แบบฟอร์มการรับเรือ
่ งจากลูกค ้า
ที่ ลค.

 เรือ่ งร ้องเรียน

 เรือ่ งร ้องเรียนการละเมิดกฎหมายข ้อมูลส่วนบุคคล

 การแจ ้งปั ญหา

 การให ้คาแนะนา

ส่วนที่ 1. สาหรับผู ้รับเรือ
่ งกรอกข ้อความ
ข ้อมูลลูกค ้า
วันทีร่ ้องเรียน ....................................
ร ้องเรียนผ่าน
่
ชือ

เลขทีผ
่ ู ้ถือหน่วย

สถานทีต
่ ด
ิ ต่อได ้/
เบอร์โทรศัพท์
บริษัทจัดการ

ผู ้สนั บสนุนฯ

อืน
่ ๆ

รายละเอียด
แจ ้งเกีย
่ วกับ

 บริษัทจัดการ

 พนักงาน

 ผู ้สนับสนุนฯ  อืน่ ๆ ................................

“ข ้าพเจ ้ายินยอมให ้บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และใช ้ข ้อมูลเกีย
่ วกับบัญชีการลงทุน หรือข ้อมูลใดๆของข ้าพเจ ้าที่
ข ้าพเจ ้ามอบให ้แก่บลจ.อีส ท์ส ปริง (ประเทศไทย) หรือ ที่บลจ.อีส ท์ส ปริง (ประเทศไทย)ได ้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข ้าพเจ ้า
รวมทัง้ ยินยอมให ้บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) นาส่ง หรือเปิ ดเผยข ้อมูลของข ้าพเจ ้าให ้แก่หน่วยงานราชการรวมถึงผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบลจ.อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) เพือ
่ ใช ้ในการให ้บริการ/ปรับปรุงการให ้บริการ/ประมวลผลข ้อมูล/นาเสนอผลิตภัณฑ์ของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือ
เพือ
่ การปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย หรือข ้อกาหนดของหน่วยงานราชการทัง้ ในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิ ด
บัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย(ถ ้ามี) และการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต ้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร ้าย)
นอกจากนี้ข ้าพเจ ้าตกลงทีจ
่ ะนาส่งข ้อมูลและเอกสารเพิม
่ เติมตามทีบ
่ ริษัทจัดการร ้องขอ
ทัง้ นี้ ข ้าพเจ ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข ้างต ้นภายใต ้เงือ
่ นไขทีก
่ ฎหมายกาหนด ผ่านทางศูนย์ทป
ี่ รึกษาการลงทุน 1725
หรือ ณ ทีท
่ าการของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข ้าพเจ ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให ้บริการ
ของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)”

ลายมือชื่อลูกค้ า (กรณีที่ลกู ค้ าร้ องเรี ยน)

ลายมือชื่อผู้รับเรื่ อง

วันที่ ...................................................

วันที่ ...................................................
การรายงานต่อหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

ส่วนกากับและควบคุมภายใน

กรรมการผู ้จัดการ

..............................................
(
)

............................................
(
)

วันที่ ....................................

วันที่ ....................................

ความเห็นส่วนกากับและควบคุมภายใน/กรรมการผู ้จัดการ

ส่วนที่ 2. การดาเนินการ – การแจ ้งผลให ้ลูกค ้าทราบ
การดาเนินการของหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
การดาเนินการแก ้ไข:

่ ผู ้ดาเนินการ ..........................................
ลายมือชือ

่ ผู ้บังคับบัญชา .......................................
ลายมือชือ

วันที่ ...............................................

วันที่ ..............................................

ผลการแก ้ไข/ข ้อยุต ิ :

ระยะเวลาทีค
่ าดว่าจะแล ้วเสร็จ (กรณีทไี่ ม่สามารถดาเนินการแก ้ไขได ้แล ้วเสร็จได ้ภายใน 7 วัน)

่ ผู ้ดาเนินการ ..........................................
ลายมือชือ

่ ผู ้บังคับบัญชา .......................................
ลายมือชือ

วันที่ ...............................................

วันที่ ..............................................
การแจ ้งผลให ้ลูกค ้าทราบ

ลงนามการแก ้ไขให ้ลูกค ้าทราบ

ส่วนกากับฯ/กรรมการผู ้จัดการลงนามรับทราบผล

.........................................

...................................................

(

(

วันที่ .................................

)

)
วันที่ ....................................

หมายเหตุ : เมือ
่ มีข ้อยุตเิ กีย
่ วกับข ้อร ้องเรียนให ้บริษัทหลักทรัพย์แจ ้งผลการแก ้ไขปั ญหาของข ้อร ้องเรียนให ้ลูกค ้าทราบภายใน 7 วันนับแต่วันทีม
่ ข
ี ้อยุตน
ิ น
ั้

