
                                

                                                                                                                          
 

ตวัแทนจ ำหน่ำย/สำขำ Agent/Branch …………………………………………………… 
ช่ือกองทุน/Fund Name ……….. ………………………………………………………  
ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน/Unitholder Name  ……………………………………………….. 

 
โปรดเลือกเพียง 1 รำยกำร / Please choose 1 transaction 

 
 
 
โปรดกรอกเป็นตวัหนงัสือ 
Amount in words 
 
ช ำระค่ำขำยคืนโดย/Pay the redemption proceeds by: 
       จ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะในนำมขำ้พเจำ้/Account Payee cheque in my/our name 
      น ำเงิน/เช็คเขำ้บญัชีเงินฝำกของขำ้พเจำ้ตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นค ำขอเปิดบญัชีกองทุนหรือค ำแกไ้ข (ถำ้มี)/Credit the proceeds to the bank account indicated in the Account  
       Opening Form or Amendment Form (if any)  
       น ำเงิน/เช็คเขำ้บญัชีเงินฝำกท่ี/Credit the proceeds to my/our bank account at  
      (ช่ือบญัชีเงินฝำกจะตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีผูถื้อหน่วยลงทุน/The bank account name must be the same as the fund account name)  
       เลขท่ีบญัชี/Account No……………………….. ธนำคำร/Bank……………………..สำขำ/Branch…………......................ประเภทบญัชี/Account Type…………………… 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลปิ จ ากดั 
Phillip Asset Management Company Limited 

      จ ำนวนหน่วยท่ีตอ้งกำรขำยคืน............ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....หน่วย 
        Net redemption amount in units                                                  
Units 
      

      จ ำนวนเงินสุทธิท่ีตอ้งกำรขำยคืน.......................................................................บำท 

        Net redemption amount in Baht                                                                       Baht   

เลขท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน/Unitholder No. 
 

ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน / Redemption Form 

ขำ้พเจำ้ไดศึ้กษำคู่มือผูล้งทุนท่ีระบุไวใ้นดำ้นหลงัของค ำสัง่น้ีแลว้ และตกลงขำยคืน
หน่วยลงทุนตำมท่ีระบุในใบค ำสั่งน้ี โดยจะไม่เพิกถอนค ำสั่งน้ีไม่ว่ำกรณีใด ๆ เวน้
แต่เป็นข้อก ำหนดสิทธิของผูล้งทุนท่ีระบุไวใ้นคู่มือผู ้ลงทุน ทั้ งน้ีข้ำพเจ้ำตกลง 
ยอมรับและจะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขทั้งหมดท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน
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. 
กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผูถื้อ
หน่วยลงทุนอำจไดรั้บเงินลงทุนคืนมำกกว่ำหรือนอ้ยกวำ่เงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได ้และ
อำจไม่ไดรั้บช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด หรืออำจไม่
สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนไดต้ำมท่ีไดมี้ค  ำสั่งไว ้/ 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. 
 

ขำ้พเจำ้ขอยืนยนัว่ำตำมท่ีขำ้พเจำ้ได้ลงทุนในกองทุนน้ี ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนและเขำ้ใจ
สำระส ำคญัของกองทุนรวมน้ีทั้งหมดแลว้ ขำ้พเจำ้รับทรำบและยอมรับควำมเส่ียง
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดจำกกำรลงทุนน้ี 
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. 
หำกขำ้พเจำ้ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกำรเล้ียงชีพและ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยำวท่ีจดัตั้งและจดักำรโดยบริษทัฯ ขำ้พเจำ้รับทรำบว่ำบริษทัฯ หรือนำยทะเบียน
จะปฏิเสธกำรลงทะเบียนโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่ำว ซ่ึง
เป็นไปตำมประกำศและขอ้ก ำหนดของ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 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.  
 

                                                                                                                                        

 ลงช่ือ/Signature ……...……….….……...…..………....…………..ผูถื้อหน่วยลงทุน/Unit holder's 

                                (……………….…………...…………….….) 

วนัท่ี/Date…………………………… 

ส าหรับเจ้าหน้าที่/For Official use only 

ตวัแทน/Agent ผูอ้นุมติั/Authorizer 

 

ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน                    ประเภท ก                      ประเภท ข   
 

ช่ือ......................................................................เลขท่ี................................... 

ตน้ฉบบัส ำหรับบริษทัจดักำร/ผูส้นบัสนุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม ฟิลลิป จ ำกดั 
ชั้น 22 อำคำรวรวฒัน์, 849 ถนนสีลม, สีลม, บำงรัก, กรุงเทพฯ 10500 

22nd Floor, Vorawat Building, 849 Silom Road,  Silom, Bangrak, Bangkok  10500 THAILAND 
Tel. 66 2635 3033 Fax : 66 2635 3040 
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บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลปิ จ ากดั 
Phillip Asset Management Company Limited 
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 ลงช่ือ/Signature ……...……….….……...…..………....…………..ผูถื้อหน่วยลงทุน/Unit holder's 

                                (……………….…………...…………….….) 

วนัท่ี/Date…………………………… 

ส าหรับเจ้าหน้าที่/For Official use only 

ตวัแทน/Agent ผูอ้นุมติั/Authorizer 

 

ผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน                    ประเภท ก                      ประเภท ข   
 

ช่ือ......................................................................เลขท่ี................................... 

