คำ�สั่งซื้อหน่วยลงทุน

กรุณาส่งโทรสารกลับมายังหมายเลข 0-2352-3389 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ท�ำรายการ
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ�ำน�ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1. ข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ชื่อกองทุน
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสั่งซื้อกองทุนดังกล่าวเป็นจ�ำนวน

วันที่.....................................................................
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
  บาท    จ�ำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ  

2. วิธีการช�ำระเงิน

£ Bill-payment ธนาคาร................................................................
£ เช็ค, ดร๊าฟ, ตั๋วแลกเงิน ธนาคาร..............................................สาขา........................................เช็คเลขที่..............................................
				
£ ผ่านบัตรเครดิตตามที่บริษัทจัดการก�ำหนด (โดยชื่อเจ้าของบัตรต้องตรงกับชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น)
(สามารถช�ำระได้เฉพาะกองทุน LTF และ RMF เท่านั้น ยกเว้นกองทุน ABSI-RMF ช�ำระขั้นต�่ำ 20,000 บาท ต่อครั้ง ต่อกองทุน)
เลขที่บัตรประจ�ำตัวประชาชน    
ประเภทของบัตร  
ชื่อเจ้าของบัตร

วันหมดอายุ  

หมายเลขบัตรเครดิต             

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบส�ำเนาบัตรเครดิตด้านหน้าพร้อมลงนามอย่างสมบูรณ์ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการปฏิเสธการท�ำรายการหากข้าพเจ้าส่งเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน

ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะไม่ได้รับคะแนนสะสมหรือของก�ำนัลในรูปแบบต่างๆ เช่น ไมล์สะสม หรือเครดิตเงินคืนจากบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต และข้าพเจ้าจะต้องช�ำระยอดเงินจาการซื้อกองทุนเต็มจ�ำนวนตามที่เรียกเก็บในรอบใบแจ้ง
ยอดช�ำระบัตรเครดิต โดยหากข้าพเจ้าไม่ช�ำระยอดดังกล่าวเต็มจ�ำนวนจะมีผลท�ำให้บัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้าผิดนัดช�ำระ
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่กรอกข้างต้นเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงและปัจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที ข้าพเจ้าตกลงยินยอมและผูกพันปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
ใดๆ เพิ่มเติมที่บริษัทผู้ออกบัตรแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวอีกด้วย ข้าพเจ้าตกลงจะซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้ ในกรณีที่การช�ำระเงินผ่านบัตรเครดิตเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ข้าพเจ้าตกลงจะไม่โต้แย้งหรือยกเลิกรายการช�ำระเงินดังกล่าวกับบริษัทผู้ออกบัตรหรือบริษัทจัดการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่บริษัทผู้ออกบัตรไม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับบริษัทจัดการ และขอมอบอ�ำนาจโดยไม่อาจเพิกถอนได้ไว้ให้บริษัทจัดการท�ำการขาย
คืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เพื่อน�ำเงินมาช�ำระคืนให้บริษัทจัดการโดยถือเสมือนเป็นการด�ำเนินการของข้าพเจ้าเอง โดยข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการด�ำเนินการดังกล่าว

3. รายละเอี
3.
รายละเอียยดสำ�คั
ดส�ำคัญญสำ�หรั
ส�ำหรับบการลงทุ
การลงทุนนของผู
ของผู้ถ้ถือือหน่
หน่ววยย (กรุ
(กรุณณาเลื
าเลืออกตามรายละเอี
กตามรายละเอียยดด้
ดด้าานล่
นล่าาง)ง)
• ส�ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงสอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน
£ ข้าพเจ้าได้รับค�ำแนะน�ำการลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และเข้าใจในค�ำแนะน�ำดังกล่าว
• ส�ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน
£ กองทุนรวมทีร่ ะบุขา้ งต้นเป็นกองทุนรวมทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงกว่าระดับความเสีย่ ง
ทีข่ า้ พเจ้ารับได้ตามข้อมูลในแบบสอบถามความเสีย่ งของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ บริษทั จัดการ
และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของบริษทั จัดการได้ชแี้ จงเพิม่
เติมให้ขา้ พเจ้าทราบถึงระดับความเสีย่ งของกองทุนทีข่ า้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนแล้ว
และข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว

• ส�ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
£ ข้าพเจ้ารับทราบ เข้าใจ และยอมรับว่าการลงทุนในกองทุนที่ระบุข้างต้น ซึ่งเป็น
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจท�ำให้
เงินลงทุนของข้าพเจ้าลดลงได้
• ส�ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือม่ีความซับซ้อน
£ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับเอกสาร ค�ำอธิบาย ค�ำเตือน และค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการ
ลงทุนดังกล่าวจากผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทจัดการแล้ว โดยข้าพเจ้ารับทราบ
และเข้าใจว่าการลงทุนในกองทุนข้างต้นมีความเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อนแตกต่าง
จากการลงทุ น หรื อ ท� ำ ธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นตลาดทุ น ทั่ ว ไป
แม้วา่ ข้าพเจ้าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือท�ำธุรกรรมในตลาดทุนมาก่อน
ทั้ ง นี้ ข้ า พเจ้ า ได้ ท� ำ ความเข้ า ใจถึ ง ลั ก ษณะความเสี่ ย งและเงื่ อ นไขเฉพาะตั ว
ของกองทุนนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้ว
x
ลายมือชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน .........................................................................................

4. ส�ำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

เมื่อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนรวม ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการด�ำเนินการโอนย้ายหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการ
ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
ส�ำนักงานและทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยชอบด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีจ่ ดั
ท�ำขึน้ โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ข้าพเจ้า ผูส้ งั่ ซือ้ หน่วยลงทุน รับทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศ มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ อาจ
ท�ำให้ได้รับเงินคืนต�่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
ข้าพเจ้าตกลงจะซือ้ หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในใบค�ำสัง่ นี้ โดยจะไม่เพิกถอนค�ำสัง่ ซือ้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีทคี่ �ำสัง่ ซือ้ นีถ้ กู
ปฏิเสธ ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับเงินที่ได้ช�ำระแล้วคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะเสียค่าธรรมเนียมในการนี้และ
ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและโครงการของกองทุนดัง
กล่าวทุกประการ โดยข้าพเจ้าได้รบั คูม่ อื ภาษี (กรณีซอื้ กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพหรือกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว)และหนังสือชีช้ วน
ของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าซื้อและได้ศึกษาคู่มือผู้ลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของค�ำสั่งนี้พร้อมทั้งได้อ่านและเข้าใจในเอกสารดังกล่าว
แล้ว
ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมโดยไม่อาจเพิกถอนได้แก่บริษทั จัดการในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนทัง้ หมดทีข่ า้ พเจ้ามีกบั
บริษทั จัดการให้กบั หน่วยงานใดๆ หรือองค์กรของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบ หรือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
หรือข้อผูกพันที่บริษัทจัดการ หรือกองทุน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่
สามารถปฏิบัติตามค�ำขอของบริษัทจัดการในการน�ำส่งข้อมูล เอกสาร และ หรือค�ำยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการมีหน้าที่
ต้องด�ำเนินการตามกฎหมาย หรือข้อผูกพันข้างต้น   ข้าพเจ้าขอมอบอ�ำนาจและให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้แก่บริษัท
จัดการในการปิดบัญชีทงั้ หมดของข้าพเจ้า และหรือด�ำเนินการขายหน่วยลงทุนเพือ่ ปิดบัญชีของข้าพเจ้าได้ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็น

สมควร  โดยถือเสมือนว่าเป็นการด�ำเนินการของข้าพเจ้าเอง  โดยข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการ
ในการด�ำเนินการดังกล่าว
ค�ำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสีย่ งของการลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่า
หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับช�ำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด หรืออาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค�ำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.
บริษทั จัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนส�ำหรับบางกองทุน โดยเรียกเก็บจากผูล้ งทุนแต่ละกลุม่ หรือแต่ละคนไม่เท่า
กัน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ประกาศหน้าส�ำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน หรือที่ www.aberdeen-asset.co.th หรือโปรดสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ข้าพเจ้าตกลงว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าส่งค�ำสั่งให้บริษัทจัดการ ทางโทรสาร  รายการของข้าพเจ้ายังไม่ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ จนกว่า
ข้าพเจ้าจะได้ติดต่อบริษัทจัดการ และได้รับการยืนยันการรับค�ำสั่งดังกล่าวแล้ว  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงส่งต้นฉบับค�ำสั่งให้แก่บริษัท
จัดการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการส่งค�ำสั่งทางโทรสาร และในกรณีที่ปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับค�ำสั่งต้นฉบับไม่ตรงกัน
หรือบริษัทจัดการ ไม่ได้รับต้นฉบับค�ำสั่ง  หากบริษัทจัดการได้ด�ำเนินการตามค�ำสั่งทางโทรสารแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมและตกลง
ยอมรับการด�ำเนินการตามค�ำสั่งทางโทรสารดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใด ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทจัดการถือเอาค�ำสั่ง
ทางโทรสาร หรือ จดหมายอิเลคโทรนิคส์มีผลบังคับทางกฎหมายเสมือนกับต้นฉบับของค�ำสั่ง
ข้าพเจ้าได้รบั และทราบข้อมูลผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมทีข่ า้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนเทียบกับผลการด�ำเนินงานของกองทุน
รวมกลุ่มเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส�ำหรับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
Marketing

Registrar

ลายมือชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน..........................................................................................
x
Note.................................................................................... Reference No. ..............................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ)..................................................................................... Received............................................................................ Input.......................................................................................
ส�ำหรับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
Authorised Signature............................................ Checked..............................................................................
Transaction Code.............................Agent/Branch Code...............................Staff Code.......................... IC No. ................................................................................ Signature verified.........................................................

สิทธิของผู้ลงทุน

1. ท่านมีสิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมาย
ให้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน
2. ท่านมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของบริษัทจัดการ ผู้จัด
จ�ำหน่าย ผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งชื่อ
ที่อยู่ และเลขประจ�ำตัวพนักงาน ผู้ท�ำหน้าที่ชักชวนลูกค้าของนิติบุคคลดัง
กล่าว
3. ท่านมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยลงทุน
ทีไ่ ด้รบั ค�ำแนะน�ำเพือ่ ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ ค�ำเตือนและค�ำอธิบาย เกีย่ ว
กับความเสี่ยงในการลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค�ำเตือนในกรณีที่มีการ
ปฏิเสธการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน
4. ท่านมีสทิ ธิในการได้รบั ทราบข้อเท็จจริงทีอ่ าจมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจลงทุน เช่น การขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ตอนการด�ำเนินการเพือ่ การรวมกองทุน
รวม เป็นต้น
5. ท่านมีสทิ ธิในการรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับความขัดแแย้งทางผลประโยชน์ เช่น                 
ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอาจได้รับจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
6. ท่านมีสทิ ธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่อในลักษณะทีเ่ ป็นการ
ขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold calling)
7. หากท่านมิใช่ผลู้ งทุนสถาบัน ท่านมีสทิ ธิทจี่ ะยกเลิกค�ำสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold
calling)

8. ท่านมีสทิ ธิในการขอรับหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนจากบริษทั จัดการ
หรือผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

หากท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือโดยวาจาได้ โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสาร 0-2352-3389
aberdeen-asset.co.th

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ :
โทรศัพท์ 0-2352-3388

Email. client.services.th@aberdeenstandard.com

ท่านสามารถร้องเรียนด้วยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท
จัดการ ทัง้ นีห้ ากท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บริษทั จัดการบันทึก
ข้อร้องเรียนของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องตรวจสอบความถูก
ต้องและลงนามก�ำกับทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะด�ำเนินการแก้ไขปัญหาของท่านโดยเร็ว และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียน
พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาและรายงานต่อส� ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส
2. บุคคลที่เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัท
จัดการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
ท่านสามารถร้องเรียนด้วยวาจาหรือยืน่ เรือ่ งเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อบุคคลที่
เป็นผู้ให้บริการ สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้หากท่าน
ร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บคุ คลทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนบันทึกข้อร้องเรียนของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยท่านต้องตรวจสอบความถูกต้องและลงนามก�ำกับทุกครั้ง เพื่อเป็นการ
ยืนยันความถูกต้อง บุคคลที่เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว สามารถแก้ปัญหา ที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และ
มีหน้าทีร่ วบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาน�ำส่งต่อบริษทั จัดการให้รบั
ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีข้อยุติ
3. ฝ่ายก�ำกับธุรกิจจัดการกองทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
(Help Center)

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2695-9999
ท่านสามารถยื่นค�ำร้องเรียนต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดส่งข้อร้องเรียนไปยังบริษัทจัดการให้
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว และรายงานผลการด�ำเนินการให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อ
ร้องเรียนนัน้ หากบริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน บริษทั
จัดการจะรายงานการด�ำเนินการต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุก 30
วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเสร็จแล้ว บริษทั จัดการ
หรือบุคคลทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการสนับสนุนการขาย หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน แล้ว
แต่กรณีจะแจ้งผลให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

