
                               

                                                                                                                          
 

ตัวแทนจําหนาย/สาขา Agent/Branch …………………………………………………… 
ชื่อกองทุน/Fund Name …………………………………………………………………. 
ชื่อผูถือหนวยลงทุน/Unitholder Name  …………………………………………………. 

 
โปรดเลือกเพียง 1 รายการ / Please choose 1 transaction 

 
 
 
โปรดกรอกเปนตัวหนังสือ 
Amount in words 
 
ชําระคาขายคืนโดย/Pay the redemption proceeds by: 
       จายเปนเชค็ขีดครอมเฉพาะในนามขาพเจา/Account Payee cheque in my/our name 
      นําเงิน/เชค็เขาบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามที่ไดระบไุวในคําขอเปดบัญชีกองทุนหรือคําแกไข (ถามี)/Credit the proceeds to the bank account indicated in the Account  
       Opening Form or Amendment Form (if any)  
       นําเงิน/เชค็เขาบัญชีเงินฝากที่/Credit the proceeds to my/our bank account at  
      (ชื่อบัญชีเงินฝากจะตองตรงกับชื่อบัญชีผูถือหนวยลงทุน/The bank account name must be the same as the fund account name)  
       เลขที่บัญชี/Account No……………………….. ธนาคาร/Bank……………………..สาขา/Branch…………......................ประเภทบัญชี/Account Type…………………… 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด 
Phillip Asset Management Company Limited 

      จํานวนหนวยท่ีตองการขายคืน..............................................................................หนวย 
        Net redemption amount in units                                                  Units 

      จํานวนเงินสุทธิท่ีตองการขายคืน.......................................................................บาท 
        Net redemption amount in Baht                                                                       Baht   

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน/Unitholder No. 

คําสั่งขายคืนหนวยลงทุน / Redemption Form 

ขาพเจาไดศึกษาคูมือผูลงทุนที่ระบุไวในดานหลังของคําสั่งนี้แลว และตกลงขายคืน
หนวยลงทุนตามที่ระบุในใบคําสั่งนี้ โดยจะไมเพิกถอนคําสั่งนี้ไมวากรณีใด ๆ เวน
แตเปนขอกําหนดสิทธิของผูลงทุนที่ระบุไวในคูมือผูลงทุน ทั้งนี้ขาพเจาตกลง 
ยอมรับและจะปฏิบัติตามขอกําหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
เสนอขายหนวยลงทุนทุกประการ/   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. 
การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได และ
อาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไม
สามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไว / 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. 

ขาพเจาขอยืนยันวาตามที่ขาพเจาไดลงทุนในกองทุนนี้ ขาพเจาไดอานและเขาใจ
สาระสําคัญของกองทุนรวมนี้ทั้งหมดแลว ขาพเจารับทราบและยอมรับความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของทั้งหมดจากการลงทุนนี้ 
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. 
หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและ/หรือกองทุนรวมหุนระยะ
ยาวที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทฯ ขาพเจารับทราบวาบริษัทฯ หรือนายทะเบียน
จะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว ซึ่ง
เปนไปตามประกาศและขอกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการ 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.  
 

                                                                                                                                        

 ลงชื่อ/Signature ……...……….….……...…..………....…………..ผูถือหนวยลงทุน/Unit holder's 
                                (……………….…………...…………….….) 

วันที่/Date…………………………… 

สําหรับเจาหนาที/่For Official use only 

ตัวแทน/Agent ผูอนุมัติ/Authorizer 

……………………………………………….……….………………… 

ผูติดตอกับผูลงทุน                    ประเภท ก                      ประเภท ข   
 

ชื่อ......................................................................เลขที่................................... 

ตนฉบับสําหรับบริษัทจัดการ/ผูสนับสนุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด 
ชั้น 22 อาคารวรวัฒน, 849 ถนนสีลม, สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500 

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



 
                               

                                                                                                                          
 

ตัวแทนจําหนาย/สาขา Agent/Branch …………………………………………………… 
ชื่อกองทุน/Fund Name …………………………………………………………………. 
ชื่อผูถือหนวยลงทุน/Unitholder Name  …………………………………………………. 

 
โปรดเลือกเพียง 1 รายการ / Please choose 1 transaction 

 
 
 
โปรดกรอกเปนตัวหนังสือ 
Amount in words 
 
ชําระคาขายคืนโดย/Pay the redemption proceeds by: 
       จายเปนเชค็ขีดครอมเฉพาะในนามขาพเจา/Account Payee cheque in my/our name 
      นําเงิน/เชค็เขาบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามที่ไดระบไุวในคําขอเปดบัญชีกองทุนหรือคําแกไข (ถามี)/Credit the proceeds to the bank account indicated in the Account  
       Opening Form or Amendment Form (if any)  
       นําเงิน/เชค็เขาบัญชีเงินฝากที่/Credit the proceeds to my/our bank account at  
      (ชื่อบัญชีเงินฝากจะตองตรงกับชื่อบัญชีผูถือหนวยลงทุน/The bank account name must be the same as the fund account name)  
       เลขที่บัญชี/Account No……………………….. ธนาคาร/Bank……………………..สาขา/Branch…………......................ประเภทบัญชี/Account Type…………………… 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับผูถือหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด 
Phillip Asset Management Company Limited 

      จํานวนหนวยท่ีตองการขายคืน..............................................................................หนวย 
        Net redemption amount in units                                                  Units 

      จํานวนเงินสุทธิท่ีตองการขายคืน.......................................................................บาท 
        Net redemption amount in Baht                                                                       Baht   

เลขที่ผูถือหนวยลงทุน/Unitholder No. 

