
1.	 ข้อมูลการสับเปลี่ยนกองทุน
วันที่ส่งค�ำสั่ง.....................................................................

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน  � วันที่ท�ำรำยกำร.....................................................................

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

	 	 						ชื่อกองทุนต้นทาง	 	 			ชื่อกองทุนปลายทาง

    ไปยัง  
	 ข้าพเจ้าต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	(โปรดเลือกเพียง	1	รายการ)

�   ทั้งหมดที่สำมำรถสับเปลี่ยนได้

   จ�ำนวนหน่วยบำงส่วน    .  �หน่วย

   จ�ำนวนเงินสุทธิ    .  � บำท

 จ�ำนวนหน่วยหรือจ�ำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ   
2.	 รายละเอียดส�าคัญส�าหรับการลงทุนของผู้ถือหน่วย	(กรุณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่าง)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียน จะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนหรือกำรจ�ำน�ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำว/กองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ

ค�าสั่งสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนภายใน	บลจ.อเบอร์ดีน

ในกรณทีีผู่ล้งทนุได้รบักำรจดัสรรหน่วยลงทุน ผูล้งทนุรบัทรำบและยนิยอมเข้ำผกูพนัตำมรำยละเอยีดโครงกำรที่
ได้รบัอนมุตัจิำกส�ำนักงำนและท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยชอบด้วยกฎหมำยตลอดจนข้อผกูพนัระหว่ำงบรษิทัจดักำรกองทนุ
รวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุทีจ่ดัท�ำขึน้โดยชอบด้วยกฎหมำยและลงนำมโดยผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม

ข้ำพเจ้ำ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน รับทรำบว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน ซึ่งอำจท�ำให้ได้รับเงินคืนต�่ำกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรก

ข้ำพเจ้ำตกลงจะไม่เพกิถอนค�ำสัง่สบัเปลีย่นกำรถอืหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณใีดๆทัง้สิน้ ข้ำพเจ้ำตกลงยอมรบัเงือ่นไข
ของกำรขำยและซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดทั้งสองกองทุนตำมข้อก�ำหนดของกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ใน
หนงัสอืชีช้วนและเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดทัง้สอง โดยข้ำพเจ้ำได้รบัคูม่อืภำษแีละหนงัสอืชีช้วนส่วน
สรุปข้อมูลส�ำคัญที่ผู้ลงทุนควรทรำบ และได้ศึกษำคู่มือผู้ลงทุนที่ระบุไว้ด้ำนหลังของใบค�ำสั่งนี้พร้อมทั้งได้อ่ำน
และเข้ำใจในเอกสำร

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 : กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงินและมีควำมเสี่ยงของกำรลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจได้รับ
เงนิลงทนุคนืมำกกว่ำหรอืน้อยกว่ำเงนิลงทนุเริม่แรก และอำจไม่ได้รบัช�ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในระยะ
เวลำที่ก�ำหนดหรืออำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมที่มีค�ำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขำยหน่วยลงทุนกับ
บุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน ก.ล.ต.

บริษัทจัดกำรอำจคิดค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนส�ำหรับบำงกองทุน โดยเรียกเก็บจำกผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละคนไม่เท่ำกัน ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดดังกล่ำวได้ที่ประกำศหน้ำส�ำนักงำนของบริษัท
จดักำร หรอืผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื หรอืที ่www.aberdeen-asset.co.th หรอืโปรดสอบถำมฝ่ำยลูกค้ำ
สัมพันธ์

ข้าพเจ้าตกลงว่าในกรณีที่ข้าพเจ้าส่งค�าสั่งให้บริษัทจัดการทางโทรสาร	 	 รายการของข้าพเจ้ายังไม่ถือว่าถูกต้อง
สมบูรณ์	จนกว่าข้าพเจ้าจะได้ติดต่อบริษัทจัดการ	และได้รับการยืนยันการรับค�าสั่งดังกล่าวแล้ว		ทั้งนี้	ข้าพเจ้า
ตกลงส่งต้นฉบับค�าสั่งให้แก่บริษัทจัดการ	 ภายใน	 7	 วัน	 นับจากวันที่มีการส่งค�าสั่งทางโทรสาร	 และในกรณีที่
ปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับค�าสั่งต้นฉบับไม่ตรงกัน	 หรือ	 บริษัทจัดการไม่ได้รับต้นฉบับค�าส่ัง	 หากบริษัท
จัดการได้ด�าเนินการตามค�าสั่งทางโทรสารแล้ว		ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงยอมรับการด�าเนินการตามค�าสั่งทาง
โทรสารดงักล่าวทกุประการ	ทัง้นีไ้ม่ว่าในกรณใีด	ข้าพเจ้าตกลงให้บรษิทัจดัการถอืเอาค�าส่ังทางโทรสาร	หรอื	จด
หมายอิเลคโทรนิคส์มีผลบังคับทางกฎหมายเสมือนกับต้นฉบับของค�าสั่ง

