
 

 

 

 

 

 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน โซลารสิ จาํกดั 
ชั �น 8 อาคารลิเบอร์ตี �สแควร์ เลขที� 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 66 2 624 6333 โทรสาร 66 2 624 6330 www.solarisfunds.com 

ใบคาํสั� งขายคนื 
Redemption Form 

 
ผู้สนบัสนนุการขายฯ / Agent 

เลขที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unitholder No. 

วนัที� / Date 

 
ชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ  หมายเลขโทรศพัท์ 
Unitholder Name  : …………………………………………………………………………………………………………    Telephone No.           :    ……………………………….................. 
ชื�อกองทนุ 
Fund Name :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

จํานวนเงินที�ต้องการขายคืน           
Number of Redemption   
 
 
 
 
 * ในกรณีขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทนุรวมเพื อการเลี!ยงชีพ (RMF) โปรดกรอกจํานวนที ตอ้งการขายคืนเป็นหน่วยเท่านั!น 
 * In case of LTF / RMF redemption, please fill number or redeem in Unit only 

ในการขายคืนหน่วยลงทนุครั �งนี � หากท่านต้องการเปลี�ยนบญัชีเพื�อรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นการชั�วคราว โปรดระบบุญัชีที�ท่านต้องการ (ทั �งนี � บญัชีดงักลา่วต้องเป็นบญัชีที�เคยแจ้งไว้กบันายทะเบียนหน่วย
ลงทนุแล้วเท่านั �น) / If you wish to temporarily change the account in transferring your redemption money for this transaction, please specify the account number. (The account must be per-
designated to the Registrar) 
(     )  ตามเงื�อนไขที�ระบใุนใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ / As specified in Account Opening Form 

(     )  ธนาคาร / Bank …………………………………..………..………………….   สาขา / Branch ………………………..…..……………………………   เลขที� / Account No. …………………..……...…………………………….. 

(     )  โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต (ผู้ ถือหน่วยจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) / Request for bahtnet service (Unitholder is liable for the fees charged.) 
(     )  รับเช็คทางไปรษณีย์ / By Mail 

(     )  สําหรับกองทนุรวมหุ้นระยะยาว / กองทุนรวมเพื�อการเลี �ยงชีพ : โอนหน่วยลงทนุไปกองทนุ 
 For Long-term equity fund (LTF) / Retirement mutual fund (RMF) : Transfer payment for redemption to LTF/RMF named :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 วนัที� / Date ………………………………………………………………………………………   ของ บลจ. / Managed by ………………………………………………………………………………………………………………... 

 โดยได้แนบเอกสารการรับโอนจากกองทนุปลายทาง / Attached here with the transfer document from destination fund ………………………………………. ฉบบั / Copy 

ข้าพเจ้าตกลงขายคืนหน่วยลงทนุตามที�ระบไุว้ในคําสั�งนี �โดยจะไมเ่พิกถอนคําสั�งนี �ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ �น เว้นแต่เป็นสิทธิของผู้ลงทนุที�ระบไุว้ในคู่มือผู้ลงทนุ และขอให้คํารับรองและยืนยนัต่อบริษัทจดัการตามข้อความที�
ระบไุว้ด้านหลงัคําสั�งนี � 
I/We hereby agree to redeem investment units as stated above. I/We shall not cancel this redemption 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    ................................................................................... 
ลายมือชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unitholder’s Signature 

สาเหตกุารขายคืนสําหรับ : กองทนุรวมเพื�อการเลี �ยงชีพ หรือ กองทนุรวมหุ้นระยะยาว / The reasons of redemption for : RMF or LTF 
(     )  ผิดเงื�อนไข  (     )  เสียชีวิต  (     )  ทพุพลภาพ  (     )  ถือครบ 5 ปีปฏิทิน (สําหรับ LTF) 
 Non comply to investment restriction Decease Disability 5 Consecutive calendar (For LTF) 

(     )  อาย ุ55 ปีบริบูรณ์ และลงทนุใน RMF ต่อเนื�อง 5 ปี (สําหรับ RMF) 
 55 year old and have been investing in RMF for at least 5 years (For RMF) 

