ต้นฉบับ : สำ�หรับตัวแทน / สาขา

คำ�สั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Form)
ชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน / Unitholder Name ………………………….................................................................. วันที่ / Date ……............................………..……...................................…

สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent)....................................................
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.
โทร / Tel ……………………….............……………....................……..…......
*โปรดเลือกระบุ ช่องจำ�นวนหน่วย หรือช่องจำ�นวนเงิน อย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้ *Please select only one column for filling in.
ชือ่ กองทุนรวม / Name of the Mutual Fund
ชื่อย่อกองทุน / Fund Code จำ�นวนหน่วย (หน่วย) / Amount (Units) จำ�นวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

จำ�นวน (ตัวอักษร) / Amount (In words)
กรุณาชำ�ระค่าขายคืนโดย / Please pay the redemption proceeds by :
จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของข้าพเจ้า / Account payee’s cheque in my/our name
นำ�เงิน / เช็คเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามที่ได้ระบุไว้ในใบคำ�ขอเปิดบัญชีกองทุน หรือคำ�ขอแก้ไข (ถ้ามี)/
Credit the proceeds to the bank account specified in the Account Opening Form or Amendment form (if any)
นำ�เงิน / เช็คเข้าบัญชีเงินฝากที่ * / Credit the proceeds to my/our bank account at
บัญชีเงินฝากเลขที่ / Bank account no.
ธนาคาร/Bank …….......กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)……........ สาขา / Branch …………………………...........................................……………..………………………………
(* ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องตรงกับชื่อบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยท่านต้องแนบสำ�เนาสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารมาด้วย / The bank account name must be the same as
the unitholder name, please also attach a copy of the bank account book)

สำ�หรับการขายคืนหน่วยลงทุน RMF/LTF เท่านั้น / For the redemption of RMF/LTF only

ขายคืนเพื่อซื้อกองทุน ชื่อ ............................................................................................................................................................................................................
Redeem for the subscription of
ขื่อบริษัทจัดการปลายทาง ............................................................................................................................................................................................................
Name of the other asset company
ขายคืนตามเงื่อนไขด้านล่าง / Redeem as per below conditions
ถือครบ 5 ปีปฏิทิน (สำ�หรับ LTF) / Holding the fund units for full 5 consecutive calendar years (For LTF)
อายุครบ 55 ปี และลงทุนครบตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (สำ�หรับ RMF) / Age at 55 years and investment is matured as per conditions specified by
the Revenue Department (For RMF)
ทุพพลภาพ / Disabled
เสียชีวิต / Death
ผิดเงื่อนไข (โปรดระบุ) / Not compliant to investment restrictIon (please specify)
ซื้อเกินในปีปัจจุบัน / Exceeding the annual investment limit
อื่นๆ (ระบุ) / Other (specify) .............................................................................................................................................
ข้าพเจ้าตกลงขายคืนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในคำ�สัง่ นี้ และขอให้ค�ำ รับรองและยืนยันต่อบริษทั จัดการดังนี้ / I/We agree to redeem the fund unit as specified in this form and hereby acknowledge
and undertake that:
1. ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาคูม่ อื ผูล้ งทุนทีร่ ะบุไว้ในด้านหลังของคำ�สัง่ นีแ้ ล้ว และตกลงขายคืนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุในใบคำ�สัง่ นีโ้ ดยจะไม่เพิกถอนคำ�สัง่ นีไ้ ม่วา่ ในกรณีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อกำ�หนดสิทธิของผูล้ งทุนทีร่ ะบุไว้
ในคูม่ อื ผูล้ งทุน ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับและจะปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขทัง้ หมดทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ / I/We have studied the Investor’s Bill of
Rights which is shown at the back of this form and agree to redeem the fund units as stated above. I/We shall not cancel the redemption in any circumstances except in the case as
outlined in the Investor’s Bill of Rights. I/We accept and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund Prospectus.
2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสีย่ งของการลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริม่ แรก และผูล้ งทุนควรซือ้ ขายหน่วยลงทุนกับ
บุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ สำ�หรับกองทุนรวม ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั ชำ�ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีไ่ ด้มคี �ำ สัง่ ไว้/ Mutual funds
are not deposits and are subject to investment risks. Unitholder(s) may get back the money more or less than the original investment amount and they should execute the transactions
with appropriate investment agent/advisor only. For investment in mutual funds, unitholder(s) may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able
to redeem the units as they wish.
………..............................………………..............................................................…........…. ผู้ถือหน่วยลงทุน
(
) Unitholder

