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ชื่อลูกคา  บัญชีเลขท่ี    -      

มีความประสงค ขายกองทุนผาน บมจ. หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด ดังนี้ : 

ชื่อกองทุน 
 

 
ชื่อยอกองทุน 

จํานวนท่ีขาย เฉพาะเจาหนาที่ 
หนวย  บาท  

     
     
     

ตองการรับชําระเงินคาขายโดย : (  ) นําเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ใหไวกับบริษัท            (  ) บัญชีชําระลวงหนา 

                                                     (  ) อื่นๆ .............................................................. 
 

คําเตือนคําเตือน  ::  การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุน 
เร่ิมแรกก็ได และอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามท่ีไดมีคําส่ังไว  

 

คํารับรองของลูกคาคํารับรองของลูกคา  

1. ขาพเจา/เรา ตกลงวาจะขายหนวยลงทุนตามจํานวนที่ระบุในคําสั่งนี้ โดยจะไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนคําสั่งนี้ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตวา 
บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จะปฏิเสธ และคืนเงินใหขาพเจา/เรา เต็มจํานวน โดยไมมีดอกเบ้ีย และขาพเจา/เราตกลงที่
จะจายคาธรรมเนียมการซ้ือ/ขายหนวยลงทุนและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ขอกําหนด และขอความใด ๆ ที่ไดระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอ
ขายหนวยลงทุน 

2. ขาพเจา/เรา ขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองตามความจริง และเขาใจวาหนวยลงทุนไมใชเงินฝากธนาคาร ไมรับรองหรือรับประกันโดยบริษัท
หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ และขาพเจา/เรา ไมสามารถเรียกรองความรับผิดชอบใดๆ กับบริษัท
หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ  

3. ขาพเจา/เรา ไดรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน บันทึกรายละเอียดโดรงการจัดการ หรือรายงานตางๆ จาก บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัทจัดการ. ที่เก่ียวของและไดอานและเขาใจเอกสารตาง ๆ แลว ขาพเจา/เรา เขาใจดีวาการลงทุนใน
กองทุนรวมทุนมีความเส่ียงของการลงทุน ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงการดําเนินงานในอนาคตและมูลคาของหนวย
ลงทุนในกองทุนตาง ๆ สามารถขึ้นและลงได 

4. ขาพเจา / เรา ไดรับทราบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทนุทีล่งทุนในตางประเทศ(FIF)  กรณีทีก่องทุนไมมี
การปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ขาพเจาอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทนุดังกลาว  และ
ขาพเจา/เราอาจไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทนุเริ่มแรกได  ทั้งนี้ ขาพเจา/เราไดทราบรายละเอียดความเส่ียงดังกลาวแลว 

5.  ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดของกองทนุที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. และแกไขเพิ่มเติม(ถามี) โดยชอบดวย
กฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจดัการ และผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวม 

6.  เอกสารฉบับนี้มิไดเปนเอกสารยืนยันวาไดทําการซ้ือขายหนวยลงทุนไดแลว 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED คําสังขาย 

RREECCEEIIVVEEDD  BBYY  //  DDAATTEE  

 
PPRROOCCEESSSSEEDD  BBYY  //  DDAATTEE  

 
CCOONNFFIIRRMMEEDD  BBYY  //  DDAATTEE  

  ขาพเจา/เราขอรับรองวาในการลงทุนในหนวยลงทุนในครั้งนี้ เกิดจาก 
  

ความประสงคของขาพเจาเอง   คําแนะนําทั่วไป 
 คําแนะนําเฉพาะเจาะจง       เจาหนาที่ติดตอโดยมิไดรองขอ 

 
 

× 

ลายมือช่ีอลูกคา     ลายมือช่ือเจาหนาที่การตลาด                                License Number 
วันที ่      วันที ่  

CCHHEECCKKEEDD  BBYY  //  DDAATTEE  
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คูมือผูลงทุน 
 

1. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงที่ไดมอบหมายใหบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) เปนตัวแทนสนับสนุน เพื่อทําการขาย หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

2. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับชื่อ ที่อยู ของบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมทั้ง

ชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวของพนักงานผูทําหนาที่ขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

3. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับความเส่ียงที่เก่ียวของกับหนวยลงทุนที่ไดรับคําแนะนํา เพื่อซื้อหนวยลงทุนนั้น 

ตลอดจนรับทราบคําเตือน และคําอธิบายเก่ียวกับความเส่ียงของการลงทุนในหนวยลงทุน 

4. ทานผูลงทุนมีสิทธิ ไดรับทราบขอเทจ็จริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูซื้อหนวยลงทุน หรือตอการ

ตัดสินใจในการลงทุน 

5. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

6. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการับการติดตอในลักษณะที่เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (COLD 

CALLING) 

7. ทานผูลงทุนที่ไมใชผูลงทุนสถาบัน มีสิทธิที่จะยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (COLD 

CALLING) ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว 
 

 

การยืน่ขอรองเรียน 
 

ทานผูลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียนไดชองทางใดชองทางหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. ที่บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทานผูลงทุนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการซ้ือ หรือขายหนวยลงทุน หรือ

เร่ืองอื่นใดที่เก่ียวของกับการซ้ือหรือขายหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษรไดที่ฝาย Compliance ของบริษัท และหากทาน

รองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหเจาหนาที่ฝาย Compliance บันทึกเปนลายลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนตองตรวจทาน และ

ลงนามกํากับเพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง หากสามารถแกปญหาที่ทานรองเรียนไดในเบื้องตน บริษัทฯ จะรวบรวมการแกไข

ปญหาสงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน 

2. บริษัทจัดการ ทานผูลงทุนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการซ้ือ หรือขายหนวยลงทุน หรือเร่ืองที่เก่ียวของกับการซ้ือ หรือขายหนวย

ลงทุนดวยวาจา หรือลายลักษณอักษรกับบริษัทจัดการ หากทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหบริษัทจัดการบันทึกขอ

รองเรียนเปนลายลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนตองตรวจทาน และลงนามกํากับเพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง บริษัทจัดการมี

หนาที่รับขอรองเรียนของทานผูลงทุน และมีหนาที่รวบรวมของรองเรียน และการแกไขปญหาใหกับสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแตวันส้ินไตรมาส 

3. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทานผูลงทุนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการซ้ือ หรือขายหนวยลงทุน หรือเร่ืองที่เก่ียวของกับการซ้ือ 

หรือขายหนวยลงทุน กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือสํานักงานฯ รับขอรองเรียนดังกลาวแลว สํานักงานฯ จะจัดสงขอ

รองเรียนใหบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนดังกลาว โดยบริษัทจัดการตองรายงานตอสํานักงานฯ 

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับขอรองเรียน หากบริษัทจัดการดําเนินการไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการตองรายงานการดําเนินการกับ

สํานักงาน ทุก 30 วัน จนกวาจะแลวเสร็จ เม่ือมีขอยุติเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว บริษัทจัดการ หรือบริษัทตัวแทนสนับสนุนฯ แลวแต

กรณี มีหนาที่แจงตอผูถือหนวยลงทุน ทราบภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีขอยุติ 

 