ข้าพเจ้าได้รบัและทราบข้อมูลผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมทีข้่าพเจ้าประสงค์จะลงทนุเทยีบกบัผลการด�าเนนิ
งานของกองทุนรวมกลุ่มเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส�าหรับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

Marketing Registrar

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

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

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

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

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

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

กรุณำลงนำมให้ตรงกับลำยมือชื่อในแบบค�ำขอเปิดบัญชีกองทุน

ส�าหรับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

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

•	ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงสอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน	

  ข้ำพเจ้ำได้รับค�ำแนะน�ำกำรลงทุนจำกบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุน 
กำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดกำร และเข้ำใจในค�ำแนะน�ำ
ดังกล่ำว

•	ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน

  กองทุนรวมที่ระบุข้ำงต้นเป็นกองทุนรวมท่ีมีระดับควำมเสี่ยงสูงกว่ำระดับ
ควำมเสีย่งทีข้่ำพเจ้ำรบัได้ตำมข้อมลูในแบบสอบถำมควำมเสีย่งของข้ำพเจ้ำ 
ทัง้นี ้บรษิทัจดักำรและ/หรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของ
บริษัทจัดกำรได้ชี้แจงเพ่ิมเติมให้ข้ำพเจ้ำทรำบถึงระดับควำมเสี่ยงของ 
กองทุนที่ข้ำพเจ้ำประสงค์จะลงทุนแล้วและข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยอมรับ 
ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนดังกล่ำว

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

•	ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

  ข้ำพเจ้ำรับทรำบ เข้ำใจ และยอมรับว่ำกำรลงทุนในกองทุนที่ระบุข้ำงต้น ซึ่ง
เป็นกองทนุรวมทีล่งทนุในต่ำงประเทศมคีวำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น ซึง่
อำจท�ำให้เงินลงทุนของข้ำพเจ้ำลดลงได้

3.	 ส�าหรับการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว

หำกมูลค่ำหน่วยลงทุนหรือจ�ำนวนลดลง จนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนรวม ข้ำพเจ้ำ          ประสงค ์        ไม่ประสงค ์ 
ให้มีกำรโอนย้ำยหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่น ภำยใต้กำรจัดกำรของ บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดำร์ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ถ้ำมี) หรือบริษัทจัดกำรอื่น

•	ส�าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีล่งทนุในกองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมี่ความซบัซ้อน

£  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้รับเอกสำร ค�ำอธิบำย ค�ำเตือน และค�ำแนะน�ำเกี่ยว
กับกำรลงทุนดังกล่ำวจำกผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทจัดกำรแล้ว โดย
ข้ำพเจ้ำรบัทรำบและเข้ำใจว่ำกำรลงทนุในกองทนุข้ำงต้นมีควำมเส่ียงสูงหรอื
มีควำมซับซ้อนแตกต่ำงจำกกำรลงทุนหรือท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ในตลำดทนุทัว่ไป แม้ว่ำข้ำพเจ้ำจะเคยมีประสบกำรณ์ในกำรลงทนุ
หรอืท�ำธรุกรรมในตลำดทนุมำก่อน ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำได้ท�ำควำมเข้ำใจถงึลกัษณะ
ควำมเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพำะตัวของกองทุนนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้ว

ส�ำหรับผู้ถือหน่วย

X

X



สิทธิของผู้ลงทุน
1. ท่ำนมีสิทธิในกำรได้รับทรำบรำยชื่อของบริษัทจัดกำรทุกแห่งที่ได้มอบหมำย

ให้บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลเป็นผู้ให้บริกำรสนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน

2. ท่ำนมีสิทธิในกำรได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ของบริษัทจัดกำร ผู้จัด
จ�ำหน่ำย ผู้ให้บริกำรสนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งชื่อ 
ที่อยู่ และเลขประจ�ำตัวพนักงำน ผู้ท�ำหน้ำที่ชักชวนลูกค้ำของนิติบุคคลดัง
กล่ำว

3. ท่ำนมสีทิธทิีจ่ะได้รบัทรำบข้อมลูเกีย่วกบัควำมเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยลงทนุ
ทีไ่ด้รบัค�ำแนะน�ำเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนน้ัน รวมท้ังค�ำเตอืนและค�ำอธบิำย เก่ียว
กับควำมเสี่ยงในกำรลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมทั้งค�ำเตือนในกรณีที่มีกำร
ปฏิเสธกำรให้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน

4. ท่ำนมสีทิธใินกำรได้รบัทรำบข้อเทจ็จรงิทีอ่ำจมผีลกระทบอย่ำงมนียัส�ำคญัต่อ
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรขำย
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีอยูใ่นขัน้ตอนกำรด�ำเนินกำรเพือ่กำรรวมกองทนุ
รวม เป็นต้น

