
          วันที่   เวลา
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ใบคำสั่งซื้อ

Subscription Order Form

จำนวนเงินที่ตองการซื้อ                 บาท     โปรดเขียนจำนวนเปนตัวหนังสือ
 
Subscription Amount.....................................................................................................Baht    Please write in words ...........................................................................................................

เงินสด

Cash

เช็คตนเอง

Customer’s own Cheque

เช็คบุคคลอ�น  ช�อ-นามสกุล       ความสัมพันธ 

Third Party Cheque  Name-Last Name ......................................................................................................................................... Relationship ...........................................................................................................

เช็คธนาคาร      สาขา    เลขที่เช็ค
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โอนเงินจากบัญชีธนาคาร    สาขา    เลขบัญชี

Tranfer from Bank ........................................................................................ Branch .................................................................................. Account Number ...................................................................................................

ช�อกองทุน        หมายเลขประจำตัวผูถือหนวยลงทุน

Fund Name ......................................................................................................................................... Unitholder Number

ช�อผูถือหนวยลงทุน       โทรศัพทมือถือ

Unitholder Name ..................................................................................................................................... Mobile Phone .........................................................................................................................

ลายมือช�อผูถือหนวยลงทุน / ผูมีอำนาจ

Unitholder / Authorized Person Signature

สำหรับเจาหนาที่ / For Official Use Only

Agent Name ........................................................................... Branch Code ...................................................................

Marketing Name .................................................................... Agent Code .....................................................................

Securities Investment Consultant No. ............................................................ Signature ...............................................

Ind. No. ................................. Ref No. ............................................................ Date .......................................................

Complex Securities Investment Consultant No. ............................................ Signature ...............................................

Ind. No. ................................. Ref No. ............................................................ Date .......................................................

Verified Client Signature by ..............................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................

SC

กรณีท่ีกองทุนรวมขางตนลงทุนในตางประเทศ ขาพเจารับทราบเร�องความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึน ถึงแมวากองทุนอาจปองกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนรวม  แตเน�อง

จากกองทุนไมไดปองกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจำนวน ขาพเจาอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน หรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได 

I/We acknowledge the FX risk due to non-fully hedge in case the above mutual fund is foreign investment fund, I/We could lose or gain from FX rate fluctuation or could receive 

redemption amount less than the amount of investments.

สำหรับกองทุนรวมเพ�อการออมและกองทุนรวมหุนระยะยาว / For Super Savings Funds (SSF) and Long Term Equity Funds (LTF)

สำหรับกองทุนรวมตางประเทศ / For Foreign Investment Fund (FIF)

สำหรับการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความนาเช�อถือต่ำกวาอันดับที่สามารถลงทุน หรือไมมีการจัดอันดับความนาเช�อถือ / Investment policy of non–investment grade or unrated instruments

ใหโอนยายหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ�อการออมหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวอ�นตามที่บริษัทจัดการกำหนด หากกองทุนที่ลงทุนอยูมีมูลคา หรือจำนวนหนวยลงทุนลดลงจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนตามเกณฑ

ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ไมระบุความประสงค บริษัทจัดการจะถือวาทานประสงคใหโอนยายหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ�อการออมหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวอ�นตามที่บริษัทจัดการ

กำหนด 

To transfer my units to other super savings funds or long-term equity funds, if the fund is terminated according to the SEC's rules. Assume that Unitholder wish to transfer units to other 

super savings funds or long-term equity funds, if not specify.

ขาพเจา / I    ประสงค / Wish   ไมประสงค / Do not Wish

ขาพเจาไดรับทราบและมีความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความนาเช�อถือต่ำกวาอันดับ ท่ีสามารถลงทุน (“non-investment grade”) หรือไมมีการจัดอันดับความนาเช�อถือ (“unrated”) 

รวมถึงความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในตราสารดังกลาวเปนอยางดีแลววา 

1. นโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated กองทุนรวมดังกลาวมีนโยบายการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated ในสัดสวนท่ีอาจจะเกินกวารอยละ 60 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุน (“NAV”) 

2. ความเส่ียงของการลงทุนในตราสาร non-investment grade/ unrated กองทุนรวมน้ีเนนลงทุนในตราสารท่ีมีความเส่ียงดานเครดิตและสภาพคลองมากกวากองทุนรวมท่ัวไป ซ่ึงตราสารดังกลาวอาจ

ไมสามารถชำระคืนเงินตนและดอกเบ้ียตามจำนวนหรือเวลาท่ีกำหนด ดังน้ัน จึงเหมาะกับผูลงทุนท่ีมีฐานะการเงินท่ีสามารถรับความเส่ียงจากผลขาดทุนได 

ขาพเจาตกลงยินยอมท่ีจะผูกพันตนเองตามขอกำหนดและเง�อนไขท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนของบริษัทจัดการ ทุกประการ

For Investment in Non-Investment Grade or Unrated Instruments, I acknowledge and understand the investment policy of non–investment grade or unrated instruments as well as 

associated risks and effects which may occur from the investment, including:-

1. Investment policy of non-investment grade/ unrated instrument The fund has the policy to invest in non-investment grade/ unrated instruments in proportion that may exceed 60% 

of net asset value (“NAV”).

2.Risks of investing in non-investment grade/ unrated instrument The fund emphasizes its investment  in instruments having credit and liquidity risks higher than typical funds which 

may not be able to pay the principal and interest per the amount or the time as promised.  Therefore, the fund is suitable for investors who can accept the risks and losses from 

such investment.  

I hereby agree to be bound by the terms and conditions as stated in the prospectus in all respects.

ขาพเจารับทราบเร�องระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมขางตนที่ขาพเจาไดลงทุนวามีระดับความเสี่ยงสูงกวาที่ขาพเจายอมรับได รวมถึงขาพเจาไดรับคำแนะนำจากบริษัทจัดการเปนที่เรียบรอยแลว และ

ขาพเจาตกลงยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนรวมขางตน

I/We acknowledge the fund risk level of the above mutual fund which is higher than my risk profile, I/We has informed and advised by the Asset Management Company and I/We 

confirm to invest in the above mutual fund. 

สำหรับลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาที่ขาพเจายอมรับได / For invest in mutual fund which has higher risk than my risk profile

ตนฉบับ : สำหรับนายทะเบียนRevise Mar 2020

(Same name as Unitholder name Only)

ขาพเจาไดรับคูมืือผูลงทุน และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ และ/หรือ คูมือการลงทุน และ/หรือ เอกสารอ�นใดที่ใชในการเสนอขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดจัดทำขึ้นแลว ทั้งนี้ขาพเจาไดศึกษา

คูมือผูลงทุนท่ีระบุใวดานหลังของคำส่ังน้ี และตกลงวาราคาซ้ือของหนวยลงทุนท่ีไดมีการซ้ือตามคำส่ังน้ีใหเปนไปตามวิธีคำนวณท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวน และจะไมพิกถอนคำส่ังน้ีไมวากรณีใดๆ เวนแตเปนขอกำหนด

สิทธิของผูลงทุนที่ระบุไวในคูมือผูลงทุน และในกรณีที่คำสั่งซ�อถูกปฎิเสธ ขาพเจาตกลงที่จะรับเงินที่ไดรับชำระไปแลวคืนโดยไมมีดอกเบี้ย โดยขาพเจาตกลงยอมรับ และจะปฎิบัติตามขอกำหนด และเง�อนไขทั้งหมด

ท่ีระบุไวในหนังสือชี้ชวนโครงการจัดการกองทุน และ/หรือ ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือ คูมือการลงทุนกรณีกองทุนเพ�อการออมหรือกองทุนเพ�อการเลี้ยงชีพ 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฎิเสธการลงทะเบียนการโอนใหผูอ�น หรือการจำนำหนวยลงทุนของกองทุนเพ�อการออมหรือกองทุนเพ�อการเลี้ยงชีพ ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจา

รับทราบ และยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงาน และที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูถือ

หนวยท่ีจัดทำข้ึนโดยชอบดวยกฎหมาย และลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปฏิเสธคำส่ังซ้ือหนวยลงทุน หากผูถือหนวยลงทุนไมไดประเมินระดับความเส่ียงท่ีตนเองยอมรับไดสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ หรือประเมินไมครบถวน 

หรือลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับไดโดยไมมีการลงนามรับทราบเร�องการยอมรับความเสี่ยงในระดับที่สูงกวาดังกลาว

ในกรณีเปนบุคคลธรรมดา ขาพเจาขอยืนยันวาขาพเจาไมไดถือสัญชาติสหรัฐอเมริกา หรือถือกรีนการดของสหรัฐอเมริกา หรือมีถ่ินท่ีอยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา หรือเปนบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับสหรัฐอเมริกา 

(US Individual Account Indicia) ในกรณีเปนนิติบุคคล ขาพเจาขอยืนยันวา ขาพเจาไมไดจดทะเบียนบริษัทหรือนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกา หรือมีสัญชาติอเมริกา หรือมีถ่ินท่ีอยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา ในกรณีท่ี

บริษัทจัดการ หรือ กองทุนมีหนาที่ และ/หรือ ภาระผูกพันตองเปดเผยขอมูลของขาพเจาตามกฏหมาย และ/หรือขอตกลงตางๆ กับรัฐบาล และ/หรือ หนวยงานของรัฐ (ทั้งในและตางประเทศ) เชน การปฏิบัติ

ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของสหรัฐอเมริกา เปนตน ขาพเจาตกลงใหความรวมมือและยินยอมใหบริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุนดำเนินการเปดเผยขอมูลตางๆ ของขาพเจา 

หรือดำเนินการอ�นใดเพ�อใหเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย และ/หรือ ขอตกลงดังกลาว รวมทั้งจะดำเนินการนำสงขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม พรอมทั้งลงนามในเอกสารตางๆ ใหกับบริษัทจัดการ และ/หรือ 

กองทุนในทันทีท่ีไดรับการรองขอ นอกจากน้ี ขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดการทำการเปดเผยขอมูลของขาพเจาใหบริษัทแม และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลอ�นใด (ท้ังใน และตางประเทศ) 

เพ�อประโยชนในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกำหนด หรือระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ

ขาพเจารับรูถึงสิทธิและหนาที่ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และยินยอมใหทำการหักเงินหรือผลประโยชนใดๆ ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ กองทุน ตองชำระใหกับขาพเจา รวมถึง

การระงับการทำธุรกรรม และ/หรือ การปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และดำเนินการขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดของขาพเจา และ/หรือ ดำเนินการอ�นใดที่จำเปน โดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา หากขาพเจา

ไมใหความรวมมือหรือปฏิเสธการปฏิบัติตามพันธะหรือกฎหมายที่มีผลบังคับใชตอบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยปราศจากขอโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีกองทุนรวมสำหรับผูลงทุนที่มิใชรายยอย และ/หรือ ผูมีเงินลงทุนสูง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเปนกองทุนรวมเพ�อผูลงทุนทั่วไปไดในอนาคต ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจกระทบ

ตอการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนได

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน เง�อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนกอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรศึกษาขอมูล

เกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางภาษีที่ระบุไวในคูมือการลงทุนของกองทุนเพ�อการออมหรือกองทุนเพ�อการเลี้ยงชีพดวย การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุน

อาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกำหนดหรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามท่ีไดมีคำส่ังไว และผูลงทุนควร

ซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

I/We already received Investor manual and/or Fact sheet Prospectus and/or any tax guide and/or any fund documents which provided by the Asset Management Company. I/We have 

studied the Investor's Bill of Rights which is shown at the back of this form and agree to subscription price of the fund units as specified in the Fund prospectus. I/We shall not cancel 

the subscription in any circumstances except in the case as outlined in the Investor's Bill of Rights and shall accept the return of the money already paid without interest. I/We accept  

and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund Prospectus and/or the Commitments between the Unitholders and the Asset Management Company.

The Asset Management Company and registrar shall refuse the transfer of SSF and RMF units to other party of units of SSF and RMF. In case that I/We have been allocated with the 

Investment units, I/We acknowledge and hereby agree to be bound by the terms, conditions and details stipulated in the Mutual Fund's Project which has been approved by the SEC 

(including any amendment thereof), together with the Commitments between the Asset Management Company and the Unitholders as duly executed and signed by and between the 

Asset Management Company and Trustee of the Mutual Fund.

The Asset Management Company reserves the rights to reject the subscription order from any unitholder who neither conducts nor completes the risk assessment with the Asset 

Management Company, including those who wish to invest in the fund having risk level higher than his/her/its risk tolerance level without signing the acknowledgement of higher 

risks or the consent form (as the case may be).

I/We hereby would like to declare myself/ourselves that I/We are not treated as having a US nationality nor treated as being a US Green Card Holder nor a US Tax Resident nor a US 

Individual Account Indicia. In the event that the Asset Management Company or the Fund has the duty or obligation to disclose my/our information in accordance with the law, regulation, 

and/or commitment of the government or state authority (both local or foreign territory); for example, USA Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA),  I/We hereby agree to cooperate 

and permit the Asset Management Company and/or the Fund to disclose my/our information or perform any other acts and things necessary to be done pursuant to such law, regulation, 

and/or commitment, including agree to timely submit additional information or document with my/our signature affixed upon request.  Furthermore, I/We consent to the collection, storage, 

and disclosure by the Asset Management Company and its agents of my/our information to the Asset Management Company's parent company, associated or affiliated company, including 

companies in the UOB Group and/or any person (both local and foreign territory) for the purpose of compliance with the applicable law, rule, regulation, and practice. 