คําเตือน : การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสี�ยงของการลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ�มแรก และอาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที�กําหนด 
หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามที�มีคําสั�งไว้ และผู้ลงทนุควรซื �อขายหน่วยลงทนุกบับคุคลที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 
Warning : Mutual Funds are not deposits and are subject to investment risks. The value of investments and the income from them may fall as well as rise, and you are not guaranteed to get the money redemption or 
investment units could not be sold within the specified period. There is also a risk that your redemption proceed are delayed or denied. Investors should subscript/redeem units trusts through organization and/or 
person that has been approved or accredited by the office of the SEC. 
ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชี �ชวนของแต่ละกองทนุให้เข้าใจก่อนตดัสนิใจลงทนุ หากท่านต้องการทราบข้อมลูหรือรายละเอียดเพิ�มเติม สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที�บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืน / Investor 
should study information in the fund prospectus before making a decision to invest and should keep the information for future references. Investors also have a right to request for more information from the Asset 
Management Company or the selling agents. 

สําหรับเจ้าหน้าที� 
For official use only 

 

 
ผู้แนะนําการลงทนุ / Investment Consultant 

      
รหสัผู้แนะนําฯ / IC No. 

 
ผู้ ทํารายการ / Teller 

 
ผู้อนมุติั / Authorizer 

ตวัเลข                                                                                   หน่วย 
In number                                                                                               Unit 

ตวัเลข                                                                                   บาท 
In number                                                                                               Bath 

ตวัอกัษร 
In words                                                                              



คํารับรองและคํายืนยันต่อบริษัทจัดการ 

1. ข้าพเจ้าตกลงจะขายหน่วยลงทุนตามที�ระบุไว้ในใบคําสั�งนี   โดยไม่เพิกถอนคําสั�งขายหน่วยลงทุนนี  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั  งสิ  น / I/We agree to redeem the fund units as stated above and shall not cancel this 
redemption order in any circumstances.  

2. ข้าพเจ้ายินยอมเสียค่าธรรมเนียมการรับซื  อคืนหน่วยลงทุนและยินยอมผูกพันตามเงื�อนไขข้อกําหนดและข้อความใดๆ ที�ระบุไว้ในหนังสือชี  ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน / I/We agree to pay the redemption fee and 
consent to be bound by all terms and conditions specified in the fund’s prospectus. 

3. ข้าพเจ้าจะคํานึงถึงเงื�อนไขเรื�องสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลและเข้าใจรายละเอียดในคู่มือแล้วว่า หากข้าพเจ้ามีการทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวหรือกองทุนเพื�อ         
การเลี  ยงชีพก่อนระยะเวลาที�ต้องถือครอง ข้าพเจ้าอาจจะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และจะต้องชําระคนืภาษีที�ได้รับการลดหย่อนและเงินเพิ�มแก่กรมสรรพากร / I/We have been aware of the requirements 
regarding the personal income tax benefits of the investment. The event that I/We redeem an LTF or RMF fund unit before the period required, I/We may lose the personal income tax benefits and 
must return the value of all such benefits to the revenue department. 

4. ในกรณีที�ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที�ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที�แก้ไขเพิ�มเติมโดยชอบด้วย
กฎหมายตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุนที�จดัทําขึ  นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / In case that the fund units are allocated to an 
investor, the investor acknowledges and consents to be bound by the conditions set in the fund’s prospectus which has been approved by the office of the SEC and legally amended later as well as 
the bindings between the asset management company and the unitholders. Such bindings must be lawful and signed by the trustee of the fund. 

 

คู่มือผู้ลงทนุ 

สิทธิของผู้ลงทุน / Unitholder’s Rights 

1. สิทธิในการรับทราบรายชื�อของบริษัทจัดการทุกแห่งที�ได้มอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื  อคืนเพื�อทําการขายหรือรับซื  อคืนหน่วยลงทุน / The right to know the names of all 
asset management companies which appoint ordinary persons of juristic persons to be the selling agents of fund units. 