5. ท่ำนมสีทิธใินกำรรบัทรำบข้อมูลเกีย่วกบัควำมขดัแแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น                 
ค่ำธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ผู้ให้บริกำรสนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนอำจได้รับจำกกำรซื้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

6. ท่ำนมสีทิธใินกำรแสดงเจตนำว่ำไม่ต้องกำรรบักำรตดิต่อในลกัษณะทีเ่ป็นกำร
ขำยโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold calling)

7. หำกท่ำนมใิช่ผูล้งทนุสถำบนั ท่ำนมสีทิธทิีจ่ะยกเลกิค�ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือ
ขำยคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นกำรขำยโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold 

calling)

8. ท่ำนมสีทิธใินกำรขอรบัหนังสอืชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุนจำกบริษัทจดักำร
หรือผู้ให้บริกำรสนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
หำกท่ำนมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุนรวม กำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของพนักงำนของบริษัทจัดกำร หรือผู้ให้บริกำรสนับสนุนกำรขำยหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่ำนสำมำรถร้องเรียนเป็นลำย
ลักษณ์อักษร หรือโดยวำจำได้ โดยผ่ำนหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.	 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ	อเบอร์ดีน	สแตนดาร์ด	(ประเทศไทย)	จ�ากดั
 อำคำรบำงกอกซิตี้ทำวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 179 ถนนสำทรใต้ 
 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ 0-2352-3333 โทรสำร 0-2352-3389
 aberdeen-asset.co.th
 ติดต่อฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ : 
 โทรศัพท์ 0-2352-3388
 Email. client.services.th@aberdeenstandard.com
 ท่ำนสำมำรถร้องเรียนด้วยวำจำหรือย่ืนเร่ืองเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อบริษัท

จดักำร ทัง้น้ีหำกท่ำนร้องเรียนด้วยวำจำ ท่ำนสำมำรถให้บริษัทจดักำรบนัทึก
ข้อร้องเรียนของท่ำนเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยท่ำนต้องตรวจสอบควำมถูก
ต้องและลงนำมก�ำกับทุกครั้ง เพื่อเป็นกำรยืนยันควำมถูกต้อง บริษัทจัดกำร
จะด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำของท่ำนโดยเร็ว และมีหน้ำที่รวบรวมข้อร้องเรียน 
พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและรำยงำนต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. เป็นรำยไตรมำส ภำยใน 15 วันนับตั้งแต่วันสิ้นไตรมำส

2.	 บุคคลที่เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ที่บริษัท
จัดการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

 ท่ำนสำมำรถร้องเรียนด้วยวำจำหรือยืน่เร่ืองเป็นลำยลักษณ์อกัษรต่อบคุคลที่
เป็นผู้ให้บริกำร สนับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้หำกท่ำน
ร้องเรียนด้วยวำจำ ท่ำนสำมำรถให้บุคคลทีเ่ป็นผูใ้ห้บริกำรสนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนบันทึกข้อร้องเรียนของท่ำนเป็นลำยลักษณ์อักษร 
โดยท่ำนต้องตรวจสอบควำมถูกต้องและลงนำมก�ำกับทุกครั้ง เพื่อเป็นกำร
ยืนยันควำมถูกต้อง บุคคลที่เป็นผู้ให้บริกำรสนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนดังกล่ำว สำมำรถแก้ปัญหำ ที่ท่ำนร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และ
มีหน้ำทีร่วบรวมข้อร้องเรียนและกำรแก้ไขปัญหำน�ำส่งต่อบริษทัจดักำรให้รบั
ทรำบภำยใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีข้อยุติ

3.	 ฝ่ายก�ากับธุรกิจจัดการกองทุน
 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 (Help Center)

 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต 
 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทรศัพท์ 0-2695-9999
 ท่ำนสำมำรถยื่นค�ำร้องเรียนต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อให้

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จัดส่งข้อร้องเรียนไปยังบริษัทจัดกำรให้
ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำโดยเร็ว และรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรให้ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจำกวันที่ได้รับข้อ
ร้องเรยีนนัน้ หำกบรษิทัจดักำรไม่สำมำรถแก้ไขให้เสรจ็ภำยใน 30 วนั บรษิทั
จัดกำรจะรำยงำนกำรด�ำเนินกำรต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทกุ 30 
วนั จนกว่ำจะแล้วเสรจ็ หลงัจำกด�ำเนนิกำรแก้ไขปัญหำเสรจ็แล้ว บรษิทัจดักำร
หรอืบคุคลทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิำรสนบัสนนุกำรขำย หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ แล้ว
แต่กรณีจะแจ้งผลให้ท่ำนทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร


