คําขอใชบริการ/ ยกเลิกการใชบริการ
Fund Builder Plan (FBP)
ชื่อลูกคา _______________________________________________________________ วันที่ ______________________ เลขที่บญ
ั ชี _____________________________________________
โปรดระบุความประสงคโดยทําเครื่องหมาย  ลงในชอง
คําขอนี้เปนครั้งแรกเพื่อสั่งซื้อหนวยลงทุนตามแผน FBP
ขอยกเลิกคําขอฉบับเดิม และใหใชคําขอฉบับนี้แทน
คําขอเพิ่มกองทุนตามแผนการลงทุน
ขอยกเลิกแผนการลงทุน
1. ขาพเจามีความประสงคจะซื้อหนวยลงทุนตามแผนการลงทุนแบบประจําของบัญชีซื้อขายหนวยลงทุนแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน
(Omnibus) และชําระคาซื้อหนวยลงทุน รวมถึงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใด(ถามี)ที่เกิดจากการซื้อหนวยลงทุนที่ระบุไวในรายละเอียด
ดานลางดวยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของขาพเจา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลําดับ

ชื่อกองทุน

บลจ.

จํานวนเงินที่ตองการซื้อ(บาท)

ระดับความเสี่ยงของ ระดับความเสี่ยงของ
กองทุน
ผูลงทุน

หมายเหตุ: ยอดคําสั่งซื้อขั้นต่าํ ตอแผนการลงทุนรวมกันทุกกองทุนแลวตองไมต่ํากวา 1,000 บาท และตองไมต่ํากวาจํานวนเงินซื้อขั้นต่ําของแตละกองทุน (สามารถ
ตรวจสอบมูลคาเงินลงทุนขั้นต่าํ ของแตละกองทุนไดจากหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม)
2. วันที่ตองการใหทํารายการซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติตามแผนการลงทุนแบบประจําทุกเดือน โปรดระบุ (วันที่ 1-25 ของทุกเดือน)
กรณีที่ไมสามารถดําเนินการไดตามวันที่กําหนด เนื่องจากตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทหรือของบริษัทจัดการกองทุน หรือวันหยุดทําการของกองทุน บริษัทจะ
ดําเนินการทํารายการซื้อกองทุนดังกลาวในวันทําการถัดไป และกรณีที่ไมสามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารดังกลาวไมวา ดวยเหตุใดๆทางบริษัทจะยกเลิกคําสั่งซื้อในงวด
ดังกลาวทันที โดยบริษัทจะไมหักเงินยอนหลัง และหากไมสามารถหักเงินจากบัญชีธนาคารเปนระยะเวลา 3 เดือนติดตอกัน ทางบริษัทจะยกเลิกบริการ หากตองการจะใช
บริการนี้หลังจากการถูกยกเลิกแลวจะตองทําการสมัครเพื่อขอใชบริการใหม

3. คํารับรองของลูกคา
*สําคัญ* โปรดอานเอกสารใหละเอียดกอนตอบและลงนาม และใหมั่นใจวาเอกสารนี้ไมมกี ารทําเครื่องหมายไวลวงหนา
การตัดสินใจลงทุน (กรุณาตอบขอ 1.1 และ 1.2 หรือ ขอ 2.1 และ 2.2)
1.1 ขาพเจาตัดสินใจลงทุนดวยตัวขาพเจาเอง
2.1 เกิดจากการแนะนําของผูแนะนําการลงทุน
1.2 ขาพเจาไดศึกษาขอมูลกองทุน หรือหนังสือชี้ชวนแลว
2.2 ผูแนะนําการลงทุนได นําเสนอขอมูลกองทุน หรือหนังสือ
ชี้ชวนใหทานศึกษาแลว
ลงชื่อผูถือหนวยลงทุน X __________________________________
4. สําหรับผูถือหนวยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงไมสอดคลองกับกองทุนที่จะลงทุน
 ขาพเจายอมรับความเสีย่ งของกองทุนรวมที่เกินระดับความเสี่ยงที่ขา พเจายอมรับได
 ขาพเจายอมรับความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศตั้งแตรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุนรวม โดยขาพเจาอาจจะ
ขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรก
ขาพเจายอมรับความเสี่ยงของกองทุนที่ขาพเจาลงทุนครั้งนี้ ที่มีความเสี่ยงสูงกวาที่ขา พเจารับได โดยขาพเจาไดรบั หนังสือชี้ชวนและคําแนะนําจากผูตดิ ตอผูลงทุน
เรื่องความเสี่ยงดังกลาวแลว

