
1.	 ข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
วันที่.....................................................................

ชื่อกองทุน	

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน	 	เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน	  
ประสงค์จะสั่งซื้อกองทุนดังกล่าวเป็นจ�านวน

		บาท					จ�านวนเงินเป็นตัวหนังสือ		

2.	 วิธีการช�าระเงิน	 £	Bill-payment	ธนาคาร................................................................
 	 	 	 £	เช็ค,	ดร๊าฟ,	ตั๋วแลกเงิน	ธนาคาร..............................................สาขา........................................เช็คเลขที่..............................................
    £	ผ่านบัตรเครดิตตามที่บริษัทจัดการก�าหนด	(โดยชื่อเจ้าของบัตรต้องตรงกับชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น)
(สามารถช�าระได้เฉพาะกองทุน	LTF และ RMF	เท่านั้น	ยกเว้นกองทุน	ABSI-RMF	ช�าระขั้นต�่า	20,000	บาท	ต่อครั้ง	ต่อกองทุน)

เลขที่บัตรประจ�าตัวประชาชน				  ประเภทของบัตร		
ชื่อเจ้าของบัตร	 	

หมายเลขบัตรเครดิต													   วันหมดอายุ		

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบส�าเนาบัตรเครดิตด้านหน้าพร้อมลงนามอย่างสมบูรณ	์โดยข้าพเจ้ายินยอมให้	บลจ.อเบอร์ดีน	จ�ากัด	ปฏิเสธการท�ารายการหากข้าพเจ้าส่งเอกสารไม่ถูกต้อง	หรือไม่ครบถ้วน
ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะไม่ได้รับคะแนนสะสมหรือของก�านัลในรูปแบบต่างๆ	เช่น	ไมล์สะสม	หรือเครดิตเงินคืนจากบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต	และข้าพเจ้าจะต้องช�าระยอดเงินจาการซื้อกองทุนเต็มจ�านวนตามที่เรียกเก็บในรอบใบแจ้ง
ยอดช�าระบัตรเครดิต	โดยหากข้าพเจ้าไม่ช�าระยอดดังกล่าวเต็มจ�านวนจะมีผลท�าให้บัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้าผิดนัดช�าระ
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่กรอกข้างต้นเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงและปัจจุบัน	 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว	ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที	ข้าพเจ้าตกลงยินยอมและผูกพันปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไข
ใดๆ	 เพิ่มเติมที่บริษัทผู้ออกบัตรแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวอีกด้วย	 ข้าพเจ้าตกลงจะซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้	 ในกรณีที่การช�าระเงินผ่านบัตรเครดิตเสร็จสิ้นสมบูรณ์	
ข้าพเจ้าตกลงจะไม่โต้แย้งหรือยกเลิกรายการช�าระเงินดังกล่าวกับบริษัทผู้ออกบัตรหรือบริษัทจัดการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่บริษัทผู้ออกบัตรไม่ว่ากรณีใด	 ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับบริษัทจัดการ	 และขอมอบอ�านาจโดยไม่อาจเพิกถอนได้ไว้ให้บริษัทจัดการท�าการขาย
คืนหน่วยลงทุนดังกล่าว	เพื่อน�าเงินมาช�าระคืนให้บริษัทจัดการโดยถือเสมือนเป็นการด�าเนินการของข้าพเจ้าเอง	โดยข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัทจัดการในการด�าเนินการดังกล่าว

3.	 รายละเอียดส�าคัญส�าหรับการลงทุนของผู้ถือหน่วย	(กรุณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่าง)

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

ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน	 ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
ส�านกังานและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยชอบด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผกูพันระหว่างบริษทัจดัการกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุทีจ่ดั
ท�าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวม

ข้าพเจ้า	ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ	รบัทราบว่าการลงทนุในกองทนุรวมทีล่งทนุในต่างประเทศ	มคีวามเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น	ซึง่อาจ
ท�าให้ได้รับเงินคืนต�่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ข้าพเจ้าตกลงจะซ้ือหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว้ในใบค�าส่ังนี	้โดยจะไม่เพกิถอนค�าส่ังซือ้ไม่ว่ากรณใีดๆ	ทัง้ส้ิน	ในกรณทีีค่�าสัง่ซือ้นีถ้กู
ปฏิเสธ	ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับเงินที่ได้ช�าระแล้วคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย	ทั้งนี้	ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะเสียค่าธรรมเนียมในการนี้และ
ยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและโครงการของกองทุนดัง
กล่าวทกุประการ	โดยข้าพเจ้าได้รบัคูมื่อภาษ	ี(กรณีซือ้กองทนุรวมเพือ่การเล้ียงชพีหรือกองทนุรวมหุน้ระยะยาว)และหนงัสอืชีช้วน
ของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าซื้อและได้ศึกษาคู่มือผู้ลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของค�าส่ังน้ีพร้อมทั้งได้อ่านและเข้าใจในเอกสารดังกล่าว
แล้ว

ข้าพเจ้าขอให้ความยนิยอมโดยไม่อาจเพกิถอนได้แก่บรษิทัจดัการในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ	ในบญัชกีองทนุทัง้หมดทีข้่าพเจ้ามกีบั
บรษิทัจดัการให้กบัหน่วยงานใดๆ	หรอืองค์กรของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ	เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ	หรอืปฏบิตัติามกฎหมาย	
หรือข้อผูกพันที่บริษัทจัดการ	 หรือกองทุน	 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร	 และในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่
สามารถปฏิบัติตามค�าขอของบริษัทจัดการในการน�าส่งข้อมูล	 เอกสาร	 และ	 หรือค�ายินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการมีหน้าที่
ต้องด�าเนินการตามกฎหมาย	 หรือข้อผูกพันข้างต้น	 	 ข้าพเจ้าขอมอบอ�านาจและให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิกถอนได้แก่บริษัท
จดัการในการปิดบญัชทีัง้หมดของข้าพเจ้า	และหรอืด�าเนนิการขายหน่วยลงทนุเพือ่ปิดบญัชขีองข้าพเจ้าได้ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็

สมควร		โดยถือเสมือนว่าเป็นการด�าเนินการของข้าพเจ้าเอง		โดยข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ	จากบริษัทจัดการ
ในการด�าเนินการดังกล่าว

ค�าเตอืน :	การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิช่การฝากเงนิและมคีวามเสีย่งของการลงทนุ	ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจได้รบัเงนิลงทนุคนืมากกว่า
หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก	 และอาจไม่ได้รับช�าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 หรืออาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค�าสั่งไว้	และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน	ก.ล.ต.

บรษิทัจดัการอาจคดิค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุส�าหรบับางกองทนุ	โดยเรยีกเกบ็จากผูล้งทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคนไม่เท่า
กัน	ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ประกาศหน้าส�านักงานของบริษัทจัดการ	หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน	หรือที่	www.aberdeen-asset.co.th	หรือโปรดสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ข้าพเจ้าตกลงว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าส่งค�าสั่งให้	บลจ.อเบอร์ดีน	จ�ากัด	ทางโทรสาร		รายการของข้าพเจ้ายังไม่ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์	
จนกว่าข้าพเจ้าจะได้ติดต่อ	บลจ.อเบอร์ดีน	จ�ากัด	และได้รับการยืนยันการรับค�าสั่งดังกล่าวแล้ว		ทั้งนี้	ข้าพเจ้าตกลงส่งต้นฉบับ
ค�าสั่งให้แก่	บลจ.อเบอร์ดีน	จ�ากัด	ภายใน	7	วัน	นับจากวันที่มีการส่งค�าสั่งทางโทรสาร	และในกรณีที่ปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสาร
กับค�าสั่งต้นฉบับไม่ตรงกัน	หรือ	บลจ.อเบอร์ดีน	จ�ากัด	ไม่ได้รับต้นฉบับค�าสั่ง		หาก	บลจ.อเบอร์ดีน	จ�ากัด	ได้ด�าเนินการตาม
ค�าสั่งทางโทรสารแล้ว		ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงยอมรับการด�าเนินการตามค�าสั่งทางโทรสารดังกล่าวทุกประการ		ทั้งนี้ไม่ว่าใน
กรณีใด	ข้าพเจ้าตกลงให้	 บลจ.อเบอร์ดีน	 จ�ากัด	 ถือเอาค�าสั่งทางโทรสาร	หรือ	 จดหมายอิเลคโทรนิคส์มีผลบังคับทางกฎหมาย
เสมือนกับต้นฉบับของค�าสั่ง

ข้าพเจ้าได้รบัและทราบข้อมลูผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมทีข้่าพเจ้าประสงค์จะลงทนุเทยีบกบัผลการด�าเนนิงานของกองทนุ
รวมกลุ่มเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน	.........................................................................................

กรุณาส่งโทรสารกลับมายังหมายเลข	0-2352-3389	ภายในเวลา	15.30	น.	ของวันที่ท�ารายการ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน	จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ�าน�าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ส�าหรับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
Marketing Registrar

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

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

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

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

ลายมือชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน..........................................................................................

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

ส�าหรับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

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

x

x

ค�าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

•	ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

£		ข้าพเจ้ารับทราบ	 เข้าใจ	 และยอมรับว่าการลงทุนในกองทุนท่ีระบุข้างต้น	 ซึ่งเป็น	
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ	 มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจท�าให้
เงินลงทุนของข้าพเจ้าลดลงได้

•	ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือม่ีความซับซ้อน

£		ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับเอกสาร	ค�าอธิบาย	ค�าเตือน	และค�าแนะน�าเกี่ยวกับการ
ลงทุนดังกล่าวจากผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทจัดการแล้ว	 โดยข้าพเจ้ารับทราบ
และเข้าใจว่าการลงทุนในกองทุนข้างต้นมคีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซ้อนแตกต่าง
จากการลงทุนหรือท�าธุรกรรมที่ เกี่ยวข ้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนท่ัวไป		
แม้ว่าข้าพเจ้าจะเคยมปีระสบการณ์ในการลงทุนหรอืท�าธุรกรรมในตลาดทนุมาก่อน	
ทั้งนี้	 ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัว	
ของกองทุนนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้ว

•	ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงสอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน	

£		ข้าพเจ้าได้รับค�าแนะน�าการลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย	
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ	และเข้าใจในค�าแนะน�าดังกล่าว

•	ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน

£		กองทนุรวมทีร่ะบขุ้างต้นเป็นกองทนุรวมทีมี่ระดบัความเส่ียงสูงกว่าระดบัความเสีย่ง
ทีข้่าพเจ้ารบัได้ตามข้อมูลในแบบสอบถามความเสีย่งของข้าพเจ้า	ทัง้นี	้บรษิทัจดัการ
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของบรษิทัจดัการได้ชีแ้จงเพิม่
เตมิให้ข้าพเจ้าทราบถงึระดบัความเสีย่งของกองทนุทีข้่าพเจ้าประสงค์จะลงทนุแล้ว
และข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว

3.	รายละเอียดส�าคัญส�าหรับการลงทุนของผู้ถือหน่วย	(กรุณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่าง)	



