
กองทนุ รหสักองทนุ ช่ือย่อ
  กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดโกรท 11 ABG

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสยามลีดเดอร์ส 12 ABSL

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสมอลแคพ็ 13 ABSM

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดไทยเอคควิตี้ดีวิเดน็ 14 ABTED

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดแคชครีเอชัน่ 21 ABCC

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดอินคมัครีเอชัน่ 22 ABINC

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดแวลู 31 ABV

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเฟลก็ซเิบิล้แคปปิตอล 32 ABFC

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสมาร์ทแคปปิตอล

เพ่ือการเลีย้งชีพ

41 ABSC-RMF

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสมาร์ทอินคมั

เพ่ือการเลีย้งชีพ

42 ABSI-RMF

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเอเชียแปซฟิิคเอคควิตี้

เพ่ือการเลีย้งชีพ

43 ABAPAC-RMF

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดหุ้นระยะยาว 51 ABLTF

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดหุ้นระยะยาว70/30 52 ABLTF70/30

กองทนุ รหสักองทนุ ช่ือย่อ
กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเอเชียแปซฟิิคเอคควิตี้ฟันด์ 61 ABAPAC

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเวิลด์ออพพอร์ทนิูตีส์้ฟันด์ 62 ABWOOF

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดยโูรเปีย้นโกรทฟันด์ 63 ABEG

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดโกลบอลอีเมอร์จิง้โกรทฟันด์ 64 ABGEM

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดไชนา่เกทเวย์ฟันด์ 65 ABCG

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดอเมริกนัโกรทฟันด์ 66 ABAG

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดอินเดียโกรทฟันด์ 67 ABIG

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเจแปนออพพอร์ทนิูตีส์้ฟันด์ 68 ABJO

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดอเมริกนัโกรท

สมอลเลอร์คอมพานีฟันด์

69 ABAGS

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดอีเมอร์จิง้ออพพอร์ทนิูตีส์้
บอนด์ฟันด์

71 AEOB

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดยโูรไฮยิลด์บอนด์ฟันด์ 72 ABEHB

ส่วนที่1 ส�ำหรับผู้ช�ำระเงนิ

B-PAY FORM

รหสักองทนุ(REF2)

*กองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ใหมก่รุณาตดิตอ่บริษัทจดัการเพ่ือขอรหสัเลขรหสักองทนุ

การลงทนุในกองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนซึง่อาจท�าให้ได้รับเงินต�่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรก

โปรดตรวจสอบข้อมลูผลการด�าเนินงานของกองทนุรวมท่ีทา่นประสงค์จะลงทนุเทียบกบัผลการด�าเนินงานของกองทนุรวม

กลุม่เดียวกนัก่อนการลงทนุได้ท่ีwww.aberdeen-asset.co.th

แบบฟอร์มช�ำระเงนินี้ไม่ใช่
ค�ำส่ังซือ้หน่วยลงทนุ

กรุณากรอกข้อมลูของทา่นให้ครบถ้วนและแจ้งหมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีสามารถติดตอ่ได้

หากข้อมลูดงักลา่วไมค่รบถ้วนบริษัทขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธการท�ารายการตามค�าสัง่ซือ้ของทา่น

เช็คธนำคำร/สำขำ เลขที่เชค็ เช็คลงวันที่ จ�ำนวนเงนิ*

บำท*
จ�ำนวนเงนิเป็นตวัหนังสือ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเงนิ

*หมายเหตุโปรดศกึษามลูคา่ขัน้ต�่าของการซือ้กองทนุได้จากหนงัสือชีช้วน**โปรดระบหุมายเลขโทรศพัท์มือถือเพ่ือทางบริษัทจะแจ้งผลการรับช�าระผา่นระบบSMS

ช�าระโดยเงินสดเช็ค“บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุบลจ.อเบอร์ดีนสแตนดาร์ด(ประเทศไทย)จ�ากดั”(รับเฉพาะเช็คท่ีอยู่ในเขตส�านกัหกับญัชีเดียวกนั)

วนัท่ีสาขาผู้ รับฝาก

ช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

อ้างอิง1

อ้างอิง2-


0

เลขท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

(รหสักองทนุ2หลัก)-(หมำยเลขโทรศัพท์มือถอื**)กรุณากรอกข้อมลูให้ครบทกุชอ่ง

ส่วนที่2 ส�ำหรับธนำคำร

เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรโปรดท�ำรำยกำรทนัที

แบบฟอร์มช�ำระเงนิผ่ำนธนำคำร/PaymentSlip(ไม่ใช่ค�ำส่ังซือ้หน่วยลงทนุ)
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุอเบอร์ดีนสแตนดาร์ด(ประเทศไทย)จ�ากดั

179อาคารบางกอกซตีิท้าวเวอร์ชัน้28ถนนสาทรใต้แขวงทุง่มหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพฯ10120

