ตนฉบับ - บริษัทจัดการ / นายทะเบียน
ใบคำขอใชบริการการลงทุนแบบตอเนื่อง/สม่ำเสมอ / Saving Plan Order Form
ผู้สนับสนุนการขายฯ / Agent .............................................................
สาขา / Branch ....................................................................................

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
Phatra Asset Management Company Limited

ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A 252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand
โทร/Tel 0 2305 9800 แฟกซ/Fax 0 2305 9803 – 4 www.phatraasset.com

เลขที่ผถืู้ อหนวยลงทุ
น / Unitholder No.
่
วันที่ / Date

ชื่อผูถื้ อหนวยลงทุน .................................................................................................................................. เลขที่บัตรประชาชน ................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ ....................................................................................
Unitholder Name
ID No.
Telephone No.
กำหนดการลงทุนแบบตอเนื
่ ่อง/สม่ำเสมอ (Create Saving Plan Order)
ซื้อแบบตอเนื
่ ่อง/สม่ำเสมอ / Subscription Plan
จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)

ยกเลิกรายการลงทุนแบบตอเนื
่ ่อง/สม่ำเสมอ (Cancel Existing Saving Plan Order)

ชื่อกองทุน / Fund Name .............................................................................................................................................................................................................................
ตัวอักษร
Amount in words

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขายแบบตอเนื
่ ่อง/สม่ำเสมอ / Redemption Plan
จำนวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)

ชื่อกองทุน / Fund Name .............................................................................................................................................................................................................................
ตัวอักษร
หรือ จำนวนหน่วย (หน่วย)
Amount in words
Or Amount (Unit)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สับเปลี่ยนแบบตอเนื
/ From Fund ...................................................................................... ชื่อกองทุนปลายทาง / To Fund .....................................................................................
่ ่อง/สม่ำเสมอ / Switching Plan ชื่อกองทุนตนทาง
้
ตัวอักษร
จำนวนเงิน (บาท)
หรือ จำนวนหน่วย (หน่วย)
Amount in words
Amount (Baht)
Or Amount (Unit)

กรุณา
เลือกเพียง
ขอเดียว/
Please
choose 1
transaction

โปรดระบุวันที่ ที่จะใหทำรายการแบบตอเนื่อง / Please specify the date for Saving Plan Order
ทุกสัปดาห (Weekly)
ทุกเดือน (Monthly)
ทุก 3 เดือน (Quarterly)
ทุก 6 เดือน (Half year)
ทุกป (Yearly)

ทุกวัน (On the day)
ทุกวันที่ (On the date)
ทุกวันที่ (On the date)
ทุกวันที่ (On the date)
ทุกวันที่ (On the date)

โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ (Effective on date)

/

ระบุเพียงวันใดวันหนึ่ง (จันทร – ศุกร) (specify a working day)
ระบุเพียงวันที่ใดวันที่หนึ่ง (1 - 31) (specify a date from 1stระบุเพียงวันที่ใดวันที่หนึ่ง (1 - 31) (specify a date from 1stระบุเพียงวันที่ใดวันที่หนึ่ง (1 - 31) (specify a date from 1stระบุเพียงวันที่ใดวันที่หนึ่ง (1 - 31) (specify a date from 1st/

31st)
31st)
31st)
31st)

กรณี ท ี ่ ไ ม ส ามารถดำเนิ น การได ต ามระยะเวลาที ่ ก ำหนด
เนื่องจากตรงกับวันหยุดทำการ ทานจะใหดำเนินการ / If your
selected date is scheduled on public holiday, you
wish us to proceed on
วันทำการกอนหนา (Previous Working Day)
วันทำการถัดไป (Next Working Day)

ระบุวัน/เดือน/ป (specify date/month/year) ถาไมระบุจะถือวาใหมีผลตั้งแตวันที่สมัคร (if not specify use application date)

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว / For investment in Retirement Mutual Fund or Long-Term Equity fund
ในกรณีที่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาวที
่ขาพเจ
นในปจจุบัน มีเหตุใหเลิ
กทรัพยว์ าด
กเกณฑในการจั
ดการ กองทุนรวม
้
้ าลงทุ
้
้ กกองทุนรวมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลั
์
่ วยหลั
้
์
เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว / In case RMF / LTF is liquidated by the terms and conditions in Notification of the office of the SEC.
ขาพเจ
วยลงทุ
นของขาพเจ
่น โดยขาพเจ
งชื
้ ามี
้ ความประสงคให
์ บริ
้ ษัทจัดการโอนยายหน
้
่
้ าไปยั
้ งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาวอื
้
้ าจะแจ
้
้ ่อกองทุนรวมดังกลาวภายใน 2 วันทำการนับตั้งแตวั่ นที่เกิดเหตุเลิกกองทุน หากเกิน
กำหนดเวลาที่กำหนดให้บริษัทจัดการพิจารณาเลือกกองทุนตามที่เห็นสมควร / I wish to transfer all my units to another RMF / LTF fund and I will inform the name of fund within two business days
from the day of event. If more than the allotted time, I agree to allow Phatra Asset Management to transfer my units into the appropriated fund.

