ต้นฉบับสำหรับบริ ษทั จัดกำร/ผูส้ นับสนุ น

บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม ฟิ ลลิป จากัด
Phillip Asset Management Company Limited

คาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน / Redemption Form
วันที่/Date……………………………

ตัวแทนจำหน่ำย/สำขำ Agent/Branch ……………………………………………………
ชื่อกองทุน/Fund Name ……….. ………………………………………………………
ชื่ อผูถ้ ือหน่วยลงทุน/Unitholder Name ………………………………………………..

เลขที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน/Unitholder No.

โปรดเลือกเพียง 1 รำยกำร / Please choose 1 transaction
จำนวนหน่วยที่ตอ้ งกำรขำยคืน............ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....หน่วย

Net redemption amount in units
Units
โปรดกรอกเป็ นตัวหนังสื อ
Amount in words

จำนวนเงินสุ ทธิ ที่ตอ้ งกำรขำยคืน.......................................................................บำท
Net redemption amount in Baht
Baht

ชำระค่ำขำยคืนโดย/Pay the redemption proceeds by:
จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะในนำมข้ำพเจ้ำ/Account Payee cheque in my/our name
นำเงิน/เช็คเข้ำบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำตำมที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชี กองทุนหรื อคำแก้ไข (ถ้ำมี)/Credit the proceeds to the bank account indicated in the Account
Opening Form or Amendment Form (if any)
นำเงิน/เช็คเข้ำบัญชีเงินฝำกที่/Credit the proceeds to my/our bank account at
(ชื่อบัญชีเงินฝำกจะต้องตรงกับชื่อบัญชี ผถู ้ ือหน่วยลงทุน/The bank account name must be the same as the fund account name)
เลขที่บญั ชี/Account No……………………….. ธนำคำร/Bank……………………..สำขำ/Branch…………......................ประเภทบัญชี/Account Type……………………
ข้ำพเจ้ำได้ศึกษำคู่มือผูล้ งทุนที่ระบุไว้ในด้ำนหลังของคำสัง่ นี้ แล้ว และตกลงขำยคืน
หน่วยลงทุนตำมที่ระบุในใบคำสัง่ นี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสัง่ นี้ ไม่ว่ำกรณี ใด ๆ เว้น
แต่เป็ นข้อก ำหนดสิ ท ธิ ข องผูล้ งทุ น ที่ ระบุ ไว้ในคู่ มือผู้ล งทุ น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำตกลง
ยอมรับและจะปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ ชวน
เสนอขำยหน่วยลงทุนทุกประกำร/ I/We have studied the Manual of investor's
rights specified at the back of this form, and agree to redeem the Fund units
as stated above. I/We shall not cancel this redemption in any circumstances
except that in the cases as outlined in the Manual of investor's rights. I/We
accept and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund
Prospectus.
กำรลงทุน ในหน่ วยลงทุน มิ ใช่ ก ำรฝำกเงิ น และมี ค วำมเสี่ ยงของกำรลงทุ น ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนอำจได้รับเงินลงทุนคืนมำกกว่ำหรื อน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ และ
อำจไม่ได้รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรื ออำจไม่
สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมที่ได้มีคำสัง่ ไว้ / Mutual funds are not deposits
and are subject to investment risks. Unit holders may get back the money more
or less than the original investment amount and may not receive the redemption
proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as
they wish.

ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำตำมที่ ขำ้ พเจ้ำได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจ
สำระสำคัญของกองทุนรวมนี้ ท้ งั หมดแล้ว ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยอมรับควำมเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจำกกำรลงทุนนี้
I/We confirm that I/we understand the relevant information pertaining to the
Fund before deciding to invest in it. I/We acknowledge and accept all risks
associated with this investment.
หำกข้ำพเจ้ำลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ ยงชี พและ/หรื อกองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยำวที่จดั ตั้งและจัดกำรโดยบริ ษทั ฯ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำบริ ษทั ฯ หรื อนำยทะเบียน
จะปฏิ เสธกำรลงทะเบียนโอนหรื อกำรจำนำหน่ วยลงทุนของกองทุนดังกล่ำว ซึ่ ง
เป็ นไปตำมประกำศและข้อกำหนดของ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
I/We acknowledge that, in case I/we invest in the units of a retirement mutual
fund and/or long-term equity fund set up and managed by the Company. The
Company or the Registrar shall not allow a transfer or pledge of units of such
fund. Which is according to the rules and guidelines of the office of the SEC.

