
 

            

วนัที่....................................... 

ชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ ……………………………………………………………………………………………… เลขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ..................................................... 
เบอร์โทรศพัท์มือถือ .......................................................... (โปรดระบ ุเพื่อบริษัทจะแจ้งยืนยนัการเร่ิมใช้บริการ/ยกเลิกแผนการลงทนุรายเดือนและผลการท ารายการทางSMS) 
       มีความประสงค์ขอสมัครใช้บริการแผนการลงทนุรายเดือน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือกองทุน ยอดเงนิลงทุนในแต่ละงวด* (บาท) ลงทุนทุกวันที่ ** 

   

   

   
 

*ทัง้นี ้ยอดเงินลงทนุต้องไม่ต ่ากว่า5,000 บาทต่อกองทุน ซึง่เป็นมลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ของแตล่ะกองทนุ และท่านไม่สามารถก าหนดแผนการลงทุนในกองทุนที่ซ า้กันได้ 

รายละเอียดของการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร.................................................... สาขา ............................................. ประเภทบญัชี.................................................................. 
   ชื่อบญัชี ..................................................................................... เลขที่บญัชี ............................................................................................. 
ทา่นสามารถเลือกบญัชีธนาคารที่สามรถช าระเงินผ่านระบบหกับญัชีเงินฝากได้ คือ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.กสิกรไทย โดยทา่นจะต้องแนบหนงัสือขอให้
หกับญัชีเงินฝากมาพร้อมกบัเอกสารนี ้
บริษัทจะท าการหกัเงินในบญัชีธนาคารของทา่นภายในเวลา 15.30น. ของวนัที่ทา่นเลือกลงทนุ โดยอาจจะไมไ่ด้ท ารายการเรียงตามล าดบักองทนุที่ทา่นระบไุว้ในตารางข้างต้นและ
จะแจ้งผลการท ารายการซือ้ให้ทา่นทราบทางSMS 
** หากวนัที่ทา่นท าการลงทนุเป็นวนัหยดุราชการ บริษัทจะด าเนินการท ารายการซือ้ให้กบัทา่นในวนัท าการถดัไป 
       มีความต้องการขอยกเลิกใช้บริการแผนการลงทนุรายเดือน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือกองทุน ยอดเงนิลงทุนในแต่ละงวด* (บาท) ลงทุนทุกวันที่ ** 

   

   

   
 

รายละเอียดของการหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ..................................................................................... สาขา ............................................ ประเภทบญัชี ................................. 

   ชื่อบญัชี.......................................................................................... เลขที่บญัชี ............................................................................... 

 
 

 ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเส่ียงสอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน (กรุณาเลือกเงื่อนไขด้านล่าง) 
         ข้าพเจ้าได้รับค าแนะน าการลงทนุจากบริษัทจดัการและ/ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการ และเข้าใจในค าแนะน าดังกลา่ว 
   ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ระดับความเส่ียงไม่สอดคล้องกับกองทุนที่จะลงทุน (กรุณาเลือกเงื่อนไขด้านล้าง) 

กองทนุรวมที่ระบขุ้างต้นเป็นกองทนุรวมที่มีระดบัความเสี่ยงสงูกว่าดบัความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ตามข้อมลูในแบบสอบถามความเสี่ยงของข้าพเจ้า ทัง้นี ้บริษัทจดัการและ/
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของบริษัทจดัการได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมให้ข้าพเจ้าทราบถึงระดบัความเสี่ยงของกองทนุที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทนุแล้วข้าพเจ้า
เข้าใจและยอมรับความเสี่ยงในการลงทนุดงักลา่ว 

 ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กรุณาเลือกเงื่อนไขเพื่อรับทราบข้อมูลดังต่อไปนี ้
ข้าพเจ้ารับทราบ เข้าใจ และยอมรับวา่การลงทนุในกองทนุที่ระบขุ้างต้น ซึง่เป็นกองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศ มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนซึง่อาจท าให้เงินลงทนุ
ของข้าพเจ้าลดลงได้ 
ข้าพเจ้าได้รับและทราบข้อมลูผลการด าเนินงานของกองทนุรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทนุเทียบกบัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมกลุม่เดียวกนัเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ลายมือชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ x……………………………………………………………………. 
 

ค าขอใช้บริการ/ยกเลกิแผนการลงทุนรายเดือน (MIP) 

1. รายละเอียดส าคัญส าหรับการลงทุนของผู้ถอืหน่วย (กรุณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่าง) 



.............................

.................. 

.............................

.................. 

