
กรุณาส่งโทรสารกลับมายังหมายเลข 0-2352-3389 ภายในเวลา 13.00 น. ของวันที่ท�ารายการ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ�าน�าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

1. ข้อมูลการสั่งขายหน่วยลงทุน
วันที่.....................................................................

ชื่อกองทุน 

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน  เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
 ข้าพเจ้าต้องการขายหน่วยลงทุน (โปรดเลือกเพียง 1 รายการ)

  จ�านวนหน่วยทั้งหมด

  จ�านวนหน่วยบางส่วน    .   หน่วย

  จ�านวนเงินสุทธิ    .   บาท

 จ�านวนเงินเป็นตัวหนังสือ   

หากท่านต้องการเปลี่ยนวิธีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว เพื่อรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนส�าหรับการขายในครั้งนี้ โปรดระบุ

(ทั้งนี้บัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีที่ได้แจ้งไว้กับนายทะเบียนแล้วเท่านั้น)

  รับเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน

  ธนาคาร.................................................................สาขา..........................................................................เลขที่บัญชี...............................................................................

2. การขายหน่วยลงทุนนี้เกิดจาก (กรุณาเลือกเพียง 1 ข้อ)

   ความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง มิได้รับค�าแนะน�าทั่วไปหรือค�าแนะน�าเฉพาะเจาะจง

  ข้าพเจ้าได้รับค�าแนะน�าทั่วไป ซึ่งมิใช่ค�าแนะน�าแก่บุคคลเป็นการเฉพาะเจาะจง และค�าแนะน�านั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือค�านึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน 

ฐานะทางการเงิน และความต้องการของข้าพเจ้า

  ข้าพเจ้าได้รับค�าแนะน�าเฉพาะเจาะจงและได้กรอกแบบสอบถามส�าหรับการรับค�าแนะน�าเฉพาะเจาะจงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค�าสั่งขายหน่วยลงทุน

ข้าพเจ้าตกลงจะขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบค�าส่ังนี้ โดยจะไม่เพิกถอนค�าสั่งขายหน่วย
ลงทนุนีไ้ม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ หากจ�านวนหน่วยลงทนุทีข้่าพเจ้าสัง่ขายมากกว่ายอดค้างของจ�านวน
หน่วยลงทนุทีข้่าพเจ้ามอียูจ่รงิ ข้าพเจ้ายนิยอมให้ บลจ.อเบอร์ดีน จ�ากดั รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี
ข้าพเจ้ามอียูจ่รงิ ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ผนัผวนในตลาดหลักทรัพย์ ข้าพเจ้ายนิยอมขายหน่วย
ลงทนุในจ�านวนที ่บลจ.อเบอร์ดนี จ�ากดั จดัสรรให้ ทัง้นี ้ ข้าพเจ้ายนิยอมเสียค่าธรรมเนียมการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ และยนิยอมผกูพันตามเงือ่นไข ข้อก�าหนดและข้อความใดๆ ท่ีได้ระบไุว้ใน
หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยข้าพเจ้าได้รับคูม่อืภาษ ีและหนงัสือชีช้วนส่วนสรปุข้อมลู
ส�าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และได้ศึกษาคู่มือผู้ลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของใบค�าสั่งนี้พร้อมทั้งได้
อ่านและเข้าใจในเอกสารดงักล่าวแล้ว

อนึง่ ข้าพเจ้าจะค�านงึถงึเงือ่นไขของสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีโดยข้าพเจ้าได้ศกึษาข้อมูลและเข้าใจ
ในรายละเอียดในคู่มือภาษีแล้วว่า หากข้าพเจ้ามีการท�ารายการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม
หุน้ระยะยาว หรอืกองทนุรวมเพือ่การเล้ียงชพี ก่อนก�าหนดระยะเวลาทีต้่องถอืครอง ข้าพเจ้าอาจ
จะต้องเสยีสทิธิประโยชน์ทางด้านภาษ ีและจะต้องช�าระคนืเงนิภาษทีีไ่ด้รบัลดหย่อน และเงนิเพิม่
แก่กรมสรรพากร

ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมโดยไม่อาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ใน
บัญชีกองทุนท้ังหมดท่ีข้าพเจ้ามีกับบริษัทจัดการให้กับหน่วยงานใดๆ หรือองค์กรของรัฐทั้งใน
และต่างประเทศ เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบ หรอืปฏบิติัตามกฎหมาย หรอืข้อผกูพนัทีบ่รษิทั
จัดการ หรือกองทุน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และในกรณีท่ี
ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตามค�าขอของบริษัทจัดการในการน�าส่งข้อมูล เอกสาร และ หรือค�า

ยินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องด�าเนินการตามกฎหมาย หรือข้อผูกพันข้างต้น  
ข้าพเจ้าขอมอบอ�านาจและให้ความยินยอมโดยมอิาจเพกิถอนได้แก่บรษิทัจัดการในการปิดบญัชี
ท้ังหมดของข้าพเจ้า และหรอืด�าเนินการขายหน่วยลงทุนเพือ่ปิดบญัชขีองข้าพเจ้าได้ตามทีบ่รษิทั
จัดการเห็นสมควร  โดยถือเสมือนว่าเป็นการด�าเนินการของข้าพเจ้าเอง  โดยข้าพเจ้าตกลงจะ
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการในการด�าเนินการดังกล่าว

ค�าเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วย
ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับช�าระเงิน
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด หรอือาจไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทนุได้ตาม
ท่ีมีค�าสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน 
ก.ล.ต.