สาหรับเจ้ าหน้ าที่/For Official use only
ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน

ประเภท ก

ประเภท ข

ชื่อ......................................................................เลขที่...................................
ตัวแทน/Agent

ผูอ้ นุมตั ิ/Authorizer

ลงชื่อ/Signature

……...……….….……...…..………....…………..ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/Unit holder's

(……………….…………...…………….….)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม ฟิ ลลิป จำกัด
ชั้น 22 อำคำรวรวัฒน์, 849 ถนนสี ลม, สี ลม, บำงรัก, กรุ งเทพฯ 10500
22nd Floor, Vorawat Building, 849 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND
Tel. 66 2635 3033 Fax : 66 2635 3040

สำหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม ฟิ ลลิป จากัด
Phillip Asset Management Company Limited

คาสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน / Redemption Form
วันที่/Date……………………………

ตัวแทนจำหน่ำย/สำขำ Agent/Branch ……………………………………………………
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ชื่ อผูถ้ ือหน่วยลงทุน/Unitholder Name ………………………………………………..

เลขที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน/Unitholder No.

โปรดเลือกเพียง 1 รำยกำร / Please choose 1 transaction
จำนวนหน่วยที่ตอ้ งกำรขำยคืน............ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....หน่วย

Net redemption amount in units
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โปรดกรอกเป็ นตัวหนังสื อ
Amount in words

จำนวนเงินสุ ทธิ ที่ตอ้ งกำรขำยคืน.......................................................................บำท
Net redemption amount in Baht
Baht

ชำระค่ำขำยคืนโดย/Pay the redemption proceeds by:
จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะในนำมข้ำพเจ้ำ/Account Payee cheque in my/our name
นำเงิน/เช็คเข้ำบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำตำมที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชี กองทุนหรื อคำแก้ไข (ถ้ำมี)/Credit the proceeds to the bank account indicated in the Account
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นำเงิน/เช็คเข้ำบัญชีเงินฝำกที่/Credit the proceeds to my/our bank account at
(ชื่อบัญชีเงินฝำกจะต้องตรงกับชื่ อบัญชีผถู ้ ือหน่วยลงทุน/The bank account name must be the same as the fund account name)
เลขที่บญั ชี/Account No……………………….. ธนำคำร/Bank……………………..สำขำ/Branch…………......................ประเภทบัญชี/Account Type……………………
ข้ำพเจ้ำได้ศึกษำคู่มือผูล้ งทุนที่ระบุไว้ในด้ำนหลังของคำสัง่ นี้ แล้ว และตกลงขำยคืน
หน่วยลงทุนตำมที่ระบุในใบคำสัง่ นี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสัง่ นี้ ไม่ว่ำกรณี ใด ๆ เว้น
แต่เป็ นข้อก ำหนดสิ ท ธิ ข องผูล้ งทุ น ที่ ระบุ ไว้ในคู่ มือผู ้ล งทุ น ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำตกลง
ยอมรับและจะปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสื อชี้ ชวน
เสนอขำยหน่วยลงทุนทุกประกำร/ I/We have studied the Manual of investor's
rights specified at the back of this form, and agree to redeem the Fund units
as stated above. I/We shall not cancel this redemption in any circumstances
except that in the cases as outlined in the Manual of investor's rights. I/We
accept and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund
Prospectus.
กำรลงทุน ในหน่ วยลงทุน มิ ใช่ ก ำรฝำกเงิ น และมี ค วำมเสี่ ยงของกำรลงทุ น ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนอำจได้รับเงินลงทุนคืนมำกกว่ำหรื อน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่ มแรกก็ได้ และ
อำจไม่ได้รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรื ออำจไม่
สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมที่ได้มีคำสัง่ ไว้ / Mutual funds are not deposits
and are subject to investment risks. Unit holders may get back the money more
or less than the original investment amount and may not receive the redemption
proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as
they wish.

ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำตำมที่ ขำ้ พเจ้ำได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจ
สำระสำคัญของกองทุนรวมนี้ ท้ งั หมดแล้ว ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยอมรับควำมเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจำกกำรลงทุนนี้
I/We confirm that I/we understand the relevant information pertaining to the
Fund before deciding to invest in it. I/We acknowledge and accept all risks
associated with this investment.
หำกข้ำพเจ้ำลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ ยงชี พและ/หรื อกองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยำวที่จดั ตั้งและจัดกำรโดยบริ ษทั ฯ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำบริ ษทั ฯ หรื อนำยทะเบียน
จะปฏิ เสธกำรลงทะเบียนโอนหรื อกำรจำนำหน่ วยลงทุนของกองทุนดังกล่ำว ซึ่ ง
เป็ นไปตำมประกำศและข้อกำหนดของ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
I/We acknowledge that, in case I/we invest in the units of a retirement mutual
fund and/or long-term equity fund set up and managed by the Company. The
Company or the Registrar shall not allow a transfer or pledge of units of such
fund. Which is according to the rules and guidelines of the office of the SEC.

สาหรับเจ้ าหน้ าที่/For Official use only
ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน

ประเภท ก

ประเภท ข

ชื่อ......................................................................เลขที่...................................
ตัวแทน/Agent

ผูอ้ นุมตั ิ/Authorizer

ลงชื่อ/Signature

……...……….….……...…..………....…………..ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/Unit holder's

(……………….…………...…………….….)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม ฟิ ลลิป จำกัด
ชั้น 22 อำคำรวรวัฒน์, 849 ถนนสี ลม, สี ลม, บำงรัก, กรุ งเทพฯ 10500
22nd Floor, Vorawat Building, 849 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND
Tel. 66 2635 3033 Fax : 66 2635 3040

คู่มือผูล้ งทุน
1. ท่ำนผูล้ งทุนมีสิทธิ ในกำรได้รับทรำบข้อมูลเกี่ ยวกับชื่ อ ที่อยู่ ของบริ ษทั จัดกำร
และผูส้ นับสนุนกำรขำยหรื อรับซื้ อคืน รวมทั้งชื่ อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของ
พนักงำนผูท้ ำหน้ำที่ขำยหรื อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่ำน
2. ท่ำนผูล้ งทุ นมี สิทธิ ได้รับ ทรำบข้อมูล เกี่ ยวกับควำมเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับ หน่ วย
ลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้ อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทรำบคำเตือนและ
คำอธิบำยเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงของกำรลงทุนในหน่วยลงทุน
3. ท่ำนผูล้ งทุนมีสิทธิ ได้รับทรำบข้อเท็จจริ งที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูซ้ ้ือหน่วยลงทุนหรื อต่อกำรตัดสิ นใจในกำรลงทุน เช่น กองทุน
อยูใ่ นระหว่ำงขั้นตอนกำรรวมกับกองทุนรวมรำยอื่นหรื อไม่
4. ท่ ำ นผู้ล งทุ น มี สิ ทธิ ใ นกำรได้ รั บ ทรำบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ควำมขั ด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์
5. ท่ำนผูล้ งทุนมีสิทธิ ในกำรแสดงเจตนำว่ำไม่ตอ้ งกำรรับกำรติดต่อในลักษณะที่
เป็ นกำรขำยโดยผูล้ งทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling)
6. ท่ำนผูล้ งทุนที่มิใช่ผูล้ งทุนสถำบัน มีสิทธิ ที่จะยกเลิ กค่ำสั่งซื้ อหน่ วยลงทุนหรื อ
ขำยคื น หน่ ว ยลงทุ น ในกรณี ที่ เป็ นกำรขำยโดยผู ้ล งทุ น มิ ไ ด้ ร้ อ งขอ (Cold
Calling) ตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนดไว้
กำรยืน่ ข้อร้องเรี ยน
ท่ำนผูล้ งทุนสำมำรถยื่นข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับกำรประกอบธุ รกิ จจัดกำรกองทุนรวม
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของพนักงำนของบริ ษทั จัดกำรหรื อตัวแทนสนับสนุ นได้ช่องทำง
ใดช่องทำงหนึ่ งดังต่อไปนี้
1. ที่บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม ฟิ ลลิป จำกัด (บริ ษทั จัดกำร) ท่ำนผูล้ งทุน
สำมำรถร้องเรี ยนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรื อด้วยวำจำได้ที่บริ ษทั จัดกำร ในกรณี
ที่ท่ำนร้ องเรี ยนด้วยวำจำ ท่ำนสำมำรถให้ เจ้ำหน้ำที่ ของบริ ษทั จัดกำรบัน ทึ ก
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยท่ำนผูล้ งทุนจะต้องสอบทำนควำมถูกต้องในบันทึ ก
ข้อ ร้ อ งเรี ย นและลงนำมรั บ รองทุ ก ครั้ ง บริ ษ ัท จัด กำรมี ห น้ ำที่ ร วบรวมข้อ
ร้องเรี ยนพร้ อมแนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. เป็ นรำยไตรมำส ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั สิ้ นไตรมำส
2. ผูส้ นับสนุ น กำรขำยหรื อรับ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น (ผูส้ นับสนุ น ฯ) ท่ ำนผูล้ งทุ น
สำมำรถร้องเรี ยนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรื อด้วยวำจำได้ที่ผสู้ นับสนุนฯ ในกรณี
ที่ท่ำนร้องเรี ยนด้วยวำจำ ท่ำนสำมำรถให้ผสู ้ นับสนุ นฯบันทึกข้อร้ องเรี ยนเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร โดยท่ำนผูล้ งทุนจะต้องสอบทำนควำมถูกต้องในบันทึ กข้อ
ร้องเรี ยนและลงนำมรับรองทุกครั้ง ผูส้ นับสนุ นมี หน้ำที่รวบรวมข้อร้ องเรี ยน
พร้อมแนวทำงแก้ไขปั ญหำ นำส่ งให้บริ ษทั จัดกำรทรำบภำยใน 7 วันนับตั้งแต่
วันที่มีขอ้ ยุติ
3. ส ำนัก งำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.(ส ำนัก งำนฯ) ท่ ำนผู ้ล งทุ น สำมำรถยื่น ข้อ
ร้ องเรี ยนต่อ สำนักงำนฯ เพื่ อให้บ ริ ษทั จัดกำรดำเนิ นกำรแก้ไขข้อร้ องเรี ยน
ดัง กล่ ำวตำมขั้น ตอนวิ ธี ก ำรพิ จ ำรณำกำรแก้ไขปั ญ หำ และรำยงำนผลกำร
ดำเนิ นงำนให้สำนักงำนฯ ทรำบภำยใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจำกวันที่ ได้รับ
ร้องเรี ยนนั้น หำกบริ ษทั จัดกำรไม่สำมำรถแก้ไขให้เสร็ จภำยใน 30 วัน ให้ทำง
บริ ษทั รำยงำนกำรดำเนินกำรต่อ ก.ล.ต. ทุก 30 วัน จนกว่ำจะแล้วเสร็ จ หลังจำก
ดำเนิ นกำรแก้ไขปั ญหำแล้วเสร็ จ บริ ษทั จัดกำรหรื อผูส้ นับสนุนฯ แล้วแต่กรณี
จะต้องแจ้งเรื่ องดังกล่ ำวให้ ก ับ ท่ ำนเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรทรำบภำยใน 7 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่มีขอ้ ยุติ