I/We hereby acknowledge the right, duty, and obligation of the Asset Management Company and agree that the Asset Management Company and/or the Fund is entitled to withhold 

any sum, proceed, or interest payable to me/us, including to suspend any transaction and/or terminate the relationship with me/us as well as redeem all of my/our investment units 

and/or perform any acts and things necessary to be done without a prior notice to me/us in the event that I/we are not cooperative or refuse to perform in compliance with any law, 

regulation, or commitment to which the Asset Management Company or the Fund is subject without any objection.

In case of a mutual fund targeting solely for non-retail and high-networth investors, the company reserves the right to change such mutual fund’s policy to be a mutual fund for retail 

investors as a result of which, fund investment and performance may be affected.

Warning : Investment contains risk. Investor should study and understand the fund feature, investment policy, return condition, risk factors, fund performance before investing. The investor 

should study tax advantge carefully as specified in Super Savings Fund (SSF) or Retirement Mutual Fund (RMF) Investment Maunal before investing. Mutual funds are not bank deposit 

and carry investment risk. The Unitholder may receive more or less money than his/her initial investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specified time or 

may not be able to redeem the units as ordered. Investors should deal with only approved persons by the Office of the SEC.



สิทธิของผูลงทุน 

Rights of Investors

1. สิทธิในการไดรับทราบรายช�อบองสริษัทจัดการทุกแหงที่ไดมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เปนผูขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนให

   The right to obtain name list of all management companies assigned to be the selling agents.

2. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับช�อ ที่อยู ของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งช�อ ที่อยู และเลขประจำตัวของพนักงานผูทำหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

   The right to request information in connection with the name and addresses of Management Company and its selling agents as well as their addresses and ID number.

3. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยลงทุนที่ไดรับคำแนะนำเพ�อซื้อหนวยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือน และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน

   The right to obtain the risk status, warnings and additonal information on the risk of the fund prior to making an investment of mutual funds.

4. สิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงท่ีจะมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน การขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูในข้ันตอนการดำเนิน

   การเพ�อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เปนตน

4. The right to s eek and obtain information that accurately conveys all of the facts about the current status of the fund. This information may materially affect benefits as a unitholder 

   and/or investment decision. For example, whether the fund you which to invest is under merging process with another mutual fund.

5. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียม หรือ ผลตอบแทนที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอาจไดรับจากการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนเปนตน

   The right to know, in advance, what is the divergence in a given investment. For instance, they have the right to a full disclosure of the commissions fee or rewards that selling agents 

   will be or may be received throughoffering by different management company.

6. สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะทีเปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (Cold Calling) บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตองไมเรงรัดใหผูลงทุน

   ตัดสินใจซื้อหนวยลงทุน และหากผูลงทุนไดแสดงเจตนาวาไมตองการซื้อหนวยลงทุนหรือตองการจบการสนทนา ผูขายตองหยุดการขายหนวยลงทันที และหามมิใหติดตอกับผูลงทุนในลักษณะที่เปนการขาย

   โดยผูลงทุนมิไดรองขออีก

   The right to reject a "cold calling" from an unknown agent who offers the fund without the request. The management company and selling agents must not accelerate investor’s 

   decision. If investors reject cold calling, sellingagent have to stop conversation immediately and record investor’s name in the do-not-call list.

7. สิทธิของผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบันที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือขายคืนหนวยลงทุนในกรณีที่เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (Cold Calling) ภายในระยะเวลา ดังตอไปนี้

   The right of non-institutional investors to make a cancellation of investments in case of Cold Calling in the period of following:  

   7.1 ในระหวางการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชนคร้ังแรก ผูลงทุนมีสิทธิยกเลิกคำส่ังซ้ือหนวยลงทุนไดภายใน 2 วันทำการนับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุน โดยไมตองเสีย

       คาธรรมเนียมการซื้อหนวยลงทุนหรือคาใชจายใด ๆ

       During an initial offering of mutual funds, investors have the right to make a cancellation on that subscription within 2 working days after the day spcified on the Subscription Form 

       and they do not pay any fees or other expenses.

   7.2 การขายหนวยลงทุนของกองทุนเปดในชวงระยะเวลาหลังจากการขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก ผูลงทุนมีสิทธิขายคืนหนวยลงทุนไดภายใน 2 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ระบุในใบคำสั่งซื้อ

       หนวยลงทุน โดยไดรับคืนตามราคามูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันทำการรับซื้อคืนซึ่งเปนวันถัดจากวันแสดงเจตนาขายคืนหนวยลงทุน และไมตองเสียคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน

       After an initial offering of open-ended mutual funds, Investors have the right to redeem their units within 2 working days after the day specified in the Subscription Form. Investors 

       will receive the redemption amounton next working day after the date of acceptance of redemption order by the Management Company. Investors do not pay any fees in connection 

       with the process of the redemption.

ขั้นตอนการรับขอรองเรียน 

How to file customer’s complaint

 

บริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดกำหนดขั้นตอนการรับขอรองเรียนผานตามชองทางตางๆ ดังนี้

Management Company and Selling Agent decide how to file customer’s complaint to the following parties:

1. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ไมวาจะเปนการรองเรียนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะดำเนินการเพ�อแกไขปญหาขอรองเรียนพรอมท้ังรวบรวมขอรองเรียน และการ

   แกไขปญหาดังกลาวจัดสงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 7 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันรับขอรองเรียนหรือวันที่มีขอยุติเกี่ยวกับขอรองเรียนแลวแตกรณี

   Company within 7 days after the issue is filed or resolved upon case.Selling Agent: Regardless of the investor’s complaint is made verbally or in writing, selling agent will proceed to 

   resolve the issue together with gathering complaint. Then, this resolution will submit to Management

2. บริษัทจัดการ ไมวาจะเปนการรองเรียนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร บริษัทจัดการจะดำเนินการเพ�อแกไขปญหาดังกลาว ท้ังในสวนท่ีไดรับแจงจากผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน สวนท่ีรองเรียนตอบริษัท

   จัดการโดยตรง และสวนที่ผูถือหนวยรองเรียนไปที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน”) และสำนักงานจัดสงให รวมกันสงใหสำนักงานเปนรายไตรมาสภายใน 15 วัน

   นับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นไตรมาสนั้น ทั้งนี้ ในกรณี 1 และ 2 หากเปนการรองเรียนดวยวาจา เจาหนาที่จะบันทึกขอรองเรียนดังกลาวเปนลายลักษณอักษร และจัดใหผูถือหนวยลงทุนลงนามเพ�อรับรองความ

   ถูกตองกอนที่บริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการแกไขปญหาดังกลาว

   Management Company: Regardless of the investor’s complaint is made verbally or in writing, Management Company will procees to resolve the issue from selling agent, customer 

   directly, and the office of Securitiesand Exchange Commission (SEC). Then, the company collects the complaint and report to the office of SEC within 15 days after the end of quarter 

   for both case 1 and 2. For verbal complaint, the officer will record itinto a written form and wil ask for the investor’s verification before Management Company and selling agent resolve 

   the issue.

3. สำนักงานจะจัดสงขอรองเรียนใหบริษัทจัดการเพ�อแกไขปญหาขอรองเรียน บริษัทจัดการจะตองรายงานการดำเนินการใหสำนักงานทราบภายใน 30 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการไดรับขอรองเรียน

   นั้น และหากยังดำเนินการไมแลวเสร็จบริษัทจัดการจะตองรายงานทุกๆ 30 วันจนกวาจะแลวเสร็จ ทั้งนี้เวนแตสำนักงานจะกำหนดเปนอยางอ�น

   The office of Securities and Exchange Commission (SEC) will pass the complaint to the management company to resolve the issue. The management company has a duty to submit 

   the progress report to theoffice of the SEC every 30 days until the issue is resolved except the office has other regulation.

4. เม�อมีขอยุติเก่ียวกับขอรองเรียนตามขอ 1, 2 หรือ 3 แลว บริษัทจััดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (แลวแตกรณี) จะแจงผลของขอยุติและการแกปญหาขอรองเรียน (ถามี) พรอมเหตุผลประกอบ

   ใหผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแตวันถัดจากวันที่มีขอยุตินั้น

   When the issue is resolved by 1, 2, and 3 already, the management company or selling agent upon case will inform the unitholder about the result and applicable reasons within 7 days 

   after the day that issue is resolved.

ผูลงทุนสามารถย�นขอรองเรียนไดที่บริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือซื้อคืน หรือที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน”) 

ตามช�อ ที่อยู ดังนี้

The investors can file the compliant to Management Company, selling agent, and the office of Securities and Exchange Commission (SEC) by following 

address:

คูมือผูลงทุน 

Investor’s Bill of Rights

2. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2695 9999

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร เลขที่ 173/27-30, 32-33

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0 2786 2222 โทรสาร. 0 2786 2377 www.uobam.co.th

1. ฝายกฎหมายและตรวจการ

2. Selling Agents1. Legal and Compliance Department

UOB Asset Management (Thailand) Company Limited

23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/27-30, 32-33

South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand

Tel: +66 2786 2222 Fax. +66 2786 2377 www.uobam.co.th

3. Securities and Exchange Commission, Thailand

333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Tel: +66 2695 9999


