพเจารับทราบวาบริษัทฯ หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน
ของกองทุนดังกลาวซึ่งเปนไปตามประกาศและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สําหรับเจาหนาที่  ช่ือ..........................................................................ใบอนุญาตเลขที่.................................................  
ตัวแทน.............................................................              

ลงช่ือ     ........................................................................
           ผูถือหนวยลงทุน



 
 
 

คูมือผูลงทุน 
1. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชื่อ ท่ีอยู ของบริษัทจัดการ และ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  รวมทั้งช่ือ  ท่ีอยู และเลขประจําตัวของ
พนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของทาน 

2. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับหนวยลงทุน
ที่ไดรับคําแนะนําเพื่อซื้อหนวยลงทุนนั้น ตลอดจนรบัทราบคาํเตอืนและคาํอธบิาย
เกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน 

3. ทานผูลงทุนมีสิทธิ ไดรับทราบขอเท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิ
ประโยชนของผูซื้อหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน กองทุนอยู
ในระหวางขั้นตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม 

4. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 
5. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะที่เปน

การขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (Cold Calling) 
6. ทานผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบัน มีสิทธิท่ีจะยกเลิกคาส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือขาย

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. 

การยื่นขอรองเรียน 
ทานผูลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม 
การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานของบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนไดชองทางใด
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. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  (ผูสนับสนุนฯ) ทานผูลงทุน
สามารถรองเรียนเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาไดที่ผูสนับสนุนฯ ในกรณีท่ี
ทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหผูสนับสนุนฯบันทึกขอรองเรียนเปนลาย
ลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนจะตองสอบทานความถูกตองในบันทึกขอรองเรียน
และลงนามรับรองทุกครั้ง ผูสนับสนุนมีหนาที่รวบรวมขอรองเรียนพรอมแนว
ทางแกไขปญหา นําสงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 7 วันนับตั้งแตวันท่ีมีขอยุติ 

3. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(สํานักงานฯ) ทานผูลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียน
ตอ สํานักงานฯ เพื่อใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไขขอรองเรียนดังกลาวตามขั้น
ตอนวิธีการพิจารณาการแกไขปญหา และรายงานผลการดําเนินงานใหสํานัก
งานฯ ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีไดรับรองเรียนนั้น หากบริษัท
จัดการไมสามารถแกไขใหเสร็จภายใน 30 วัน ใหทางบริษัทรายงานการดําเนิน
การตอ ก.ล.ต. ทุก 30 วัน จนกวาจะแลวเสร็จ หลังจากดําเนินการแกไขปญหาแลว
เสร็จ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนฯ แลวแตกรณีจะตองแจงเรื่องดังกลาวใหกับ
ทานเปนลายลักษณอักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่มีขอยุติ 

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. 

 
 
 