         
 
เม่ือปรากฏเหตใุห้เลิกกองทนุรวม ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทจดัการด าเนินการโอนย้ายหน่วยลงทนุของข้าพเจ้าไปยงักองทนุรวมหน่วยระยะยาวหรือกองทนุรวมเพื่อการ
เลีย้งชีพอ่ืน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบไุว้ในรายละเอียดของโครงการ 

 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุได้รับทราบและยินยอมเข้าผกูพนัตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนมุตัิ จากส านกังานและที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบ
ด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุที่จดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
 
ข้าพเจ้า ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ รับทราบวา่การลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศ มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ซึง่อาจท าให้ได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรก 
ค าขอใช้บริการฉบบัถือเป็นค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ข้างต้น โดยค าสัง่นีจ้ะมีผลตอ่เม่ือบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัท) ได้รับแจ้งผลการอนมุตัิการหกัเงินจากบญัชีของธนาคารที่เก่ียวข้องแล้ว และบริษัทจะแจ้งผลให้ทา่นทราบทางข้อความสัน้ทางโทรศพัท์มือถือ (SMS) 
และทางไปรษณีย์และค าสัง่นีจ้ะยงัคงมีผลตอ่ไปจนกวา่ผู้สัง่ซือ้จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค าสัง่โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไม่น้อยกวา่7วนัท าการก่อนวนัที่หกับญัชี หาก
ทา่นแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทนุรายเดือนลว่งหน้ามาไมน้่อยกวา่ 7 วนัท าการก่อนวนัหกับญัชี บริษัทจะยกเลิกแผนการลงทนุรายเดือนของทา่นในรอบเดือนถดัไป 
โดยจะมีผลตอ่เม่ือได้รับการยืนยนัการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลจากบริษัทแล้ว 
 
กรณีที่ธนาคารแจ้งวา่ไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีดงักลา่วไมว่า่ด้วยเหตใุดๆ บริษัทจะยกเลิกค าสั่งซือ้ในงวดดงักลา่วทนัที โดยบริษัทจะไมห่กับญัชีเงินฝากย้อนหลงั และหากบริษัท
ไมส่ามารถหกัเงินจากบญัชีดงักลา่วเป็นระยะเวลา 3 เดือนติดตอ่กนั บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบริการและจะไมท่ าการหกับญัชีเงินฝากย้อนหลงั และหากผู้สัง่ซือ้ต้องการจะ
ใช้บริการนีภ้ายหลงัจากการถกูยกเลิกแล้วจะต้องท าการสมคัรเพ่ือขอใช้บริการนีใ้หม่ 
 
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความประสงค์ลงทนุมากกวา่ 1 รายการ และเงินในบญัชีไมเ่พียงพอที่จะซือ้หน่วยลงทนุได้ครบทกุรายการ บริษัทจะซือ้หน่วยลงทนุให้เฉพาะรายการที่
ธนาคารแจ้งวา่สามารถหกัเงินได้และบริษัทจะไมห่กับญัชีย้อนหลงัส าหรับรายการซือ้กองทนุที่เงินในบญัชีมีไม่เพียงพอที่จะซือ้หน่วยลงทุน 
 
ผู้สัง่ซือ้ตกลงจะไมเ่พิกถอนหรือขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากรายการสัง่ซือ้ที่บริษัทได้ท าการหกัโอนเงินจากบญัชีของผู้สัง่ซือ้เรียบร้อยแล้วไมว่า่กรณีใดๆ ในกรณีที่ค าสัง่ซือ้นีถ้กู
ปฏิเสธ ผู้สัง่ซือ้ตกลงที่จะรับเงินที่ได้ช าระแล้วคนืโดยไมมี่ดอกเบีย้ ทัง้นีผู้้ สัง่ซือ้ตกลงยินยอมที่จะเสียคา่ธรรมเนียมในการนีแ้ละยอมรับจะปฏบิตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขทัง้หมดที่
ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุทกุประการ โดยผู้สัง่ซือ้ได้รับคูมื่อภาษีและหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัที่ผู้ลงทนุควรทราบและได้ศกึษาคูมื่อผู้ลงทนุพร้อมทัง้ได้
อา่นและเข้าใจในเอกสารดงักลา่วแล้ว 
 
ค าเตือน: การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใชก่ารฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจจะได้รับเงินลงทนุมากกวา่หรือน้อยกวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกและอาจไมไ่ด้รับ
ช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดหรืออาจไมส่ามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตามที่มีค าสัง่ไว้และผู้ลงทนุควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกับบคุคลที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการอาจคิดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุส าหรับบางกองทนุโดยเรียกเก็บจากผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่หรือแตล่ะคนไมเ่ทา่กนั ผู้ลงทนุ
สามารถตรวจสอบถามรายละเอียดดงักลา่วได้ที่ประกาศหน้าส านกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือที่ www.aberdeen-asset.com หรือโปรด
สอบถามฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลายมือช่ือผู้ ส่ังซือ้/ผู้ถือหน่วยลงทุน        ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
         

 x...........................................................          ส าหรับสาขาหรือตัวแทน   ส าหรับนายทะเบียน 
            (………….…………………………………….)           
 วนัที่ ...................................................      ลายเซ็น/วนัที ่            ลายเซ็น/วนัที่ 
 

2. ส าหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 



 

สิทธิของผู้ลงทุน 
1. ทา่นมีสิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจดัการทกุแหง่ที่ได้รับมอบหมายให้บคุคลธรรมดาหรือ นิติบคุคลเป็นผู้ ให้บริการสนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

2. ทา่นมีสิทธิในการได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัชื่อ ที่อยูข่องบริษัทจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย ผู้ ให้บริการสนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ รวมัง้ช่ือ ที่อยู่ และ เลขประจ าตวั
พนกังาน ผู้ท าหน้าที่ชกัชวนลกูค้าของนิติบคุคลดงักลา่ว 

3. ทา่นมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัหน่วยลงทนุที่ได้รับค าแนะน าเพื่อซือ้หน่วยลงทนุนัน้ รวมทัง้ค าเตือนและค าอธิบาย เก่ียวกบัความเสี่ยงใน
การลงทนุในหน่วยลงทนุพร้อมทัง้ค าเตือนในกรณีที่มีการปฏิเสธการให้ข้อมลูที่ไมเ่ป็นปัจจบุนั 

4. ทา่นมีสิทธิในการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือการตดัสินใจลงทนุ เชน่ การขายหนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมที่อยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อนการรวมกองทนุรวม เป็นต้น 

5. ทา่นมีสิทธิในการรับทราบข้อมลูเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เชน่ คา่ธรรมเนียมหรือผลตอบแทนผู้ ให้บริการสนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอาจได้รับ
จากการซือ้หรือขายหน่วยลงทนุ เป็นต้น 

6. ทา่นมีสิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไมต้่องการรับการติดตอ่ในลกัษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ (Cold calling) 
7. หากทา่นมิใชผู่้ลงทนุสถาบนั ทา่นมีสิทธิที่จะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือขายคืนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทนุผู้ มิได้ร้องขอ (Cold calling) 
8. ทา่นมีสิทธิในการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการหรือผู้ ให้บริการสนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 
 
การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน  
หากทา่นมีข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจจดัการกองทนุ การปฏิบตัหิน้าที่ของพนกังานของบริษัทจัดการ หรือผู้ ให้บริการสนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
กรณีอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ทา่นสามารถร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือโดยวาจาได้ โดยผ่านหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี  ้

 
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด 

อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 28 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ทมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 0-2352-3388 โทรสาร 0-2352-3389 
ทา่นสามารถร้องเรียนด้วยวาจาหรือยื่นเร่ืองเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่บริษัทจดัการ ทัง้นีห้ากทา่นร้องเรียนด้วยวาจา ทา่นสามารถให้บริษัทจดัการบนัทกึข้อร้องเรียนของทา่น
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยทา่นต้องตรวจสอบความถกูต้องและลงนามก ากบัทกุครัง้ เพ่ือเป็นการยืนยนัความถกูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขปัญหาของทา่นโดยเร็ว 
และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา และรายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัสิน้ไตรมาส 
 

2. บุคคลที่เป็นผู้ให้บริการสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ 
ทา่นสามารถร้องเรียนด้วยวาจาหรือยื่นเร่ืองเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่บคุคลที่เป็นผู้ ให้บริการสนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีห้ากทา่นร้องเรียนด้วยวาจา 
ทา่นสามารถให้บคุคลที่เป็นผู้ ให้บริการสนบัสนนุการขายหรือรับซือ้หน่วยลงทนุบนัทึกข้อร้องเรียนของทา่นเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยทา่นต้องตรวจสอบความถกูต้องและลง
นามก ากบัทกุครัง้ เพ่ือเป็นการยืนยนัความถกูต้อง บคุคลที่เป็นผู้ ให้บริการสนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ดงักลา่วสามารถแก้ปัญหาที่ทา่นร้องเรียนได้ใน
เบือ้งต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาน าสง่ตอ่บริษัทจดัการให้ทราบภายใน 7 วนัตัง้แตว่นัทีมี่ข้อยตุิ 
 

3. ฝ่ายก ากับธุรกิจจัดการกองทุน 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) (Help Center) 
ชัน้ 15 อาคารดีทแฮล์มทาวเวอร์ส บี93/1 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2263-6000 
 
 
ทา่นสามารถยื่นค าร้องเรียนตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จดัสง่ข้อร้องเรียนไปยงับริษัทจดัการให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
โดยเร็ว และรายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทรายภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ได้รับข้อร้องเรียนนัน้ หากบริษัทจดัการไมส่ามารถ
แก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วนั บริษัทจดัการจะรายงานการด าเนินการตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุ 30 วนั จนกวา่จะแล้วเสร็จ หลงัจากการด าเนินการแก้ไขปัญหา
เสร็จแล้ว บริษัทจดัการหรือบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริการสนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีจะแจ้งผลให้ทา่นทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
 

 