ส ำหรับผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม ฟิลลิป จ ำกดั 
ชั้น 22 อำคำรวรวฒัน์, 849 ถนนสีลม, สีลม, บำงรัก, กรุงเทพฯ 10500 

22nd Floor, Vorawat Building, 849 Silom Road,  Silom, Bangrak, Bangkok  10500 THAILAND 
Tel. 66 2635 3033 Fax : 66 2635 3040 

 



 

คู่มือผูล้งทุน 
1. ท่ำนผูล้งทุนมีสิทธิในกำรไดรั้บทรำบขอ้มูลเก่ียวกบัช่ือ ท่ีอยู ่ของบริษทัจดักำร 

และผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน รวมทั้งช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ ำตวัของ
พนกังำนผูท้  ำหนำ้ท่ีขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของท่ำน 

2. ท่ำนผูล้งทุนมีสิทธิได้รับทรำบขอ้มูลเก่ียวกับควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วย
ลงทุนท่ีไดรั้บค ำแนะน ำเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทรำบค ำเตือนและ
ค ำอธิบำยเก่ียวกบัควำมเส่ียงของกำรลงทุนในหน่วยลงทุน 

3. ท่ำนผูล้งทุนมีสิทธิ ไดรั้บทรำบขอ้เทจ็จริงท่ีมีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือต่อกำรตดัสินใจในกำรลงทุน เช่น กองทุน
อยูใ่นระหวำ่งขั้นตอนกำรรวมกบักองทุนรวมรำยอ่ืนหรือไม่ 

4. ท่ ำนผู ้ลงทุน มีสิทธิในกำรได้รับทรำบข้อมูล เก่ียวกับควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ 

5. ท่ำนผูล้งทุนมีสิทธิในกำรแสดงเจตนำว่ำไม่ตอ้งกำรรับกำรติดต่อในลกัษณะท่ี
เป็นกำรขำยโดยผูล้งทุนมิไดร้้องขอ (Cold Calling) 

6. ท่ำนผูล้งทุนท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถำบนั มีสิทธิท่ีจะยกเลิกค่ำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือ
ขำยคืนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีเป็นกำรขำยโดยผู ้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold 
Calling) ตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้

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. 

กำรยืน่ขอ้ร้องเรียน 
ท่ำนผูล้งทุนสำมำรถยื่นขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบักำรประกอบธุรกิจจดักำรกองทุนรวม 
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของพนกังำนของบริษทัจดักำรหรือตวัแทนสนบัสนุนไดช่้องทำง
ใดช่องทำงหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. ท่ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม ฟิลลิป จ ำกดั (บริษทัจดักำร) ท่ำนผูล้งทุน
สำมำรถร้องเรียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือดว้ยวำจำไดท่ี้บริษทัจดักำร ในกรณี
ท่ีท่ำนร้องเรียนด้วยวำจำ ท่ำนสำมำรถให้เจำ้หน้ำท่ีของบริษทัจดักำรบนัทึก
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยท่ำนผูล้งทุนจะตอ้งสอบทำนควำมถูกตอ้งในบนัทึก
ข้อร้องเรียนและลงนำมรับรองทุกคร้ัง บริษัทจดักำรมีหน้ำท่ีรวบรวมข้อ
ร้องเรียนพร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. เป็นรำยไตรมำส ภำยใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัส้ินไตรมำส 

2. ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ผูส้นับสนุนฯ) ท่ำนผูล้งทุน
สำมำรถร้องเรียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือดว้ยวำจำไดท่ี้ผูส้นบัสนุนฯ ในกรณี
ท่ีท่ำนร้องเรียนดว้ยวำจำ ท่ำนสำมำรถให้ผูส้นบัสนุนฯบนัทึกขอ้ร้องเรียนเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร โดยท่ำนผูล้งทุนจะตอ้งสอบทำนควำมถูกตอ้งในบนัทึกขอ้
ร้องเรียนและลงนำมรับรองทุกคร้ัง ผูส้นับสนุนมีหน้ำท่ีรวบรวมขอ้ร้องเรียน
พร้อมแนวทำงแกไ้ขปัญหำ น ำส่งให้บริษทัจดักำรทรำบภำยใน 7 วนันบัตั้งแต่
วนัท่ีมีขอ้ยติุ 

3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.(ส ำนักงำนฯ)  ท่ำนผู ้ลงทุนสำมำรถยื่นข้อ
ร้องเรียนต่อ ส ำนักงำนฯ เพ่ือให้บริษทัจดักำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียน
ดังกล่ำวตำมขั้นตอนวิธีกำรพิจำรณำกำรแก้ไขปัญหำ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให้ส ำนักงำนฯ ทรำบภำยใน 30 วนันับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท่ีได้รับ
ร้องเรียนนั้น หำกบริษทัจดักำรไม่สำมำรถแกไ้ขให้เสร็จภำยใน 30 วนั ให้ทำง
บริษทัรำยงำนกำรด ำเนินกำรต่อ ก.ล.ต. ทุก 30 วนั จนกวำ่จะแลว้เสร็จ หลงัจำก
ด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำแลว้เสร็จ บริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนุนฯ แลว้แต่กรณี
จะต้องแจง้เร่ืองดังกล่ำวให้กับท่ำนเป็นลำยลักษณ์อกัษรทรำบภำยใน 7 วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีมีขอ้ยติุ 

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. 

 

 

 

 

 

 