MANUAL OF INVESTORS RIGHT
1. You have the right to know the names and addresses of Selling
Supports and their representatives that Phillip Assets
Management Company Limited appointed.
2. You have the right to receive the risk data of the recommended
fund including the warning of the investment risk.
3. You have the right to receive the data that will effect to your
benefits and decision making.
4. You have the right to know the conflict of interest.
5. Without your permission, you may refuse to the cold calling
from unknown fund representatives.
6. You may cancel your subscription orders from the cold calling
as stated by law. If you are not institutional clients.
COMPLAINTS FILING
You may submit your complaints through either channel as shown
below:1. Phillip Assets Management Company Limited (company)
You may file your related investment complaints with the
company. If you make verbal complaints, you can ask
company’s staff to write down and you have to review and sign
your name to confirm the correctness. We have the duty to
gather the complaints and the solutions and send them quarterly
to SEC within 15 days after the end of the quarter.
2. Selling Supports
You may file your related investment complaints with your Selling Supports. If
you make verbal complaints, you can ask your Selling Supports or its
representatives to write down and you have to review and sign your name to
confirm the correctness. Your Selling Supports will send the solutions to us
within 7 days if the problems have been solved.

3. The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC)
You may file your related investment complaints with SEC and it will send the
complaints us to solve the complaints. We have to report within 30 days after
receives the complaints and have to keep reporting every 30 days if there are no
solutions. Either our Selling Supports or we have to inform the investors the
solutions within 7 days after the complaints have been solved.

