ต้นฉบับ : สำ�หรับธนาคาร

คำ�ขอสมัครบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ� : สำ�หรับรายการซือ้ โดยหักบัตรเครดิต (เฉพาะกองทุนของ บลจ.กรุงศรี เท่านัน้ )
Regular Saving Plan Form : For Subscription by Credit Card (Only the funds of Krungsri Asset Management Co. Ltd.)
วันที่ / Date ……............................………..……...................................…
สาขาและรหัส (Branch and Code) .......................................................
เลขที่บัญชีกองทุน / Account No.
โทร / Tel ……………………….............……………....................……..…......
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะกำ�หนดแผนการซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังรายละเอียดต่อไปนี้ / I/We wish to create an investment plan with the following details:
ชื่อกองทุน / Fund Name
ชื่อย่อกองทุน / Fund Code
มูลค่าที่ท่านต้องการจะซื้อในแต่ละเดือน Monthly Investment amount
ตัวหนังสือ/In word
ตัวเลข/In number
บาท/Baht
ช่วงเวลาของแผนการซื้อโดยอัตโนมัติ / Period of Investment Plan วันที่ต้องการให้ทำ�รายการซื้อโดยอัตโนมัติ / The Date of Investment Plan
ทุกเดือนในทุกวันที่ / Every month on the date of
พ.ศ./
เริ่มต้นในงวดเดือน/
year
Begin in
(ให้ระบุวันที่ใดวันที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 ถึง 27) / (specify one of the date from 1st – 27th)
และ / and
ทุกวันทำ�การสุดท้ายของเดือน / Every last business day of the month
พ.ศ./
สิ้นสุดในงวดเดือน/
* กรณีทไ่ี ม่สามารถดำ�เนินการได้ตามวันทีท่ ก่ี �ำ หนด เนือ่ งจากตรงกับวันหยุดทำ�การ ธนาคาร จะดำ�เนินการทำ�รายการซือ้ ให้กบั ท่าน
year
End in
ในวันทำ�การถัดไป / if your selected date is scheduled on public holiday, the Bank wil process to subscribe the fund units
for you on the next business day.

ชือ่ บัญชี / Account Name …………………………...........................................................................

บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีสำ�หรับหักบัญชี / Credit card issued by Krungsri Group *

ประเภทบัตรเครดิต/ Visa
Master
อื่นๆ/other……...............……
Credit card type
วันหมดอายุ / Expiry date …………………………..........…...………
* กรุณากรอกหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากและ/หรือบัตรเครดิตที่ท่านขอใช้บริการ / please fill-in the consent letter for automatic direct debit or credit card payment.

บัตรเครดิตหมายเลข /
Credit card no.

