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

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ�าน�าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

1. ข้อมูลการสับเปลี่ยนกองทุน

	  สับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่น   สับเปลี่ยนเข้าจาก บลจ.อื่น 
วันที่ส่งค�าสั่ง.....................................................................

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

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน  เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน     

กองทุนต้นทาง    ชื่อบริษัทจัดการ 

กองทุนปลายทาง    ชื่อบริษัทจัดการ 

2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนกองทุน

	   สับเปลี่ยนออกเป็นจ�านวนหน่วยลงทุน  .  	หน่วย

	   สับเปลี่ยนเข้าเป็นจ�านวนเงิน  .  	 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 เช็คธนาคาร.................................................................................สาขา............................................................. เลขที่เช็ค.............................................................................. 

 จ�านวนหน่วยหรือจ�านวนเงินเป็นตัวหนังสือ 

3. รายละเอียดส�าคัญส�าหรับการลงทุนของผู้ถือหน่วย (กรุณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่าง)
• ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเสี่ยงสอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน (กรุณาเลือกเงื่อนไขด้านล่าง)

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

  กองทนุรวมทีร่ะบขุ้างต้นเป็นกองทนุรวมทีม่รีะดับความเส่ียงสูงกว่าระดับความเสีย่งทีข้่าพเจ้ารบัได้ตามข้อมลูในแบบสอบถามความเสีย่งของข้าพเจ้า ทัง้น้ี บรษิทัจัดการและ/หรอืผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ข้าพเจ้าทราบถึงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนแล้วและข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับความเสี่ยง
ในการลงทุนดังกล่าว

• ส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กรุณาเลือกเงื่อนไขเพื่อรับทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  ข้าพเจ้ารบัทราบ เข้าใจ และยอมรบัว่าการลงทนุในกองทนุทีร่ะบขุ้างต้น ซึง่เป็นกองทนุรวมทีล่งทนุในต่างประเทศ มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นซึง่อาจท�าให้เงนิลงทนุของข้าพเจ้าลดลงได้

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

4. ส�าหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

เมื่อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนรวม ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการด�าเนินการโอนย้ายหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการ

ค�าสั่งสับเปลี่ยนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

ในกรณทีีผู่ล้งทนุได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทนุรบัทราบและยนิยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอยีดโครงการทีไ่ด้รบัอนมุตัจิาก
ส�านกังานและท่ีแก้ไขเพิม่เตมิโดยชอบด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบรษิทัจดัการกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
จดัท�าข้ึนโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม

ข้าพเจ้า ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน รับทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง
อาจท�าให้ได้รับเงินคืนต�่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ข้าพเจ้าจะน�าค�าสั่งสับเปลี่ยนกองทุนนี้ไปแสดงต่อ บลจ.ต้นทาง เพื่อให้ บลจ.ต้นทางนั้นจัดส่งเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทุนเข้าบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด” พร้อมหนังสือรับรองการโอน
หน่วยลงทุนให้กับ บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 นับจากวันที่ บลจ.
ต้นทางได้ด�าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับข้าพเจ้า หากข้อมูลที่ บลจ.ต้นทาง ส่งให้ บลจ.อเบอร์ดีน จ�ากัด ไม่ตรงกับใบ
ค�าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนี้ ข้าพเจ้าอนุญาตให้ บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด มีอ�านาจเต็มในการตัดสิน
ใจตามที่เห็นสมควรแทนผู้ถือหน่วยลงทุน และข้าพเจ้ายอมรับการด�าเนินการดังกล่าวนั้น

ในกรณขีองการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยงับรษิทัจดัการอืน่ ข้าพเจ้าตกลงว่าหากข้าพเจ้าไม่ช�าระค่าธรรมเนยีมเก่ียวกับการท�า
รายการดังกล่าว (ถ้ามี) ให้กับบริษัทจัดการภายในสองวันท�าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับค�าสั่งสับเปลี่ยน
กองทุนฉบับนี้ ข้าพเจ้าอนุญาตให้บริษัทจัดการมีอ�านาจเต็มในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการดังกล่าวเป็นรายการขายคืน
หน่วยลงทนุ หรอืด�าเนนิการอืน่ใดตามทีเ่หน็สมควรแทนข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้ายอมรับการด�าเนนิการดังกล่าวนัน้เสมอืนข้าพเจ้า
เป็นผูด้�าเนนิการด้วยตนเอง และข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรยีกร้องความเสยีหายใดๆ จากบรษิทัจดัการในการทีบ่รษัิทจดัการด�าเนนิ
การดังกล่าว

ข้าพเจ้าตกลงจะไม่เพกิถอนค�าสัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับเงือ่นไขของการขาย
และซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดทัง้สองกองทนุตามข้อก�าหนดของการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนและโครงการ
ของกองทนุเปิดทัง้สอง โดยข้าพเจ้าได้รบัคูมื่อภาษแีละหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส�าคญัทีผู่ล้งทนุควรทราบ และได้ศกึษาคูม่อื
ผู้ลงทุนที่ระบุไว้ด้านหลังของใบค�าสั่งนี้ พร้อมทั้งได้อ่านและเข้าใจในเอกสารดังกล่าวแล้ว

อนึ่ง ข้าพเจ้าจะค�านึงถึงเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลและเข้าใจในรายละเอียดในคู่มือภาษี
แล้วว่า หากข้าพเจ้ามีการท�ารายการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ก่อนก�าหนดระยะเวลาที่ต้องถือครอง ข้าพเจ้าอาจจะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และจะ

ต้องช�าระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อน และเงินเพิ่มแก่กรมสรรพากร

ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมโดยไม่อาจเพิกถอนได้แก่บริษัทจัดการในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ในบัญชีกองทุนทั้งหมดที่ข้าพเจ้า
มีกับบริษัทจัดการให้กับหน่วยงานใดๆ หรือองค์กรของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ หรือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรอืข้อผกูพนัทีบ่รษิทัจดัการ หรอืกองทนุ มหีน้าทีต้่องปฏบิตัติามได้ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร และในกรณี
ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตามค�าขอของบริษัทจัดการในการน�าส่งข้อมูล เอกสาร และ หรือค�ายินยอมเพิ่มเติมตามที่บริษัท
จัดการมีหน้าที่ต้องด�าเนินการตามกฎหมาย หรือข้อผูกพันข้างต้น  ข้าพเจ้าขอมอบอ�านาจและให้ความยินยอมโดยมิอาจเพิก
ถอนได้แก่บรษิทัจดัการในการปิดบญัชทีัง้หมดของข้าพเจ้า และหรอืด�าเนนิการขายหน่วยลงทนุเพือ่ปิดบญัชขีองข้าพเจ้าได้ตาม
ที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  โดยถือเสมือนว่าเป็นการด�าเนินการของข้าพเจ้าเอง  โดยข้าพเจ้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากบริษัทจัดการในการด�าเนินการดังกล่าว

ค�าเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน
มากกว่าหรอืน้อยกว่าเงนิลงทนุเริม่แรก และอาจไม่ได้รบัช�าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาทีก่�าหนดหรอือาจไม่
สามารถขายคนืหน่วยลงทนุได้ตามทีม่คี�าสัง่ไว้ และผูล้งทนุควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังาน 
ก.ล.ต.

บรษิทัจดัการอาจคิดค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุส�าหรบับางกองทนุ โดยเรยีกเกบ็จากผูล้งทนุแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละคนไม่
เท่ากัน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ประกาศหน้าส�านักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน หรือที่ www.aberdeen-asset.co.th หรือโปรดสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ข้าพเจ้าตกลงว่าในกรณทีีข้่าพเจ้าส่งค�าสัง่ให้บรษิทัจดัการทางโทรสาร  รายการของข้าพเจ้ายงัไม่ถอืว่าถกูต้องสมบรูณ์ จนกว่า
ข้าพเจ้าจะได้ติดต่อบริษัทจัดการ และได้รับการยืนยันการรับค�าสั่งดังกล่าวแล้ว  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงส่งต้นฉบับค�าสั่งให้แก่ 
บริษัทจัดการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการส่งค�าสั่งทางโทรสาร และในกรณีที่ปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับค�าสั่งต้นฉบับ
ไม่ตรงกนั หรอื บรษิทัจดัการไม่ได้รบัต้นฉบบัค�าสัง่  หากบรษิทัจดัการได้ด�าเนนิการตามค�าสัง่ทางโทรสารแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอม
และตกลงยอมรบัการด�าเนนิการตามค�าสัง่ทางโทรสารดงักล่าวทกุประการ  ทัง้นีไ้ม่ว่าในกรณใีด ข้าพเจ้าตกลงให้ บลจ.อเบอร์
ดีน จ�ากัด ถือเอาค�าสั่งทางโทรสาร หรือ จดหมายอิเลคโทรนิคส์มีผลบังคับทางกฎหมายเสมือนกับต้นฉบับของค�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...........................

ส�าหรับนายทะเบียน

X

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. บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ�ากดั
 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@aberdeenstandard.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