คําสั่งขายคืนหนวยลงทุน / Redemption Form 

ขาพเจาไดศึกษาคูมือผูลงทุนที่ระบุไวในดานหลังของคําสั่งนี้แลว และตกลงขายคืน
หนวยลงทุนตามที่ระบุในใบคําสั่งนี้ โดยจะไมเพิกถอนคําสั่งนี้ไมวากรณีใด ๆ เวน
แตเปนขอกําหนดสิทธิของผูลงทุนที่ระบุไวในคูมือผูลงทุน ทั้งนี้ขาพเจาตกลง 
ยอมรับและจะปฏิบัติตามขอกําหนด และเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
เสนอขายหนวยลงทุนทุกประการ/   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. 
การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได และ
อาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไม
สามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไว / 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. 

ขาพเจาขอยืนยันวาตามที่ขาพเจาไดลงทุนในกองทุนนี้ ขาพเจาไดอานและเขาใจ
สาระสําคัญของกองทุนรวมนี้ทั้งหมดแลว ขาพเจารับทราบและยอมรับความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของทั้งหมดจากการลงทุนนี้ 
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. 
หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและ/หรือกองทุนรวมหุนระยะ
ยาวที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทฯ ขาพเจารับทราบวาบริษัทฯ หรือนายทะเบียน
จะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนดังกลาว ซึ่ง
เปนไปตามประกาศและขอกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการ 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.  
 

                                                                                                                                        

 ลงชื่อ/Signature ……...……….….……...…..………....…………..ผูถือหนวยลงทุน/Unit holder's 
                                (……………….…………...…………….….) 

วันที่/Date…………………………… 

สําหรับเจาหนาที/่For Official use only 

ตัวแทน/Agent ผูอนุมัติ/Authorizer 

……………………………………………….……….………………… 

ผูติดตอกับผูลงทุน                    ประเภท ก                      ประเภท ข   
 

ชื่อ......................................................................เลขที่................................... 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด 
ชั้น 22 อาคารวรวัฒน, 849 ถนนสีลม, สีลม, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500 

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



 
คูมือผูลงทุน 
1. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู ของบริษัทจัดการ 

และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวของ
พนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของทาน 

2. ทานผูลงทุนมีสิทธิไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวย
ลงทุนที่ไดรับคําแนะนําเพื่อซื้อหนวยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและ
คําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน 

3. ทานผูลงทุนมีสิทธิ ไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิ
ประโยชนของผูซื้อหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน เชน กองทุน
อยูในระหวางขั้นตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม 

4.  ทานผูลงทุนมีสิทธิในการได รับทราบขอมูลเกี่ ยวกับความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

5. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะที่
เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (Cold Calling) 

6. ทานผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบัน มีสิทธิที่จะยกเลิกคาสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือ
ขายคืนหนวยลงทุนในกรณีที่ เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (Cold 
Calling) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว 

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. 

การยื่นขอรองเรียน 
ทานผูลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม 
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานของบริษัทจัดการหรือตัวแทนสนับสนุนไดชองทาง
ใดชองทางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1. ที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ฟลลิป จํากัด (บริษัทจัดการ) ทานผูลงทุน

สามารถรองเรียนเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาไดที่บริษัทจัดการ ในกรณี
ที่ทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหเจาหนาที่ของบริษัทจัดการบันทึก
เปนลายลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนจะตองสอบทานความถูกตองในบันทึก
ขอรองเรียนและลงนามรับรองทุกคร้ัง บริษัทจัดการมีหนาที่รวบรวมขอ
รองเรียนพรอมแนวทางการแกไขปญหารายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันสิ้นไตรมาส 

2. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ผูสนับสนุนฯ) ทานผูลงทุน
สามารถรองเรียนเปนลายลักษณอักษรหรือดวยวาจาไดที่ผูสนับสนุนฯ ในกรณี
ที่ทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหผูสนับสนุนฯบันทึกขอรองเรียนเปน
ลายลักษณอักษร โดยทานผูลงทุนจะตองสอบทานความถูกตองในบันทึกขอ
รองเรียนและลงนามรับรองทุกคร้ัง ผูสนับสนุนมีหนาที่รวบรวมขอรองเรียน
พรอมแนวทางแกไขปญหา นําสงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต
วันที่มีขอยุติ 

3. สํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.(สํานักงานฯ) ทานผูลงทุนสามารถยื่นขอ
รองเรียนตอ สํานักงานฯ เพื่อใหบริษัทจัดการดําเนินการแกไขขอรองเรียน
ดังกลาวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแกไขปญหา และรายงานผลการ
ดําเนินงานใหสํานักงานฯ ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับ
รองเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไมสามารถแกไขใหเสร็จภายใน 30 วัน ใหทาง
บริษัทรายงานการดําเนินการตอ ก.ล.ต. ทุก 30 วัน จนกวาจะแลวเสร็จ หลังจาก
ดําเนินการแกไขปญหาแลวเสร็จ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนฯ แลวแตกรณี
จะตองแจงเร่ืองดังกลาวใหกับทานเปนลายลักษณอักษรทราบภายใน 7 วัน 
นับตั้งแตวันที่มีขอยุติ 

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. 

 
 
 