ลงชื่อผูถือหนวยลงทุน X_________________________________
5. คําขอใชบริการนี้ เปนความประสงคของขาพเจาเองและขาพเจาขอขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเมื่อครบอายุโครงการตามระยะเวลาที่กําหนดใน
หนังสือชี้ชวนในคําสั่งสับเปลี่ยนนี้ หรือดําเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติตามงวดเวลา ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือหากกองทุนมีเหตุใหเลิก
กองทุนตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่ขาพเจาไดรั บการจัด สรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยิ นยอมเขาผู กพันตาม
รายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานก.ล.ต. และที่แกไขโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุน
ที่จัดทําขึ้น โดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความในใบคําขอใชบริการดังกลาวขางตน และขอรับรองวาขอความดังกลาวถูกตองเปนจริง และตรงตามวัตถุประสงคในแผนการ
ลงทุนในกองทุนรวมแบบประจํา (Fund Builder Plan: FBP) ของขาพเจาทุกประการ

ลงชื่อผูถือหนวยลงทุน X_________________________________
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คูมือผูลงทุน
1. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงที่ไดมอบหมายใหบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) เปนตัวแทนสนับสนุนเพื่อทําการขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
2. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู ของบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมทั้ง
ชื่อ ที่อยูและเลขประจําตัวของพนักงาน ผูทําหนาที่ ขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
3. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยลงทุนที่ไดรับคําแนะนํา เพื่อซื้อหนวยลงทุนนั้น
ตลอดจนรับทราบคําเตือน และคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน
4. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูซื้อหนวยลงทุน หรือตอการ
ตัดสินใจในการลงทุน
5. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
6. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติ ดต อในลั กษณะที่ เปนการขายโดยผูลงทุนมิได รองขอ (COLD
CALLING)
7. ทานผูลงทุนที่ไมใชผูลงทุนสถาบันมีสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีที่เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (COLD
CALLING) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว

การยื่นขอรองเรียน
ทานผูลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียนไดชองทางใดชองทางหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. ที่บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทานผูลงทุนสามารถรองเรียนเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหนวยลงทุน
หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือขายหนวยลงทุนเปนลายลักษณอักษร ไดที่ฝาย Compliance ของบริษัท และหาก
ท านร องเรี ยนดวยวาจา ท านสามารถ ให เจ าหน าที่ ฝาย Compliance บั นทึ กเป นลายลั กษณ อักษร โดยท านผูลงทุนตอง
ตรวจทาน และลงนามกํากับเพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง หากสามารถแกปญหาที่ทานรองเรียนไดในเบื้องตน บริษัทฯ จะ
รวบรวมการแกไขปญหาสงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน
2. บริษัทจัดการ ทานผูลงทุนสามารถรองเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหนวยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวของกับการซื้อ หรือขาย
หนวยลงทุนดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรกับบริษัทจัดการ หากทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหบริษัทจัดการบันทึกขอ
รองเรียนเปนลายลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนตองตรวจทานและลงนามกํากับเพื่อเปนการยืนยันความถูกตอง บริษัทจัดการมี
หนาที่รับขอรองเรียนของทานผูลงทุน และมีหนาที่รวบรวมขอรองเรียน และการแกไขปญหาใหกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส
3. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทานผูลงทุนสามารถรองเรียนเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหนวยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การซื้อหรือขายหนวยลงทุน กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสํานักงานฯ รับขอรองเรียนดังกลาวแลว สํานักงานฯจะ
จัดสงขอรองเรียนใหบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียนดังกลาว โดยบริษัทจัดการตองรายงานตอ
สํานักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับขอรองเรียน หากบริษัทจัดการดําเนินการไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการตองรายงาน
การดําเนินการ กับสํานักงาน ทุก 30 วัน จนกวาจะแลวเสร็จ เมื่อมีขอยุติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว บริษัทจัดการ หรือบริษัทตัวแทน
สนับสนุนฯ แลวแตกรณี มีหนาที่แจงตอผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่มีขอยุติ

