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       ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ _______________________________________________________        วนัท่ี _________________________________ 
        
       เลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ______________________________________________________ 
 

                เปลี่ยนแปลงวิธีหลักในการรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวธิี/ Change the default method of receiving redemption proceeds to   
        เช็คขีดคร่อมในนามผู้ถอืหน่วยลงทุน / A/C payee cheque payable to unitholder 
        น าฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถอืหน่วยลงทุน / Deposit to unitholder’s bank account  

เพิ่มเตมิ/เปล่ียนแปลง รายละเอียดบัญชีธนาคาร ซ่ึงรวมกันสูงสุดไม่เกิน3บัญชี / Add/Change the details of bank account totaling not more than 3 bank accounts 

โปรดท าเคร่ืองหมายในช่อง        เพื่อระบุเป็นบัญชีหลักหรือบัญชีรอง      บญัชีหลกั    บญัชีรอง 
/ Please mark in       to state as the default account or secondary account.     Default account  Secondary account 
  
ธนาคาร____________________    สาขา _________________________ เลขที ่_____________________________ 

 

ธนาคาร____________________     สาขา _________________________ เลขที ่_____________________________ 

ธนาคาร____________________     สาขา _________________________ เลขที ่_____________________________ 
 

ยกเลิกบัญชีธนาคาร / Cancel bank account 

                ธนาคาร____________________   สาขา _________________________ เลขที ่___________________________ 

ธนาคาร____________________   สาขา _________________________ เลขที ่____________________________ 

ธนาคาร____________________   สาขา _________________________ เลขที ่____________________________    
 

กรุณาส่งเอกสารมายงันายทะเบียนอย่างน้อย1 วันท าการก่อนวันท ารายการขายคืน โดยแนบส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากที่มีชื่อตรงกบัผู้ถอื
หน่วยลงทุนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง เพื่อประกอบการแก้ไขข้อมูล / Please submit this form to Registrar at least 1 working day prior to your redemption 
date and also attached copy of ID card or passport  with passbook  which the account’s name must  be the same as the unitholder’s name with certified true copy 
to support the above request.  
ข้าพเจ้าตกลงว่า บริษัทจะช าระเงินค่าขายคืนโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมในนามผู้ถือหน่วยลงทนุหรือน าฝากเข้าบญัชีธนาคารของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามที่ได้รับแจ้งไว้ในค าขอเปิดบญัชี
กองทนุค าขอแก้ไข้ข้อมลูล่าสดุ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  กรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบวิุธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุในค าสัง่ขายหน่วยลงทนุ บริษัทจะช าระเงินค่าขายคนื      
หน่วยลงทนุตามวิธีการที่ข้าพเจ้าระบไุว้ข้างต้น หรือตามค าขอแก้ไขข้อมลูล่าสดุ หรือบริษัทจะช าระเงินค่าขายคืนเป็นเช็คขีดคร่อมในนามของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามีการระบุ
หรือไม่มีความชดัเจนในความประสงค์ในวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุในแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าขอแก้ไขข้อมลูล่าสดุ หรือค าสัง่ขายหน่วยลงทนุ บริษัทจะช าระเงิน      
ปันผล(ถ้ามี) ตามวิธีหลกัในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีข้าพเจ้าระบไุว้ข้างต้น หรือตามค าขอแก้ไขข้อมลูล่าสดุ / I hereby accepted that the Company  will pay the 
redemption proceeds either by A/C Payee cheque payable to unitholder or transfer to bank account according to your instruction specified in the Account Opening 
form, latest  Amendment Form and Redemption order form. In case of no indication  or unclear specification in the Account Opening form in the Redemption order 
form, the company  will pay the redemption proceeds by A/C payee cheque payable to unitholder. The company will pay dividend (if any) according to the default 
method of receiving redemption proceeds specified above or in your latest Amendment Form. 
ข้าพเจ้าขอให้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากดั แก้ไขข้อมลูของข้าพเจ้าตามที่ระบไุว้ข้างต้น และขอรับรองว่าข้อมลูข้างต้นถกูต้องตามความ
เป็นจริงทกุประการ โดยในการที่นายทะเบียนได้ด าเนินการแก้ไขข้อมลูของข้าพเจ้าข้างต้น หากจะพงึมีการเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือก่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆแก่ 
นายทะเบียน ข้าพเจ้าจะปกป้องและยินยอมรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนจนครบถ้วน โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ / I hereby instruct  
Aberdeen Standard  Asset Management (Thailand) to amend my information as stated above and I certify and attest that the information given herein is true and 
accurate in all respects. In consideration of the Registrar agreeing to amend my information as stated above, I unconditionally jointly and severally undertake to 
keep the Registrar indemnified at all times against, and to save the Registrar harmless from all actions, claims , losses, damages, costs and expenses which        
may be brought against or suffered or incurred by the Registrar in connection with the amendment of the information as stated above. 

     

X____________________________________ 
            ลายมือช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
               Unitholder’s signature 

ส าหรับสาขาหรือ ลายเซ็น ___________  ส าหรับนายทะเบียน   ตรวจสอบลายมือชื่อ  ลายเซ็น  _____/______   วนัที่ _______ 
ตัวแทน  วนัที่ _____________       ผู้บนัทกึรายการ   ลายเซ็น  ____________  วนัที่ _______ 
           ผู้อนมุตัิรายการ    ลายเซ็น  ____________  วนัที่ _______  

ค าขอเปล่ียนแปลงวิธีรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน / เงนิปันผล (ถ้ามี) และ/หรือ เพิ่มเติมบัญชี 
Change Payment Method of Redemption Proceeds  and Dividend (if any) and/or adding bank account for redemption proceeds 