สำ�หรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
For officials use only

ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน :

ทะเบียนเลขที่

รหัสพนักงาน

ผูอ้ นุมตั ิ

รหัสพนักงาน

รหัสพนักงานผูแ้ นะนำ�บัญชี
Form 15/57-2_Redemption form_Bank

ใบมอบฉันทะ / Letter of Authorization
วันที/่ Date................................................................
ข้าพเจ้า/Unitholder Name............................................................................. เลขทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุน /Unitholder No.
ขอมอบอำ�นาจให้ /Hereby appoint......................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู/่ Address..................................................................................................…………………………………………………………………………………...................
....................................................................................................................................................................................................................................
บัตรประชาชน / Identification Card
อืน่ ๆ / Other (โปรดระบุ / Please specify)........................................................................................................
เลขที่ / Number................................................................................ออกโดย / Issued by....................................................................................................
วันทีอ่ อก / Date of issue...................................................................... วันหมดอายุ / Date of expiry.......................................................................................
เป็นผูน้ �ำ ส่งใบคำ�สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ในการนี้ ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�ด้วยตนเองทัง้ สิน้ / as authorized
person to submit this form to and collect the passbook of investment units from the selling agents on my behalf. I accept full responsibility for this
authorizing the above limited.

………………………...........…........…........... ผู้ถือหน่วยลงทุน
(
) Unitholder

………………………...........…........…........... ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
) The Proxy

สำ�เนา : สำ�หรับผู้ถือหน่วยลงทุน

คำ�สั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Form)
ชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน / Unitholder Name ………………………….................................................................. วันที่ / Date ……............................………..……...................................…

สาขา (Branch) / ตัวแทนขาย (Agent)....................................................
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.
โทร / Tel ……………………….............……………....................……..…......
*โปรดเลือกระบุ ช่องจำ�นวนหน่วย หรือช่องจำ�นวนเงิน อย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้ *Please select only one column for filling in.
ชือ่ กองทุนรวม / Name of the Mutual Fund
ชื่อย่อกองทุน / Fund Code จำ�นวนหน่วย (หน่วย) / Amount (Units) จำ�นวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

จำ�นวน (ตัวอักษร) / Amount (In words)
กรุณาชำ�ระค่าขายคืนโดย / Please pay the redemption proceeds by :
จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของข้าพเจ้า / Account payee’s cheque in my/our name
นำ�เงิน / เช็คเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามที่ได้ระบุไว้ในใบคำ�ขอเปิดบัญชีกองทุน หรือคำ�ขอแก้ไข (ถ้ามี)/
Credit the proceeds to the bank account specified in the Account Opening Form or Amendment form (if any)
นำ�เงิน / เช็คเข้าบัญชีเงินฝากที่ * / Credit the proceeds to my/our bank account at
บัญชีเงินฝากเลขที่ / Bank account no.
ธนาคาร/Bank …….......กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)……........ สาขา / Branch …………………………...........................................……………..………………………………
(* ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องตรงกับชื่อบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน โดยท่านต้องแนบสำ�เนาสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารมาด้วย / The bank account name must be the same as
the unitholder name, please also attach a copy of the bank account book)

สำ�หรับการขายคืนหน่วยลงทุน RMF/LTF เท่านั้น / For the redemption of RMF/LTF only

ขายคืนเพื่อซื้อกองทุน ชื่อ ............................................................................................................................................................................................................
Redeem for the subscription of
ขื่อบริษัทจัดการปลายทาง ............................................................................................................................................................................................................
Name of the other asset company
ขายคืนตามเงื่อนไขด้านล่าง / Redeem as per below conditions
ถือครบ 5 ปีปฏิทิน (สำ�หรับ LTF) / Holding the fund units for full 5 consecutive calendar years (For LTF)
อายุครบ 55 ปี และลงทุนครบตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (สำ�หรับ RMF) / Age at 55 years and investment is matured as per conditions specified by
the Revenue Department (For RMF)
ทุพพลภาพ / Disabled
เสียชีวิต / Death
ผิดเงื่อนไข (โปรดระบุ) / Not compliant to investment restrictIon (please specify)
ซื้อเกินในปีปัจจุบัน / Exceeding the annual investment limit
อื่นๆ (ระบุ) / Other (specify) .............................................................................................................................................
ข้าพเจ้าตกลงขายคืนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในคำ�สัง่ นี้ และขอให้ค�ำ รับรองและยืนยันต่อบริษทั จัดการดังนี้ / I/We agree to redeem the fund unit as specified in this form and hereby acknowledge
and undertake that:
1. ข้าพเจ้าได้ศกึ ษาคูม่ อื ผูล้ งทุนทีร่ ะบุไว้ในด้านหลังของคำ�สัง่ นีแ้ ล้ว และตกลงขายคืนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุในใบคำ�สัง่ นีโ้ ดยจะไม่เพิกถอนคำ�สัง่ นีไ้ ม่วา่ ในกรณีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อกำ�หนดสิทธิของผูล้ งทุนทีร่ ะบุไว้
ในคูม่ อื ผูล้ งทุน ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับและจะปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขทัง้ หมดทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ / I/We have studied the Investor’s Bill of
Rights which is shown at the back of this form and agree to redeem the fund units as stated above. I/We shall not cancel the redemption in any circumstances except in the case as
outlined in the Investor’s Bill of Rights. I/We accept and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund Prospectus.
2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสีย่ งของการลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจได้รบั เงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริม่ แรก และผูล้ งทุนควรซือ้ ขายหน่วยลงทุนกับ
บุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ สำ�หรับกองทุนรวม ผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั ชำ�ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีไ่ ด้มคี �ำ สัง่ ไว้/ Mutual funds
are not deposits and are subject to investment risks. Unitholder(s) may get back the money more or less than the original investment amount and they should execute the transactions
with appropriate investment agent/advisor only. For investment in mutual funds, unitholder(s) may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able
to redeem the units as they wish.
………..............................………………..............................................................…........…. ผู้ถือหน่วยลงทุน
(
) Unitholder

สำ�หรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
For officials use only

ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุน :

ทะเบียนเลขที่

รหัสพนักงาน

ผูอ้ นุมตั ิ

รหัสพนักงาน

รหัสพนักงานผูแ้ นะนำ�บัญชี
Form 15/57-2_Redemption form_Bank

คู่มือผู้ลงทุน / Investor’s Bill of Rights
สิทธิของผู้ลงทุน

Rights of Investors

1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กบั บริษทั จัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรใช้สทิ ธิ
ขอทราบรายชือ่ ของบริษทั จัดการทุกแห่งทีต่ วั แทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
2. เพือ่ ให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผูล้ งทุนควรใช้สทิ ธิขอทราบชือ่ และทีอ่ ยูข่ องบริษทั จัดการและ
ตัวแทนฯ รวมทัง้ ชือ่ ทีอ่ ยู่ และเลขประจำ�ตัวของพนักงานผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีข่ ายหรือรับซือ้ 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 งจากตัวแทนฯสามารถขายหน่วยลงทุนให้กบั บริษทั จัดการมากกว่า1 แห่งและอาจจะรับ
ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน จากบริษทั จัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผูล้ งทุนควรใช้สทิ ธิขอทราบ
อัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนทีต่ วั แทนฯ 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 each investment agent can sell funds for more than 1 management company,
you have the rights to request him/her 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 investment agent’s
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 each investment agent 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 him/her 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)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไป

You may file a complaint on your investment in mutual fund(s) through any of the
following channels / parties:

1. Investment agent
1. บุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนฯ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกีย่ วกับการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับ The investor can file a complaint on investment in mutual fund(s) as well as any issues relating
การลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยืน่ เรือ่ งเป็นลายลักษณ์อกั ษร to the investment of mutual fund(s). The complaint can be made both verbally or in writing
the investment agent. If you make a complaint verbally, you can ask the investment
ต่อบุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนฯ ทัง้ นี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้บคุ คลทีเ่ ป็นตัวแทนฯ toagent
to official y record it in writing, and you must verify and certify its correctness. The
บันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยท่านต้องสอบทานและลงนามกำ�กับทุกครัง้ เพือ่ เป็นการ investment agent is responsible to resolve the complaint you make in advance and has a
ยืนยันความถูกต้อง บุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนฯ ดังกล่าวสามารถแก้ปญั หาทีท่ า่ นร้องเรียนได้ในเบือ้ งต้น duty to submit all complaints and resolutions to the management company within seven
และมีหน้าทีร่ วบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา นำ�ส่งต่อให้บริษทั จัดการรับทราบภายใน (7) days after the issue has been resolved.
7 วันนับแต่วนั ทีม่ ขี อ้ ยุติ
2. Management Company
2. บริษัทจัดการ
The investor can file a complaint on investment in mutual fund(s) as well as any issues relating to
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกีย่ วกับการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับ the investment of mutual fund(s). The complaint can be made both verbally or in writing to the
company. If you make a complaint verbally, you can ask the management
การลงทุนในกองทุนรวมโดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร management
company to officially record it in writing, and you must verify and certify its correctness.
ต่อบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้บริษทั จัดการบันทึกข้อร้องเรียน The management company is responsible to resolve the complaint you make in advance and
เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยท่านต้องสอบทานและลงนามกำ�กับทุกครัง้ เพือ่ เป็นการยืนยันความถูกต้อง has a duty to submit all complaints and resolutions on a quarterly basis to the SEC within fifteen
บริษทั จัดการมีหน้าทีแ่ ก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน อีกทัง้ มีหน้าทีต่ อ้ งรวบรวมข้อร้องเรียน (15) days after each end date of quarter.
และการแก้ไขปัญหาให้แก่ส�ำ นักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เป็นรายไตรมาสภายใน15 วันนับแต่
3. The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC)
วันสิ้นไตรมาส
The investor can file a complaint on investment in mutual fund(s) as well as any issues relating
to the investment of mutual fund(s) to the SEC. When the SEC acknowledges such complaint,
3. สำ�นักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
wil pass it to the management company for resolution. The management company is
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกีย่ วกับการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง SEC
responsibl
the resolution to the SEC within thirty (30) days from the date of receiving
กับการลงทุนของกองทุนรวมต่อสำ�นักงานคณะกรรมการก.ล.ต.เมือ่ สำ�นักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียน complaint.e toIf report
the issue has not been resolved within specified period, the management
ดังกล่าว สำ�นักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้บริษทั จัดการเพือ่ พิจารณาดำ�เนินการแก้ไขปัญหา company has a duty to submit the progress report to the SEC every thirty (3) days until the issue
ข้อร้องเรียน โดยบริษทั จัดการจะต้องรายงานต่อสำ�นักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ข้อร้องเรียน can be resolved.
หากบริษทั จัดการดำ�เนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษทั จัดการรายงานการดำ�เนินการต่อสำ�นักงานฯ
When the issue has been resolved, the management company or investment agent has a duty
ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ
to inform the unitholder on the resolution within seven (7) days.
เมือ่ มีขอ้ ยุตเิ กีย่ วกับกรณีดงั กล่าวแล้ว บริษทั จัดการหรือบุคคลทีเ่ ป็นตัวแทนฯ แล้วแต่กรณี มีหน้าที่
แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีข้อยุติ

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จำ�กัด ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-657-5757 โทรสาร 02-657-5777
Form 15/57-2_Redemption form_Bank