2. สิทธิในการได้รับทราบข้อมลูเกี�ยวกบัชื�อ ที�อยู่ของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื  อคนืรวมทั  งชื�อ ที�อยู่ และเลขประจําตวัพนกังาน ผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนของนิติบุคคลดงักล่าว / The right to know the names 
and the addresses of the asset management companies and the selling agents as well as the names, the addresses, and the employee identification numbers of representatives of such juristic 
persons. 

3. สิทธิที�จะได้รับทราบข้อมลูเกี�ยวกับความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับหน่วยลงทุนที�ได้รับคําแนะนําเพื�อซื  อหน่วยลงทุนนั  น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี�ยวกับความเสี�ยงในการลงทุนในหน่วยลงทุน / The right to 
know the risks of the suggested fund units as well as the right to know the warnings and the explanation regarding the risks of investment in fund units. 

4. สิทธิในการรับทราบข้อเท็จจริงที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยหรือต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที�อยู่ในขั  นตอนการดาํเนินการเพื�อควบรวมกองทุนรวม เป็น
ต้น / The right to know the facts which can significantly affect investors’ benefits of affect the investment decisions i.e. selling the units of a mutual fund which is under a merging process. 

5. สิทธิในการรับทราบข้อมลูเกี�ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น คา่ธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที�ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื  อคนือาจได้รับจากการซื  อหรือขายหน่วยลงทนุ เป็นต้น / The right to know the conflicts 
of interest such as fees or compensation which the selling agents may receive from selling or redeeming the fund units. 

6. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการตดิตอ่ในลกัษณะที�เป็นการขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ (Cold Calling) / The right to express the intention not to receive a cold calling. 
7. สิทธิของผู้ลงทนุที�มิใช่ผู้ลงทนุสถาบนัที�จะยกเลิกคาํสั�งซื  อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที�เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling) ทั  งนี  ตามระยะเวลาที�กฎหมายกําหนดไว้ / The right of non-

institutional investors to cancel buying or redeeming orders of fund units within time limit specified by law if the transactions were initiated by cold callings. 
8. สิทธิในการขอรับหนังสือชี  ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญจากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื  อคืน / The right to request a summary prospectus from the asset management companies or selling 

agents. 

 
การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทนุ / Customer Complaints 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องเรียนเกี�ยวกบั “การประกอบธุรกิจ” ของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื  อคืนที�เป็นนิติบุคคล หรือเกี�ยวกับการปฏิบัติหน้าที�ของพนักงานหรือผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนโดยผู้ ถือหน่วย
ลงทนุสามารถร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อักษรหรือกรณีร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที�จะทําการบันทึกข้อร้องเรียนดงักล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนลงนามเพื�อรับรองความถูกต้องก่อนดําเนินการแก้ไข
ปัญหา ทั  งนี  ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถยื�นข้อร้องเรียนได้ที� / Unitholders can make complaints about the business conduct of the asset management company and the selling agents which is a juristic person. 
Unitholders can also make complaints about the services of the company’s staff or marketing representatives. Either oral complaints or written complaints may be made. In case of oral complaints, the 
company’s staff will record the complaints in letter and let the unitholders approve and sign the letter before resolving the problems. Unitholders can submit the complaints at 

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ โซลาริส จํากดั ชั  น 8 อาคารลิเบอร์ตี  สแควร์ เลขที� 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 0-2624-6333 
 Solaris Asset Management Co., ltd.  8th Floor Liberty Square Building 287 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 0-2624-6333 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื  อคืนหน่วยลงทนุที�บริษัทจดัการแตง่ตั  งขึ  นอย่างเป็นทางการ (รายละเอียดตามหนงัสือชี  ชวน) 
 The authorized selling agents (Please see prospectus for details) 
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (Help Center) โทรศพัท์ 0-2263-6000 
 The office of the Securities and Exchange Commission (Help Center) Tel. 0-2263-6000 
ทั  งนี   กรณีร้องเรียนด้วยวาจา บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื  อคืนจะบนัทึกข้อร้องเรียนของผู้ลงทนุเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อให้ผู้ลงทนุได้ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูและลงนามรับรองความ

ถกูต้อง / For oral complaints, the company or the selling agents will record the complaints in letter so that the investors can review the completeness and accuracy of the information and sign to approve. 