ข้าพเจ้าตกลงว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าส่งค�าสั่งให้ บลจ.อเบอร์ดีน จ�ากัด ทางโทรสาร รายการของ
ข้าพเจ้ายังไม่ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ จนกว่าข้าพเจ้าจะได้ติดต่อ บลจ.อเบอร์ดีน จ�ากัด และได้รับ
การยืนยันการรับค�าสั่งดังกล่าวแล้ว  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงส่งต้นฉบับค�าสั่งให้แก่ บลจ.อเบอร์ดีน 
จ�ากัด ภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการส่งค�าสั่งทางโทรสาร และในกรณีที่ปรากฏว่าข้อมูลตาม
โทรสารกับค�าสั่งต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บลจ.อเบอร์ดีน จ�ากัด ไม่ได้รับต้นฉบับค�าสั่ง หาก 
บลจ.อเบอร์ดนี จ�ากัด ได้ด�าเนินการตามค�าสัง่ทางโทรสารแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงยอมรบั
การด�าเนินการตามค�าสั่งทางโทรสารดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใด ข้าพเจ้าตกลงให้ 
บลจ.อเบอร์ดีน จ�ากัด ถือเอาค�าสั่งทางโทรสาร หรือ จดหมายอิเลคโทรนิคส์มีผลบังคับทาง
กฎหมายเสมือนกับต้นฉบับของค�าสั่ง

ส�าหรับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

Marketing Registrar

Note.................................................................................... Reference No. ..............................................................

Received............................................................................ Input.......................................................................................

Authorised Signature............................................ Checked..............................................................................

IC No. ................................................................................ Signature verified.........................................................

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน.............................................................................................

เบอร์โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ).....................................................................................

กรุณาลงนามให้ตรงกับลายมือชื่อในแบบค�าขอเปิดบัญชีกองทุน

ส�าหรับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

Transaction Code.............................Agent/Branch Code...............................Staff Code...........................

x



สิทธิของผู้ลงทุน
1. ท่านมีสิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมาย

ให้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน

2. ท่านมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของบริษัทจัดการ ผู้จัด
จ�าหน่าย ผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งชื่อ 
ที่อยู่ และเลขประจ�าตัวพนักงาน ผู้ท�าหน้าที่ชักชวนลูกค้าของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3. ท่านมสีทิธทิีจ่ะได้รบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยลงทนุ
ทีไ่ด้รบัค�าแนะน�าเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนน้ัน รวมท้ังค�าเตอืนและค�าอธบิาย เก่ียว
กับความเสี่ยงในการลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค�าเตือนในกรณีที่มีการ
ปฏิเสธการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน

4. ท่านมสีทิธใินการได้รบัทราบข้อเทจ็จรงิทีอ่าจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจลงทุน เช่น การขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีอยูใ่นขัน้ตอนการด�าเนินการเพือ่การรวมกองทนุ
รวม เป็นต้น

5. ท่านมสีทิธใินการรบัทราบข้อมูลเกีย่วกบัความขดัแแย้งทางผลประโยชน์ เช่น                 
ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอาจได้รับจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

6. ท่านมสีทิธใินการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรบัการตดิต่อในลกัษณะทีเ่ป็นการ
ขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold calling)

7. หากท่านมใิช่ผูล้งทนุสถาบนั ท่านมสีทิธทิีจ่ะยกเลกิค�าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold 

calling)

8. ท่านมสีทิธใินการขอรบัหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ
หรือผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ�ากัด
 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@aberdeen-asset.com
 ท่านสามารถร้องเรียนด้วยวาจาหรือย่ืนเร่ืองเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท

จดัการ ทัง้น้ีหากท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจดัการบนัทึก
ข้อร้องเรียนของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องตรวจสอบความถูก
ต้องและลงนามก�ากับทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการ
จะด�าเนินการแก้ไขปัญหาของท่านโดยเร็ว และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียน 
พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาและรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส

2. บุคคลที่เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัท
จัดการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

 ท่านสามารถร้องเรียนด้วยวาจาหรือยืน่เร่ืองเป็นลายลักษณ์อกัษรต่อบคุคลที่
เป็นผู้ให้บริการ สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้หากท่าน
ร้องเรียนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บุคคลทีเ่ป็นผูใ้ห้บริการสนบัสนนุการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนบันทึกข้อร้องเรียนของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยท่านต้องตรวจสอบความถูกต้องและลงนามก�ากับทุกครั้ง เพื่อเป็นการ
ยืนยันความถูกต้อง บุคคลที่เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว สามารถแก้ปัญหา ที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และ
มีหน้าทีร่วบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาน�าส่งต่อบริษทัจดัการให้รบั
ทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีข้อยุติ

3. ฝ่ายก�ากับธุรกิจจัดการกองทุน
 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 (Help Center)

 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต 
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทรศัพท์ 0-2695-9999
 ท่านสามารถยื่นค�าร้องเรียนต่อส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดส่งข้อร้องเรียนไปยังบริษัทจัดการให้
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว และรายงานผลการด�าเนินการให้ส�านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับข้อ
ร้องเรยีนนัน้ หากบรษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขให้เสรจ็ภายใน 30 วนั บรษิทั
จัดการจะรายงานการด�าเนินการต่อส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุ 30 
วนั จนกว่าจะแล้วเสรจ็ หลงัจากด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเสรจ็แล้ว บรษิทัจดัการ
หรอืบคุคลทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิารสนบัสนนุการขาย หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ แล้ว
แต่กรณีจะแจ้งผลให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร