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



กองทุน รหัสกองทุน ชื่อยอ
  กองทุน เปด อเบอรดีน โกรท 11 ABG

  กองทุน เปด อเบอรดีน สยาม ลี ดเดอรส 12 ABSL

  กองทุน เปด อเบอรดีน สมอ ล แค็พ 13 ABSM

  กองทุน เปด อเบอรดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น 14 ABTED

  กองทุน เปด อเบอรดีน แคช ครีเอชั่น 21 ABCC

  กองทุน เปด อเบอรดีน อินคัม ครีเอชั่น 22 ABINC

  กองทุน เปด อเบอรดีน  แวลู 31 ABV

  กองทุน เปด อเบอรดีน เฟล็กซิเบิ้ล แคปปตอล 32 ABFC

  กองทุน เปด อเบอรดีน สมา รท แคปปตอล เพื่อ การเลี้ยง ชีพ 41 ABSC-RMF

  กองทุน เปด อเบอรดีน สมา รท อิน คัม เพื่อ การเลี้ยง ชีพ 42 ABSI-RMF

  กองทุน เปด อเบอรดีน เอเชีย แป ซิฟค  เอ คควิตี้ เพื่อ การเลี้ยง ชีพ 43 ABAPAC-RMF

  กองทุน เปด อเบอรดีน หุนระยะยาว 51 ABLTF

  กองทุน เปด อเบอรดีน หุนระยะยาว 70/30 52 ABLTF70/30

กองทุน รหัสกองทุน ชื่อยอ
  กองทุน เปด อเบอรดีน เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้ ฟนด 61 ABAPAC

  กองทุน เปด อเบอรดีน เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 62 ABWOOF

  กองทุน เปด อเบอรดีน ยูโรเปยน โกรท ฟนด 63 ABEG

  กองทุน เปด อเบอรดีน โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท  ฟนด 64 ABGEM

  กองทุน เปด อเบอรดีน ไชนา เกทเวย ฟนด 65 ABCG

  กองทุน เปด อเบอรดีน อเมริกัน โกรท ฟนด 66 ABAG

  กองทุน เปด อเบอรดีน อินเดีย โกรท ฟนด 67 ABIG

  กองทุน เปด อเบอรดีน เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด   68 ABJO

  กองทุน เปด อเบอรดีน อเมริกนั โกรท สมอลเลอร์ คอมพานี ฟนด 69 ABAGS

  กองทุน เปด อเบอรดีน อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส บอนด ฟนด 71 AEOB

  กองทุน เปด อเบอรดีน ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 72 ABEHB

สวนที่1 ส�ำหรับผูช�ำระเงิน

B-PAY FORM

รหัสกองทุน(REF2)

*กองทุน ที่จัดตั้ง ขึ้น ใหม กรุณา ติดตอ บริษัทจัดการ เพื่อ ขอรหัส เลข รหัส กองทุน

การลงทุนในกองทุน รวม ที่ ลงทุน ใน ตาง ประเทศ มี ความเสี่ยง จาก อัตรา แลกเปลี่ยน ซึ่ง อาจ ท�าให ได รับ เงินต�่ากวา เงิน ลงทุน เริ่ม แรก

โปรดตรวจสอบข้อมลูผลการด�าเนินงานของกองทนุรวมท่ีทา่นประสงค์จะลงทนุเทียบกบัผลการด�าเนินงานของกองทนุรวม 

กลุม่เดียวกนัก่อนการลงทนุ ได้ท่ี www.aberdeen-asset.co.th 

แบบฟอรมช�ำระเงินนี้ไมใช
ค�ำสั่งซื้อหนวยลงทุน

กรุณากรอก ขอมูล ของ ทาน ให ครบถวน และ แจง หมายเลข โทรศัพท มือ ถือที่สามารถ ติ ดตอ ได                                       

หาก ขอมูล ดัง กลาว ไมครบถวน บริษัท ขอสงวน สิทธิในการ ปฏิเสธ การ ท�าราย การตามค�าสั่ง ซื้อของ ทาน                                       

เช็คธนำคำร/สำขำ เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ จ�ำนวนเงิน*

บำท*
 จ�ำนวนเงินเปนตัวหนังสือ   เจำหนำที่ผูรับเงิน

*หมายเหตุ มูลคาขั้นต�่าของการซื้อกองทุนแตละครั้ง จ�านวน 10,000 บาท           **โปรด ระบุหมาย เลขโทรศัพท มือถือ เพื่อ ทางบริษัทจะแจง ผลการรับ ช�าระ ผาน ระบบ SMS

ช�าระโดย          เงินสด            เช็ค “บัญชี จอง ซื้อหนวย ลงทุน บลจ.อเบอรดีน จ�ากัด” (รับ เฉพาะ เช็ค ที่ อยู ใน เขต ส�านัก หักบัญชี เดียวกัน)

วันที่                                                  สาขา  ผูรับฝาก

ชื่อ ผู ถือหนวยลงทุน

อางอิง 1

อางอิง 2                        -                       
                 

0

เลข ที่ ผู ถือหนวยลงทุน

(รหัสกองทุน2หลัก)-(หมำยเลขโทรศัพทมือถือ**)กรุณา กรอก ขอมูล ให ครบ ทุก ชอง 

สวนที่2 ส�ำหรับธนำคำร

เจำหนำที่ธนำคำรโปรดท�ำรำยกำรทันที

แบบฟอรมช�ำระเงินผำนธนำคำร/PaymentSlip(ไมใชค�ำสั่งซื้อหนวยลงทุน)
บริษัท หลักทรัพย จัดการ กองทุน อเบอรดีน จ�ากัด

179 อาคาร บาง กอก ซิตี้ทาว เวอร  ชั้น 28 ถนน สาทร ใต แขวง ทุง มหาเมฆ เขต สาทร กรุง เทพ ฯ 10120

โทร  0-2352-3333 เลข ประจ�า ตัวผู เสีย ภาษี อากร 3011781531

เพื่อ เขา บัญชี จอง ซื้อหนวย ลงทุน บลจ.อเบอรดีน จ�ากัด กรุณากรอก ขอมูล ของ ทาน ให ครบถวน และ แจง หมายเลข โทรศัพท มือ ถือที่สามารถ ติ ดตอ ได                                       

หาก ขอมูล ดัง กลาว ไมครบถวน บริษัท ขอสงวน สิทธิ์ ในการ ปฏิเสธ การ ท�าราย การตามค�าสั่ง ซื้อของ ทาน                                       

เช็คธนำคำร/สำขำ เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ จ�ำนวนเงิน*

บำท*
 จ�ำนวนเงินเปนตัวหนังสือ เจำหนำที่ผูรับเงิน

*หมายเหตุ มูลคาขั้นต�่าของการซื้อกองทุนแตละครั้ง จ�านวน 10,000 บาท           **โปรด ระบุหมาย เลขโทรศัพท มือถือ เพื่อ ทางบริษัทจะแจง ผลการรับ ช�าระ ผาน ระบบ SMS

ช�าระโดย          เงินสด            เช็ค “บัญชี จอง ซื้อหนวย ลงทุน บลจ.อเบอรดีน จ�ากัด” (รับ เฉพาะ เช็ค ที่ อยู ใน เขต ส�านัก หักบัญชี เดียวกัน)

บ มจ. ธนาคาร กรุง เทพ BR No.101 ตำงจังหวัดรับช�ำระไมเกิน100,000บำทตอครั้ง

บมจ. ธนาคารกรุง ศรี อยุธยา หมายเลข บัญชี 397-0-01178-4 

บมจ. ธนาคาร ไทย พาณิช ย Comp. Code 0188 (ถนน สาทร) 

บมจ. ธนาคาร กสิกร ไทย หมายเลข บัญชี 001-1-31123-7

Service Code     ABERDEEN

ชื่อ ผู ถือหนวยลงทุน

อางอิง 1

อางอิง 2                     -

            

0

เลข ที่ ผู ถือหนวยลงทุน

(รหัสกองทุน2หลัก)-(หมำยเลขโทรศัพทมือถือ**) กรุณา กรอก ขอมูล ให ครบ ทุก ชอง 

วันที่                                                  สาขา  ผูรับฝาก



เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ�ากดั (“บริษัทจดัการ”) ขอแจ้งให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (“ผู้ท�ารายการ”) ทราบวา่ การช�าระคา่ซือ้

หนว่ยลงทนุโดยใช้แบบฟอร์มการช�าระเงินผา่นธนาคารนีเ้ป็นเพียงการใช้ชอ่งทางการช�าระเงินของธนาคารท่ีผู้ท�ารายการเลือกใช้บริการเพ่ืออ�านวยความ

สะดวกในการด�าเนินการดงักลา่วเทา่นัน้ ธนาคารท่ีทา่นใช้บริการอาจเป็นหรือมิได้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของบริษัทจดัการ 

นอกจากนีก้ารใช้แบบฟอร์มนีโ้ดยผู้ท�ารายการถือเป็นการแสดงเจตนายอมรับและตกลงตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

 1. แบบฟอร์มนีใ้ช้ส�าหรับการช�าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารเทา่นัน้ ไมใ่ชแ่บบฟอร์มค�าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทั้งนี้ผู้ท�ำ

รำยกำรจะต้องส่งใบค�ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนมำยังบริษัทจัดกำรโดยทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2352-3389 หรือทางอ่ืนใดภายในเวลาท�าการซือ้ 

หนว่ยลงทนุตามท่ีก�าหนดไว้ในโครงการและหนงัสือชีช้วนของกองทนุท่ีเก่ียวข้องจงึจะถือวา่เป็นการท�ารายการท่ีสมบรูณ์ และในกรณีท่ีบริษัทจดัการ  

ไมไ่ด้รับใบค�าสัง่ซือ้จากผู้ท�ารายการ บริษัทจดัการสงวนสทิธิในการคืนเงินดงักลา่วให้กบัผู้ท�ารายการโดยไมมี่ดอกเบีย้ โดยผู้ท�ารายการจะต้องเป็น 

ผู้ช�าระคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกบัการคืนเงินดงักลา่ว (ถ้ามี)

 2. ผู้ท�ารายการเป็นผู้ รับผิดชอบในความถกูต้องครบถ้วนในการกรอกข้อมลูในแบบฟอร์ม ทัง้ในสว่นท่ีผู้ท�ารายการเป็นผู้กรอกเองและในสว่นท่ี

ธนาคารเป็นผู้ ป้อนข้อมลู โดยผู้ท�ารายการต้องตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของรายการและหากมีข้อผิดพลาดจะต้องแจ้งให้ธนาคารแก้ไขในทนัที

วิธีกำรช�ำระเงินผ่ำนธนำคำร

 เพ่ือความสะดวกในการช�าระเงินผา่นระบบธนาคาร เพ่ือเข้าบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุ บลจ.อเบอร์ดีน จ�ากดั ขอให้ทา่นน�าแบบฟอร์มนีไ้ปช�าระ

ท่ีธนาคารท่ีระบไุว้ด้านบนทกุสาขาทัว่ประเทศภายในเวลาท่ีก�าหนด โดยปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

 1. กรอกวนัท่ีช�าระเงินและรายละเอียดการช�าระเงินในสว่นของธนาคารให้ครบถ้วน

 2. ระบช่ืุอผู้ ถือหนว่ยลงทนุ พร้อมหมายเลขอ้างอิงทัง้สองชดุให้ถกูต้องครบถ้วน

  2.1 หมายเลขอ้างอิง 1 ระบเุลขท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 10 หลกั

  2.2 หมายเลขอ้างอิง 2 ระบรุหสักองทนุ เป็นตวัเลข 2 หลกั (ดไูด้จากตารางหมายเลขอ้างอิง 2)  

                      และเบอร์โทรศพัท์มือถือ เป็นตวัเลข 10 หลกั

 3. ย่ืนแบบฟอร์มนีพ้ร้อมทัง้เงินสดหรือเช็ค อยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่หนึง่แบบฟอร์ม ท่ีเคาน์เตอร์รับฝากเงินของธนาคาร 

     โดยเงินสด ภายใน 15.30 น. เช็ค ภายใน 12.00 น. หรือตามข้อก�าหนดการปิดรับเช็คของแตล่ะสาขาของแตล่ะธนาคาร

 4. รับสว่นของผู้ช�าระเงินท่ีธนาคารประทบัตราและลงนามเก็บไว้เป็นหลกัฐาน