ตามที่ขาพเจ
้ าได
้ ลงทุ
้ นในกองทุนนี้ / As I/We invested in this fund :

ขาพเจ
้ ้าได้รับ อ่านและเข้าใจขอมูลในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แก้ไข
เพิ ่ ม เติ ม โดยชอบตามกฎหมายตลอดจนข ้ อผู ก พั น ระหว ่ างบริ ษ ั ท จั ด การกองทุ น รวมและผู ้ ถื อ หน ่ วยลงทุ น ที ่ จ ั ด ทำขึ ้ น โดยชอบด ้ วยกฎหมายและลงนามโดยผู ้ ดู แ ลผลประโยชน ์ ของกองทุ น รวมและยอมรั บ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของทั
้ ้งหมดจากการลงทุนในกองทุนนี้ / I/We confirm that I/We receive and understand the fund fact sheet before deciding to invest in it. I/We acknowledge and hereby
agree to be bound by the terms, conditions and details stipulated in the Mutual Fund’s Prospectus 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. I/We acknowledge and accept all risks associated with this investment.
กรณีกองทุนรวมมีการลงทุนในตางประเทศ หากเปนการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ
(FIF) ขาพเจ
้นๆ เชน่ ความผันผวนของราคา/
่
้ ารั
้ บทราบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวของกั
้ บการลงทุนในตางประเทศนั
่
มูลคาหลั
ก
ทรั
พ
ย
หรื
อ
ทรั
พ
ย
สิ
น
ที
ล
่
งทุ
น
ความเสี
ย
่
งด
านสภาพคล
อง
ความเสี
ย
่
งของประเทศที
ล
่
งทุ
น
หรื
อ
เกี
ย
่
วข
องกั
บ
การลงทุ
น
รวมไปถึ
ง
ความเสี
ย
่
งด
านอั
ต
ราแลกเปลี
ย
่
นที
อ
่
าจส
งผลให
ข
าพเจ
าอาจได
รั้ บกำไร หรือขาดทุนจากอัตรา
่
์
์
้
่
้
้
่
้ ้ ้
แลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุน หรืออาจได้รับคืนเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และข้าพเจ้าตกลงทำรายการตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เปน สิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือ
ผู้ลงทุน และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการตามขอความที่ระบุไว้ด้านหลังคำสั่งนี้ / I/We invest in the unit trusts of a Foreign Investment Fund (FIF), the Funds are subject to foreign
investment risks for example Market risk, Liquidity risk, Country risk, and Foreign exchange rate risk which it is possible that I/We may receive gain/loss from Foreign
exchange rate or may receive back money less than the principal amount. And I/We hereby agree to do the transaction as stated above. I/We shall not cancel this order in
any circumstances except that cases as outline in the investor’s Bill of Rights. Also I/We certify the statement printed on the back of this form.
กรณีกองทุนรวมที่มิไดัป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้เปนกองทุนรวมที่มิไดัป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนซึ่งข้าพเจ้าอาจขาดทุนหรือได้รับ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือไดรั้ บเงินคืนต่ำกวาเงิ
นของกองทุนรวมที่ระบุไวในคำสั
่งฉบับนี้ ซึ่งเปนการตัดสินใจลงทุนของขาพเจ
/ I/We
่ นลงทุนเริ่มแรกได้ และขาพเจ
้ ายั
้ งคงมีความประสงคที์ ่จะลงทุนในหนวยลงทุ
่
้
้ าเอง
้
hereby confirm to the Asset Management Company that I/We am/are aware that the mutual fund as specified in this application is the mutual fund that does not hedge against
the exchange rate risk entirely. Therefore, I/We may suffer losses or gain profits from the exchange rate and/or receive the proceeds from investment lower than my/our
principal amount, and I/We still wish to invest in the investment unit of such mutual fund as specified in this application, which is based on my/our own decision.
กรณีลงทุนในกองทุน LTF/RMF ข้าพเจ้าได้รับคู่มือการลงทุนที่ระบุรวมถึงรับทราบเงื่อนไขและภาระผูกพันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว / I/we hereby
confirm to the Asset Management Company that I/We have received the tax information regarding LTF/RMF which I/We wish to invest in this application.

ข้าพเจ้าตกลงซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เปนสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน และขอให้คำรับรองและ ยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความ
ที่ระบุไวด้ านหลั
งคำสั่งนี้ / I/We hereby agree to purchase investment units as stated above. I/We shall not cancel this subscription order in any circumstances except the cases
้
as outline in the investor’s Bill of Rights. Also I/We certify the statement printed on the back of this form.
ลายมือชื่อผู้ซื้อ / ผู้ถือหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย .................................................................................................................................................................................................................................................
(Signature of Purchaser / Unitholder / Legal Representative)
กรณีลงทุนในกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได ข้าพเจ้ารับทราบว่า กองทุนรวมที่ระบุไว้ในคำสั่งฉบับนี้เปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้และ
ขาพเจ
จะลงทุ
นตามที่ระบุไวในคำสั
่งฉบับนี้แลวและข
าพเจ
นของ กองทุนรวมที่ระบุไวในคำสั่งฉบับนี้ ซึ่งเปน
้ าได
้ รั้ บคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ขาพเจ
้ าประสงค
้
์
้
้
้ ายั
้ งคงมีความประสงคที์ ่จะลงทุนในหนวยลงทุ
่
การตัดสินใจลงทุนของขาพเจ
าเอง
/
I/We
hereby
confirm
to
the
Asset
Management
Company
that
I/We
am/are
aware
that
the
mutual
fund
as
specified
in this application is the mutual
้ ้
fund of which the level of risks is higher than the level of risks that I/We can invest, and I/We have received additional explanation about the level of risks of the mutual fund
that I/We wish to invest as specified in this application, and I/We still wish to invest in the investment unit of such mutual fund as specified in this application, which is based
on my/our own decision.
ลงชื่อรับทราบข้อมูล / ความเสี่ยง ............................................................................................................................. ผู้ซื้อ / ผู้ถือหน่วยลงทุน / ผู้แทนตามกฏหมาย
(Signature of Purchaser / Unitholder / Legal Representative)
สำหรับเจาหน
้ าที
้ ่
For official use only

.................................................................
ชื่อตัวแทน / Agent Name

............................................................................
หมายเลขผูติ้ ดตอ่ / Single License No.

......................................................................
ผูทำรายการ / Teller

...........................................................................
ผูอนุ
้ มัติ / Authorized Person

คํารับรองและคํายืนยันตอบริษัทจัดการ / Representations and warranties to Management Company
1. ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคําสั่งนี้ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคําสั่งฉบับนี้ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน / I will not revoke or cancel this order in any case
except using the right to revoke this order as provided in the prospectus.
2. ขาพเจาไดรับหนังสือชี้ชวน และคูมือการลงทุนสําหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคูมือการลงทุนสําหรับกองทุนรวมหุนระยะยาว (กรณีซื้อกองทุน RMF/LTF) และ/หรือคูมือผูลงทุน
ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่ใชในการเสนอขายหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดจัดทําขึ้นแลว / I have received the prospectus and Investment Guide for Retirement Mutual
Fund and Investment Guide for Long Term Equity Fund (in case purchasing the Fund RMF/LTF) and/or Investor Guide, as well as any other
documents used in the offering of investment units in which the Management Company has already arranged.
3. ขาพเจาขอยืนยันวา ขาพเจาไดรับทราบและศึกษาขอมูล รวมถึงไดอานหนังสือชี้ชวน และคูมือการลงทุนสําหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และคูมือการลงทุนสําหรับกองทุนรวมหุนระยะยาว (กรณี
ซื้อกองทุน RMF/LTF) และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่เกี่ยวของของกองทุนเปนที่เขาใจอยางดีแลวกอนที่ขาพเจาจะไดตัดสินใจลงทุนในกองทุน โดยขอมูลดังกลาวอาทิเชน ลักษณะของ
กองทุน นโยบายการลงทุน ขอจํากัดการลงทุน ความขัดแยงทางผลประโยชน คําเตือน และการเปดเผยในเรื่องตางๆ ของกองทุนรวมทั้งหมด โดยเฉพาะความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของในการลงทุน
ซึ่งไมจํากัดเฉพาะความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นไดในกองทุนรวมทั่วไป แตรวมถึงความเสี่ยงเฉพาะตามลักษณะของแตละกองทุนดวย เชน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงในประเทศที่
กองทุนเขาไปลงทุนในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในตางประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนตน / I hereby confirm that I have acknowledged and
studied information, as well as read the prospectus and Investment Guide for Retirement Mutual Fund and Investment Guide for Long Term Equity
Fund (in case purchasing the Fund RMF/LTF) and/or the related supporting documents of the Fund, and understood well before I decide to invest.
This information are such as characteristics of the Funds, investment policy, investment restrictions, conflicts of interest, warnings and all
disclosure issues of the Mutual Fund, especially the risks of investment. This is not limited to the risks that may occur in the general Mutual
Fund, but including the specific risks per the characteristics of each Fund such as exchange rate risk, the risk in the country in which the Fund
invests in case the Fund has the investment in abroad, the risks of investing in derivatives, etc.
4. ขาพเจาตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามรายละเอียด และเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน และที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งประกาศ และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทุกประการ / I hereby agree to binding and perform in the details and conditions specified in the prospectus for offering of investment
units and its amendments by the law, including other notification and laws involved in all respects.

สิทธิของผูลงทุน / Rights of Investors
1. สิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู ของบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน และตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวพนักงานที่
ทานติดตอดวย / The right to receive information about the name and address of the Management Company, Underwriter and Selling Agent,
including name, address and identification number of the officers which you contact.
2. สิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยลงทุนที่ไดรับคําแนะนําเพื่อซื้อหนวยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือน และคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุน
รวม / The right to be informed about the risks associated with investment units advised to purchase them, as well as to acknowledge the warnings
and a description of the investment risks in the Mutual Fund.
3. สิทธิในการรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน การขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูในขั้นตอนการ
ดําเนินการเพื่อการควบกองทุนรวม หรือการรวมกองทุนรวม เปนตน / The right to acknowledge the fact that impacts significantly on the interests of unit holders
or the decisions of investment such as sales of units which the Mutual Fund is in the process of merger of mutual funds, etc.
4. สิทธิในการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน เชน คาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอาจไดรับจากการซื้อหรือขายคืนหนวย
ลงทุน เปนตน / The right to receive information about conflicts of interests such as fees or compensation that the Selling Agent may receive from
purchasing or redemption of units, etc.
5. สิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายหนวยลงทุน และแจงใหตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรีบซื้อคืนหนวยลงทุนระงับการติดตอเพื่อเสนอขายหนวยลงทุน หากผูลงทุนไมไดรองขอ / The right to
refuse unit offering and notify the Selling Agent to refrain the services if the Selling Agent contact you without your request.
6. สิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หากทานมิใชนักลงทุนสถาบัน และไดสงคําสั่งซื้อหนวยลงทุนจากตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ที่เสนอขายโดย ผูลงทุนมิไดรองขอ / The rights to cancel or redeem units within the period as prescribed by Laws when you are non-institutional
investor and has purchase unit from Selling Agent’s offer without you request.

การรับขอรองเรียนของผูถือหนวยลงทุน / Complaints of Unit Holders
ทานสามารถยื่นคํารองเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน และตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถ
รองเรียนเปนลายลักษณอักษร หรือกรณีรองเรียนดวยวาจาเจาหนาที่จะทําการบันทึกขอรองเรียนดังกลาวเปนลายลักษณอักษรและจัดใหผูถือหนวยลงทุนลงนาม เพื่อรับรองความถูกตองกอน
ดําเนินการแกไขปญหา โดยผานหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ดังตอไปนี้ / You can file a complaint about the business operation of the Management Company, duty
performance of the officers and the Selling Agent complaint can be made by verbal or writing. Verbal complaint will be recorded in writing and signed
by unit holder for verifying. Complaint shall be resolved through one of these channels.
1. บริษัทจัดการ / The Management Company
2. ผูจดั จําหนาย หรือตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการแตงตั้งอยางเปนทางการ / The Underwriter or Selling Agent officially appointed by the
Management Company
3. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย / The Office of Securities and Exchange Commission

ทั้งนี้ เมื่อไดมีการแกไขปญหาหรือบรรลุขอยุติเกี่ยวกับขอรองเรียนดังกลาวแลว บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย หรือตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน แลวแตกรณี จะดําเนินการแจงผล
ดังกลาวใหผูถือหนวยทราบพรอมเหตุผลประกอบภายใน 7 วันนับแตวันถัดจากวันที่มีขอยุตินั้น / When the issues are resolved or reach consensus about such complaints,
the Management Company, Underwriter or Selling Agent, as the case may be, will notify such result to the unit holder together with reasons within 7
days from the day following the date of the settlement.