หมายเหตุ / Remark
1. ท่านสามารถซือ้ หน่วยลงทุนภายใต้แผนการซือ้ แบบอัตโนมัตเิ ป็นจำ�นวนเงินบาทเท่านัน้ / You can subscribe to the fund units under this investment plan in Baht only.
2. กรุณากรอกแบบฟอร์ม 1 ชุดต่อ 1 กองทุน / Please fil -in the request form per one fund.
3. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกแผนการซือ้ อัตโนมัตขิ องท่านโดยไม่แจ้งให้ทราบ หากธนาคาร ไม่สามารถทำ�การหักบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิตเพือ่ ทำ�รายการซือ้ เป็นเวลา 3 งวดติดต่อกัน / The Bank reserves the rights
to cancel your investment plan without notice in case the Company is not able to debit your money from your bank account / credit card for 3 consecutive orders.
1. กรณีการลงทุนในกองทุนทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงกว่า ข้าพเจ้าขอให้คำ�รับรองและยืนยันต่อธนาคารดังนี้ / I/We hereby acknowledge and undertake that:
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบ 1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นเป็นความจริง และเป็นปัจจุบนั ทุกประการ หากมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
เป็นอย่างดีวา่ กองทุนทีข่ า้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงทีจ่ ะปฏิบตั แิ ละผูกพันตามเงือ่ นไขทีป่ รากฏในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมนีท้ กุ ประการ / I/We hereby certify that information
ความเสีย่ งสูงกว่าระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของ provided herein is accurate and trustful. In case of changes in any information, I/we wil inform the Bank immediately. I/We have read and
ข้าพเจ้า หรือเป็นการลงทุนทีไ่ ม่เป็นไปตามคำ�แนะนำ� agreed to be bound by the terms and conditions specified in the fund prospectus.
ของธนาคาร / In case of an investment in the Fund 2. ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสำ�นักงาน ก.ล.ต. และ
with risk level higher than the investor’s risk profile, ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษทั จัดการ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ ชอบโดยกฎหมาย และลงนามโดยผูด้ แู ล
I/We truly acknowledge that the Fund I/we wish
to invest has risk level higher than my acceptable ผลประโยชน์ของกองทุนรวม / In case I/we have been allotted for fund unit(s), I/we acknowledge and accept to be bound by details specified
risk profile or the investment may not be as per in the Fund Prospectus as approved by the Office of the SEC and those to be legally amended as well as all legal bindings between
the Management Company and unitholder(s) duly signed by the Fund’s authorized trustee(s).
the recommendation given by the Bank
ในกรณีของกองทุนทีข่ า้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนไม่ได้มี 3. การลงทุน ในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสีย่ งในการลงทุน ผูถ้ อื หน่วยอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริม่ แรกก็ได้ และอาจ
2. การป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ จำ�นวน ไม่ได้รบั ชำ�ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีไ่ ด้มคี �ำ สัง่ ไว้ / Mutual funds are not deposits
ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีวา่ กองทุนนีอ้ าจจะมี and are subject to investment risks. Unitholders may receive back the money more or less than the original investment amount. It is possible
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นและข้าพเจ้าอาจจะ that unitholders may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as wish.
ขาดทุนหรือได้รบั กำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั คืน 4. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ และ/หรือ กองทุนรวมเพือ่ การออม (SSF) ข้าพเจ้ารับทราบว่าธนาคารจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจำ�นำ�
ต่�ำ กว่าเงินทุนเริม่ แรกก็ได้ / In case that the Fund หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึง่ เป็นไปตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / In case that I/we invest in the fund units of
I/we wish to invest is not fully hedged, I/we truly Retirement Mutual Fund and/or Super Savings Fund, I/we acknowledge that the Bank shall deny the transfer or pledge of units of such fund(s)
acknowledge that there wil be the exchange according to the rules and regulation specified by the SEC.
rate risk associated to the Fund and I/we may 5. สำ�หรับการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) นัน้ ในกรณีทก่ี องทุน SSF / RMF ทีล่ งทุนอยูม่ มี ลู ค่า หรือ
get loss or profit from currency exchange rate/ จำ�นวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน บริษทั จัดการจะพิจารณาโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนประเภทเดียวกันทีม่ รี ะดับความความเสีย่ งต่�ำ สุด
or get back the money less than the original หรือตามทีโ่ ครงการกำ�หนด โดยผูล้ งทุนจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย / For Super Saving Fund (SSF) and or Retirement Mutual Funds (RMF),
investment amount.
in case that invested SSF/ RMF decrease in value or amount of investment units that result in fund dissolution, the Management Company

l consider a transfer of investment units to the same fund type that has the lowest risk level. In this regard, or specified in the Fund Prospectus,
ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ายังคงสมัครใจตกลงยืนยันทีจ่ ะลงทุน wi
i
n
vestor
wil receive a waiver of transfer fee.
ในกองทุนรวมทีไ่ ด้ระบุไว้ในคำ�สัง่ ซือ้ นีแ้ ละขอลงนาม 6. หากข้าพเจ้
าลงทุนในกองทุนรวมสำ�หรับผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยและผูม้ เี งินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ฯ หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน
คำ�ยืนยันมาพร้อมนี้ / According to the above, ไม่วา่ ทอดใดๆไปให้
ผถู้ อื หน่วยลงทุนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ผลู้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยหรือผูม้ เี งินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึง่ เป็นไปตามประกาศและข้อกำ�หนดของ
I/we undertake to confirm the investment in the สำ�นักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
n case that I/We invest in an Accredited Investor Fund, I/We acknowledge that the Company or the Registrar
Fund as specified in this Form and sign below shall deny the transfer of such/ Ifund
units to other unit holders who are not qualified as “Accredited or High Net Worth Investor” according to
for confirmation.
the rules and regulations specified by the Office of the SEC except the transfer by inheritability.
………………….....…........…. ผู้ถือหน่วยลงทุน
(
) Unitholder
สำ�หรับเจ้าหน้าที่

For officials use only

ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน
ทะเบียนเลขที่
รหัสพนักงาน
ผูแ้ นะนำ�
รหัสพนักงาน 				

