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

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ�าน�าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

1. ข้อมูลการสับเปลี่ยนกองทุน
วันที่ส่งค�าสั่ง.....................................................................

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน  � วันที่ท�ารายการ.....................................................................

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

        ชื่อกองทุนต้นทาง     ชื่อกองทุนปลายทาง

    ไปยัง  
 ข้าพเจ้าต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โปรดเลือกเพียง 1 รายการ)

�   ทั้งหมดที่สามารถสับเปลี่ยนได้

   จ�านวนหน่วยบางส่วน    .  �หน่วย

   จ�านวนเงินสุทธิ    .  � บาท

 จ�านวนหน่วยหรือจ�านวนเงินเป็นตัวหนังสือ   

2. รายละเอียดส�าคัญส�าหรับการลงทุนของผู้ถือหน่วย (กรุณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่าง)

• ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงสอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน (กรุณาเลือกเงื่อนไขด้านล่าง)

  ข้าพเจ้าได้รับค�าแนะน�าการลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และเข้าใจในค�าแนะน�าดังกล่าว
• ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน (กรุณาเลือกเงื่อนไขด้านล่าง)

  กองทุนรวมที่ระบุข้างต้นเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเส่ียงที่ข้าพเจ้ารับได้ตามข้อมูลในแบบสอบถามความเส่ียงของข้าพเจ้า ท้ังนี้ บริษัท
จดัการและ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการได้ช้ีแจงเพิม่เตมิให้ข้าพเจ้าทราบถึงระดบัความเส่ียงของกองทนุทีข้่าพเจ้าประสงค์จะ
ลงทุนแล้วและข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว

• ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กรุณาเลือกเงื่อนไขด้านล่าง) 

  ข้าพเจ้ารบัทราบ เข้าใจ และยอมรบัว่าการลงทุนในกองทุนท่ีระบขุ้างต้น ซึง่เป็นกองทนุรวมทีล่งทนุในต่างประเทศมคีวามเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ซึง่อาจท�าให้เงนิ
ลงทุนของข้าพเจ้าลดลงได้

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

3. ส�าหรับการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว

หากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจ�านวนลดลง จนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนรวม ข้าพเจ้า          ประสงค ์        ไม่ประสงค ์ 
ให้มีการโอนย้ายหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น ภายใต้การจัดการของ บลจ.อเบอร์ดีน จ�ากัด (ถ้ามี) หรือบริษัทจัดการอื่น

x

ค�าสั่งสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนภายใน บลจ.อเบอร์ดีน

ในกรณทีีผู่ล้งทนุได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทนุ ผูล้งทุนรบัทราบและยนิยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอยีดโครงการที่
ได้รบัอนมุตัจิากส�านักงานและทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิโดยชอบด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบรษิทัจดัการกองทนุ
รวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุทีจ่ดัท�าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม

ข้าพเจ้า ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน รับทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งอาจท�าให้ได้รับเงินคืนต�่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ข้าพเจ้าตกลงจะไม่เพกิถอนค�าสัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรบัเงือ่นไข
ของการขายและซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทั้งสองกองทุนตามข้อก�าหนดของการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ใน
หนงัสอืชีช้วนและเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดทัง้สอง โดยข้าพเจ้าได้รบัคูม่อืภาษแีละหนงัสอืชีช้วนส่วน
สรุปข้อมูลส�าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และได้ศึกษาคู่มือผู้ลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของใบค�าสั่งนี้พร้อมทั้งได้อ่าน
และเข้าใจในเอกสาร

อนึง่ ข้าพเจ้าจะค�านึงถงึเง่ือนไขของสิทธปิระโยชน์ทางภาษ ีโดยข้าพเจ้าได้ศกึษาข้อมลูและเข้าใจในรายละเอยีด
ในคู่มือภาษีแล้วว่า หากข้าพเจ้ามีการท�ารายการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ก่อนก�าหนดระยะเวลาที่ต้องถือครอง ข้าพเจ้าอาจจะต้องเสีย
สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และจะต้องช�าระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อน และเงินเพิ่มแก่กรมสรรพากร

ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมโดยไม่อาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุน
ทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีกับบริษัทจัดการให้กับหน่วยงานใดๆ หรือองค์กรของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อผูกพันที่บริษัทจัดการ หรือกองทุน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามได้
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร และในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตามค�าขอของบริษัทจัดการในการน�าส่ง
ข้อมูล เอกสาร และ หรือค�ายินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องด�าเนินการตามกฎหมาย หรือข้อ
ผูกพันข้างต้น  ข้าพเจ้าขอมอบอ�านาจและให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการปิดบัญชี
ทัง้หมดของข้าพเจ้า และหรอืด�าเนินการขายหน่วยลงทนุเพือ่ปิดบญัชขีองข้าพเจ้าได้ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  
โดยถือเสมอืนว่าเป็นการด�าเนนิการของข้าพเจ้าเอง  โดยข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรยีกร้องค่าเสยีหายใดๆ จากบรษิทั

จัดการในการด�าเนินการดังกล่าว

ค�าเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับ
เงนิลงทนุคนืมากกว่าหรอืน้อยกว่าเงนิลงทนุเริม่แรก และอาจไม่ได้รบัช�าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค�าสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับ
บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต.

บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนส�าหรับบางกองทุน โดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ประกาศหน้าส�านักงานของบริษัท
จดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื หรอืที ่www.aberdeen-asset.co.th หรอืโปรดสอบถามฝ่ายลูกค้า
สัมพันธ์

ข้าพเจ้าตกลงว่าในกรณทีีข้่าพเจ้าส่งค�าสัง่ให้ บลจ.อเบอร์ดนี จ�ากดั ทางโทรสาร  รายการของข้าพเจ้ายงัไม่ถอืว่า
ถูกต้องสมบูรณ์ จนกว่าข้าพเจ้าจะได้ติดต่อ บลจ.อเบอร์ดีน จ�ากัด และได้รับการยืนยันการรับค�าสั่งดังกล่าวแล้ว  
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงส่งต้นฉบับค�าสั่งให้แก่ บลจ.อเบอร์ดีน จ�ากัด ภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการส่งค�าสั่งทาง
โทรสาร และในกรณีที่ปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับค�าสั่งต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บลจ.อเบอร์ดีน จ�ากัด ไม่ได้
รบัต้นฉบบัค�าสัง่ หาก บลจ.อเบอร์ดนี จ�ากดั ได้ด�าเนนิการตามค�าสัง่ทางโทรสารแล้ว  ข้าพเจ้ายนิยอมและตกลง
ยอมรับการด�าเนินการตามค�าสั่งทางโทรสารดังกล่าวทุกประการ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใด ข้าพเจ้าตกลงให้ 
บลจ.อเบอร์ดีน จ�ากัด ถือเอาค�าสั่งทางโทรสาร หรือ จดหมายอิเลคโทรนิคส์มีผลบังคับทางกฎหมายเสมือนกับ
ต้นฉบับของค�าสั่ง

ข้าพเจ้าได้รบัและทราบข้อมูลผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมทีข้่าพเจ้าประสงค์จะลงทนุเทยีบกบัผลการด�าเนนิ
งานของกองทุนรวมกลุ่มเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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




