
  

 

ชื่อลูกค้า ___________________________________________________ วันที ่__________________ เลขที่บัญชี ________________________ 

มีความประสงค์ซ้ือกองทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ดังนี ้

ช่ือกองทุน (ชื่อย่อกองทุน) บลจ. จ านวนเงนิ(บาท) 
ระดับความเสี่ยง
ของกองทุน 

ระดับความเสี่ยงที่
ข้าพเจ้ายอมรับได้ 

     

     

     

ช าระเงินค่าซ้ือโดย :  น าเงินเขา้บัญชีธนาคาร (Pay-in)  

 หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)  (ต้องเป็นบัญชธีนาคารทีไ่ด้สมัครบริการหักบญัชีเงนิฝากอัตโนมัตกิับบริษัทฯ แล้วเทา่นั้น) 
     กรุงเทพ (BBL)       กรงุไทย (KTB)  กรุงศรีอยุธยา (BAY)  กสิกรไทย (KBANK)  ทหารไทย (TMB) 
     ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)       ไทยพาณิชย์ (SCB)  ธนชาต (TBANK)  ยูโอบี (UOB)  แลนด์แอนเฮ้าส์ (LH BANK) 
**เฉพาะกรณีที่ท่านมีบญัชีธนาคารเดียวกันมากกว่า 1 บัญชี โปรดระบุเลขทีบ่ัญชี................................................................................ 
     

บัญชีหลักทรัพย์ :   บัญชี P-Money  บัญชี Prepaid  บัญช ีCash  บัญชี Futures/ Option  อื่นๆ.…………...… 
 

ค ารับรองของลูกค้า 

1.ข้าพเจ้า / เราตกลงว่าจะซ้ือหน่วยลงทุนตามจ านวนท่ีระบุในค า ส่ังน้ี โดยจะไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนค าส่ังน้ีไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ว่าบริษัทหลักทรัพย์  ฟิลลิป  
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) จะปฏิเสธ และคืนเงินให้ข้าพเจ้า/เรา เต็มจ านวน โดยไม่มีดอกเบ้ีย และข้าพเจ้า / เราตกลงท่ีจะจ่ายค่าธรรมเนียมการซ้ือ/ขายหน่วยลงทุนและยินยอม
ผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อก าหนด และข้อความใด ๆ ท่ีได้ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  
2.ข้าพเจ้า/เรา ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความจริง และเข้าใจว่าหน่วยลงทุนไม่ใช่เงินฝากธนาคาร ไม่รับรองหรือรับประกันโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป  (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ และข้าพเจ้า/เรา ไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ  
3.ข้าพเจ้า/เรา ได้รับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน บันทึกรายละเอียดโดรงการจัดการหรือรายงานต่างๆ จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัท
จัดการท่ีเก่ียวข้องและได้อ่านและเข้าใจเอกสารต่างๆ แล้ว ข้าพเจ้า/เรา เข้าใจดีว่าการลงทุนในกองทุนรวมทุนมีความเส่ียงของการลงทุน ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็น
ส่ิงยืนยันถึงการด าเนินงานในอนาคตและมูลค่าของหน่วยลงทุนในกองทุนต่าง ๆ สามารถขึ้นและลงได้  
4.กรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดของกองทุนท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. และ แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดท าขึ้นโดยชอบกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
5.เอกสารฉบับน้ีมิได้เป็นเอกสารยืนยันว่าได้ทาการซ้ือขายหน่วยลงทุนสมบูรณ์แล้ว 
ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน 

 ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่เกินระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ 

 ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศตั้ งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม โดยข้าพเจ้าอาจจะ
ขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก 

 ข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนครั้งนี้ ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าที่ข้าพเจ้ารับได้ โดยข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวนและค าแนะน าจากผู้ติดต่อ
ผู้ลงทุนเรื่องความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว 

       ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน X _______________________________________________________ 

 ค าส่ังซ้ือน้ีเป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าขอขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อครบอายุโครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวนในค าส่ังสับเปล่ียน
น้ี หรือด าเนินการรับซ้ือคืนอัตโนมัติตามงวดเวลา ตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือหากกองทุนมีเหตุให้เลิกกองทุนตามกฎหมาย หรือตามท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน ในกรณี
ท่ีข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงานก.ล.ต. และท่ีแก้ไขโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีจัดท าขึ้น โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในข้อความในใบค าสั่งซื้อดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงและตรงตามวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ของข้าพเจ้าทุกประการ 

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน X ____________________________________________________ เบอร์โทรศัพท์ _________________________________________ 

ลงชื่อผู้ติดต่อผู้ลงทุน _____________________________________ License No._________________________ 
 
เบอร์โทรศัพท์ _____________________________ 

Received by Processed by Checked by Confirm by 

ใบค าสั่งซื้อ 



 

คู่มือผู้ลงทุน 

1. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบรายช่ือของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) เป็นตัวแทนสนับสนุนเพื่อท าการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
2. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับช่ือ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุน รวมทั้งช่ือ ที่อยู่
และเลขประจ าตัวของพนักงาน ผู้ท าหน้าที่ ขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
3. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียงที่เกี่ ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับค าแนะน า เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจน
รับทราบค าเตือน และค าอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  
4. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุน  
5. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
6. ท่านผู้ลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING)  
7. ท่านผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันมีสิทธิที่จะยกเลิกค าส่ังซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (COLD CALLING) 
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 
การยื่นข้อร้องเรียน 

ท่านผู้ลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 1. ที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนหรือ
เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่ฝ่าย Compliance ของบริษัท และหากท่านร้องเรียนด้วยวาจา 
ท่านสามารถ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย Compliance บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนต้องตรวจทาน และลงนามก ากับเพื่อเป็นการยืนยัน
ความถูกต้อง หากสามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะรวบรวมการแก้ไขปัญหาส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน  
 2. บริษัทจัดการ ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซ้ือ หรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือ หรือขายหน่วย
ลงทุนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรกับบริษัทจัดการ หากท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจัดการบันทึกข้อร้องเรียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ลงทุนต้องตรวจทานและลงนามก ากับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่รับข้อร้องเรียนของท่าน 
ผู้ลงทุน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาให้กับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่
วันส้ินไตรมาส  
 3. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่านผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซ้ือหรือขายหน่วยลงทุน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือ
หรือขายหน่วยลงทุน กับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อส านักงานฯ รับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ส านักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียน 
ให้บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการต้องรายงานต่อส านักงานฯ ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการด าเนินการไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการต้องรายงานการด าเนินการ กับส านักงาน ทุก 30 วัน 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว บริษัทจัดการ หรือบริษัทตัวแทนสนับสนุนฯ แล้วแต่กรณี  มีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ 
 