………………………...............................................................…........…. ผู้ถือหน่วยลงทุน
(
) Unitholder
ผูบ้ นั ทึกบัญชี
รหัสพนักงาน
ผูอ้ นุมตั ิ
รหัสพนักงาน
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สำ�เนา : สำ�หรับผู้ถือหน่วยลงทุน

คำ�ขอสมัครบริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ� : สำ�หรับรายการซือ้ โดยหักบัตรเครดิต (เฉพาะกองทุนของ บลจ.กรุงศรี เท่านัน้ )
Regular Saving Plan Form : For Subscription by Credit Card (Only the funds of Krungsri Asset Management Co. Ltd.)
วันที่ / Date ……............................………..……...................................…
สาขาและรหัส (Branch and Code) .......................................................
เลขที่บัญชีกองทุน / Account No.
โทร / Tel ……………………….............……………....................……..…......
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะกำ�หนดแผนการซื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังรายละเอียดต่อไปนี้ / I/We wish to create an investment plan with the following details:
ชื่อกองทุน / Fund Name
ชื่อย่อกองทุน / Fund Code
มูลค่าที่ท่านต้องการจะซื้อในแต่ละเดือน Monthly Investment amount
ตัวหนังสือ/In word
ตัวเลข/In number
บาท/Baht
ช่วงเวลาของแผนการซื้อโดยอัตโนมัติ / Period of Investment Plan วันที่ต้องการให้ทำ�รายการซื้อโดยอัตโนมัติ / The Date of Investment Plan
ทุกเดือนในทุกวันที่ / Every month on the date of
พ.ศ./
เริ่มต้นในงวดเดือน/
year
Begin in
(ให้ระบุวันที่ใดวันที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 ถึง 27) / (specify one of the date from 1st – 27th)
และ / and
ทุกวันทำ�การสุดท้ายของเดือน / Every last business day of the month
พ.ศ./
สิ้นสุดในงวดเดือน/
* กรณีทไ่ี ม่สามารถดำ�เนินการได้ตามวันทีท่ ก่ี �ำ หนด เนือ่ งจากตรงกับวันหยุดทำ�การ ธนาคาร จะดำ�เนินการทำ�รายการซือ้ ให้กบั ท่าน
year
End in
ในวันทำ�การถัดไป / if your selected date is scheduled on public holiday, the Bank wil process to subscribe the fund units
for you on the next business day.

ชือ่ บัญชี / Account Name …………………………...........................................................................

บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีสำ�หรับหักบัญชี / Credit card issued by Krungsri Group *

ประเภทบัตรเครดิต/ Visa
Master
อื่นๆ/other……...............……
Credit card type
วันหมดอายุ / Expiry date …………………………..........…...………
* กรุณากรอกหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากและ/หรือบัตรเครดิตที่ท่านขอใช้บริการ / please fill-in the consent letter for automatic direct debit or credit card payment.

บัตรเครดิตหมายเลข /
Credit card no.

หมายเหตุ / Remark
1. ท่านสามารถซือ้ หน่วยลงทุนภายใต้แผนการซือ้ แบบอัตโนมัตเิ ป็นจำ�นวนเงินบาทเท่านัน้ / You can subscribe to the fund units under this investment plan in Baht only.
2. กรุณากรอกแบบฟอร์ม 1 ชุดต่อ 1 กองทุน / Please fil -in the request form per one fund.
3. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกแผนการซือ้ อัตโนมัตขิ องท่านโดยไม่แจ้งให้ทราบ หากธนาคาร ไม่สามารถทำ�การหักบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิตเพือ่ ทำ�รายการซือ้ เป็นเวลา 3 งวดติดต่อกัน / The Bank reserves the rights
to cancel your investment plan without notice in case the Company is not able to debit your money from your bank account / credit card for 3 consecutive orders.
1. กรณีการลงทุนในกองทุนทีม่ รี ะดับความเสีย่ งสูงกว่า ข้าพเจ้าขอให้คำ�รับรองและยืนยันต่อธนาคารดังนี้ / I/We hereby acknowledge and undertake that:
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ข้าพเจ้ารับทราบ 1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นเป็นความจริง และเป็นปัจจุบนั ทุกประการ หากมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลใด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
เป็นอย่างดีวา่ กองทุนทีข่ า้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนมีระดับ ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงทีจ่ ะปฏิบตั แิ ละผูกพันตามเงือ่ นไขทีป่ รากฏในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวมนีท้ กุ ประการ / I/We hereby certify that information
ความเสีย่ งสูงกว่าระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของ provided herein is accurate and trustful. In case of changes in any information, I/we wil inform the Bank immediately. I/We have read and
ข้าพเจ้า หรือเป็นการลงทุนทีไ่ ม่เป็นไปตามคำ�แนะนำ� agreed to be bound by the terms and conditions specified in the fund prospectus.
ของธนาคาร / In case of an investment in the Fund 2. ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากสำ�นักงาน ก.ล.ต. และ
with risk level higher than the investor’s risk profile, ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษทั จัดการ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ ชอบโดยกฎหมาย และลงนามโดยผูด้ แู ล
I/We truly acknowledge that the Fund I/we wish
to invest has risk level higher than my acceptable ผลประโยชน์ของกองทุนรวม / In case I/we have been allotted for fund unit(s), I/we acknowledge and accept to be bound by details specified
risk profile or the investment may not be as per in the Fund Prospectus as approved by the Office of the SEC and those to be legally amended as well as all legal bindings between
the Management Company and unitholder(s) duly signed by the Fund’s authorized trustee(s).
the recommendation given by the Bank
ในกรณีของกองทุนทีข่ า้ พเจ้าประสงค์จะลงทุนไม่ได้มี 3. การลงทุน ในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสีย่ งในการลงทุน ผูถ้ อื หน่วยอาจได้รบั เงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริม่ แรกก็ได้ และอาจ
2. การป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ จำ�นวน ไม่ได้รบั ชำ�ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีไ่ ด้มคี �ำ สัง่ ไว้ / Mutual funds are not deposits
ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีวา่ กองทุนนีอ้ าจจะมี and are subject to investment risks. Unitholders may receive back the money more or less than the original investment amount. It is possible
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นและข้าพเจ้าอาจจะ that unitholders may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as wish.
ขาดทุนหรือได้รบั กำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั คืน 4. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ และ/หรือ กองทุนรวมเพือ่ การออม (SSF) ข้าพเจ้ารับทราบว่าธนาคารจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจำ�นำ�
ต่�ำ กว่าเงินทุนเริม่ แรกก็ได้ / In case that the Fund หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ซึง่ เป็นไปตามประกาศและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. / In case that I/we invest in the fund units of
I/we wish to invest is not fully hedged, I/we truly Retirement Mutual Fund and/or Super Savings Fund, I/we acknowledge that the Bank shall deny the transfer or pledge of units of such fund(s)
acknowledge that there wil be the exchange according to the rules and regulation specified by the SEC.
rate risk associated to the Fund and I/we may 5. สำ�หรับการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การออม (SSF) และ/หรือ กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF) นัน้ ในกรณีทก่ี องทุน SSF / RMF ทีล่ งทุนอยูม่ มี ลู ค่า หรือ
get loss or profit from currency exchange rate/ จำ�นวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน บริษทั จัดการจะพิจารณาโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนประเภทเดียวกันทีม่ รี ะดับความความเสีย่ งต่�ำ สุด
or get back the money less than the original หรือตามทีโ่ ครงการกำ�หนด โดยผูล้ งทุนจะได้รบั ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย / For Super Saving Fund (SSF) and or Retirement Mutual Funds (RMF),
investment amount.
in case that invested SSF/ RMF decrease in value or amount of investment units that result in fund dissolution, the Management Company

l consider a transfer of investment units to the same fund type that has the lowest risk level. In this regard, or specified in the Fund Prospectus,
ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ายังคงสมัครใจตกลงยืนยันทีจ่ ะลงทุน wi
i
n
vestor
wil receive a waiver of transfer fee.
ในกองทุนรวมทีไ่ ด้ระบุไว้ในคำ�สัง่ ซือ้ นีแ้ ละขอลงนาม 6. หากข้าพเจ้
าลงทุนในกองทุนรวมสำ�หรับผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยและผูม้ เี งินลงทุนสูง ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ฯ หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน
คำ�ยืนยันมาพร้อมนี้ / According to the above, ไม่วา่ ทอดใดๆไปให้
ผถู้ อื หน่วยลงทุนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ผลู้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อยหรือผูม้ เี งินลงทุนสูง เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึง่ เป็นไปตามประกาศและข้อกำ�หนดของ
I/we undertake to confirm the investment in the สำ�นักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
n case that I/We invest in an Accredited Investor Fund, I/We acknowledge that the Company or the Registrar
Fund as specified in this Form and sign below shall deny the transfer of such/ Ifund
units to other unit holders who are not qualified as “Accredited or High Net Worth Investor” according to
for confirmation.
the rules and regulations specified by the Office of the SEC except the transfer by inheritability.
………………….....…........…. ผู้ถือหน่วยลงทุน
(
) Unitholder
สำ�หรับเจ้าหน้าที่

For officials use only

ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน
ทะเบียนเลขที่
รหัสพนักงาน
ผูแ้ นะนำ�
รหัสพนักงาน 				

………………………...............................................................…........…. ผู้ถือหน่วยลงทุน
(
) Unitholder
ผูบ้ นั ทึกบัญชี
รหัสพนักงาน
ผูอ้ นุมตั ิ
รหัสพนักงาน
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คู่มือผู้ลงทุน / Investor’s Bill of Rights
สิทธิของผู้ลงทุน

Rights of Investors

1. ธนาคาร สามารถขายหน่วยลงทุนให้กบั บริษทั จัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรใช้สทิ ธิ
ขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ธนาคาร ขายหน่วยลงทุนให้
2. เพือ่ ให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผูล้ งทุนควรใช้สทิ ธิขอทราบชือ่ และทีอ่ ยูข่ องบริษทั จัดการและ
ธนาคาร รวมทัง้ ชือ่ สังกัดและเลขประจำ�ตัวของพนักงานผูแ้ นะนำ�การลงทุนซึง่ ปฏิบตั หิ น้าที่
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
3. เพือ่ ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนควรใช้สทิ ธิขอทราบความเสีย่ งของกองทุนรวมทีถ่ กู แนะนำ�
ให้ซอ้ ื พร้อมทัง้ คำ�เตือนและคำ�อธิบายเกีย่ วกับความเสีย่ งของการลงทุนในกองทุนรวม (เมือ่ เปรียบเทียบกับ
การลงทุนประเภทอืน่ )
4. เพือ่ ให้ได้รบั ข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนควรใช้สทิ ธิ
ขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบนั เช่น กองทุนรวมทีจ่ ะลงทุนมีการดำ�เนินการโดยปกติ
ไม่อยูใ่ นช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอืน่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการลงทุน เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูล้ งทุน
5. เนือ่ งจากธนาคารสามารถขายหน่วยลงทุนให้กบั บริษทั จัดการมากกว่า1 แห่งและอาจจะรับ
ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน จากบริษทั จัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผูล้ งทุนควรใช้สทิ ธิขอทราบ
อัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนทีธ่ นาคาร ได้รบั เพือ่ ดูเปรียบเทียบกันได้
6. หากท่านเป็นผูล้ งทุนทีไ่ ด้รบั การติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผูข้ ายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้
โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน
7. หากท่านเป็นผูล้ งทุนทีไ่ ด้รบั การติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผูข้ ายไว้และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว
ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทำ�การขายคืนหน่วยลงทุนได้
ตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายระบุไว้

1. Since the Bank can sell funds for more than 1 management company, you have the
rights to request the Bank to disclose the names of management companies that manage
the fund(s) offered.
2. For convenient contact purpose, you have the rights to request for the names and
addresses of the management companies as well as the Bank name, address and
licensed ID number.
3. Before making any investment decision, you have the rights to request for the information of
recommended funds and its risk level as well as warnings and additional details
on the inherent risks of mutual funds (compared to other types of investment).
4. In order to fully obtain information necessary for investment decision, you have the rights
to request for the current status of the fund(s) i.e. that the fund to be invested is in normal
status, not being merged with the other fund you do not wish to invest, etc. This is for your
best of interest.
5. Since the Bank can sell funds for more than 1 management company and may receive
different commission fees from management companies, you have the rights to
request for the commission rates or agent fees received by the Bank for comparison
purpose.
6. You may reject a ‘cold call’ from an unknown investment agent who offers the fund(s)
without your request.
7. If you receive a ‘cold call’ and have decided to invest in the offered fund(s), you have
the rights to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period
specified by laws.

การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม

How to file a complaint on your investment in Mutual Fund(s)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) ทุกสาขา
1222 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1572
www.krungsri.com
2. สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/33 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-695-9999

You may file a complaint on your investment in mutual fund(s) through any of the
following channels / parties:
1. Bank of Ayudhya Plc.
1222 Rama III Road,
Bang Phongphang, Yan nawa,
Bangkok 10120
Tel. 1572
www.krungsri.com
2. The Office of Securities and Exchange Commission
333/33 Vibhavadi - Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak,
Bangkok 10900
Tel. 02-695-9999
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