โทร0-2352-3333เลขประจ�าตวัผู้ เสียภาษีอากร3011781531

เพ่ือเข้าบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุบลจ.อเบอร์ดีนจ�ากดักรุณากรอกข้อมลูของทา่นให้ครบถ้วนและแจ้งหมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีสามารถติดตอ่ได้

หากข้อมลูดงักลา่วไมค่รบถ้วนบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปฏิเสธการท�ารายการตามค�าสัง่ซือ้ของทา่น

เช็คธนำคำร/สำขำ เลขที่เชค็ เช็คลงวันที่ จ�ำนวนเงนิ*

บำท*
จ�ำนวนเงนิเป็นตวัหนังสือ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเงนิ

*หมายเหตุโปรดศกึษามลูคา่ขัน้ต�่าของการซือ้กองทนุได้จากหนงัสือชีช้วน**โปรดระบหุมายเลขโทรศพัท์มือถือเพ่ือทางบริษัทจะแจ้งผลการรับช�าระผา่นระบบSMS

ช�าระโดยเงินสดเช็ค“บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุบลจ.อเบอร์ดีนสแตนดาร์ด(ประเทศไทย)จ�ากดั”(รับเฉพาะเช็คท่ีอยู่ในเขตส�านกัหกับญัชีเดียวกนั)

บมจ.ธนาคารกรุงเทพBRNo.101ต่ำงจงัหวัดรับช�ำระไม่เกนิ100,000บำทต่อครัง้

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยาหมายเลขบญัชี397-0-01178-4

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์Comp.Code0188(ถนนสาทร)

บมจ.ธนาคารกสกิรไทยหมายเลขบญัชี001-1-31123-7

ServiceCodeABERDEEN

ช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

อ้างอิง1

อ้างอิง2-



0

เลขท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

(รหสักองทนุ2หลัก)-(หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ**)กรุณากรอกข้อมลูให้ครบทกุชอ่ง

วนัท่ีสาขาผู้ รับฝาก

กองทุน รหัสกองทุน ชื่อยอ
  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด โกรท 11 ABG

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด สยาม ลี ดเดอรส 12 ABSL

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด สมอ ล แค็พ 13 ABSM

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็น 14 ABTED

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น 21 ABCC

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น 22 ABINC

  กองทุน เปด อเบอรดีน  สแตนดาร์ด แวลู 31 ABV

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิ้ล แคปปตอล 32 ABFC

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด สมา รท แคปปตอล  

  เพื่อการเลี้ยง ชีพ
41 ABSC-RMF

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด สมา รท อิน คัม  

  เพื่อ การเลี้ยง ชีพ
42 ABSI-RMF

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แป ซิฟค  เอ คควิตี้  
  เพื่อ การเลี้ยง ชีพ

43 ABAPAC-RMF

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟค เอคควิตี้

  ฟนด
61 ABAPAC

กองทุน รหัสกองทุน ชื่อยอ
  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด เวิลด ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด 62 ABWOOF

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปยน โกรท ฟนด 63 ABEG

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอรจิ้ง โกรท ฟนด 64 ABGEM

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด ไชนา เกทเวย ฟนด 65 ABCG

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟนด 66 ABAG

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟนด 67 ABIG

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอรทูนิตี้ส ฟนด   68 ABJO

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท สมอลเลอร์  
  คอมพานี ฟนด

69 ABAGS

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด อีเมอรจิ้ง ออพพอรทูนิตี้ส  
  บอนด ฟนด

71 AEOB

  กองทุน เปด อเบอรดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด บอนด ฟนด 72 ABEHB

  กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการออม

  - ชนิดเพื่อการออม
81 ABTESSF

  กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการออม
  - ชนิดเพื่อการออมพิเศษ

82 ABTESSFX

กองทนุ รหสักองทนุ ช่ือย่อ
  กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดโกรท 11 ABG

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสยามลีดเดอร์ส 12 ABSL

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสมอลแคพ็ 13 ABSM

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดไทยเอคควิตี้ดีวิเดน็ 14 ABTED

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดแคชครีเอชัน่ 21 ABCC

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดอินคมัครีเอชัน่ 22 ABINC

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดแวลู 31 ABV

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเฟลก็ซเิบิล้แคปปิตอล 32 ABFC

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสมาร์ทแคปปิตอล

เพ่ือการเลีย้งชีพ

41 ABSC-RMF

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดสมาร์ทอินคมั

เพ่ือการเลีย้งชีพ

42 ABSI-RMF

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเอเชียแปซฟิิคเอคควิตี้

เพ่ือการเลีย้งชีพ

43 ABAPAC-RMF

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดหุ้นระยะยาว 51 ABLTF

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดหุ้นระยะยาว70/30 52 ABLTF70/30

กองทนุ รหสักองทนุ ช่ือย่อ
กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเอเชียแปซฟิิคเอคควิตี้ฟันด์ 61 ABAPAC

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเวิลด์ออพพอร์ทนิูตีส์้ฟันด์ 62 ABWOOF

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดยโูรเปีย้นโกรทฟันด์ 63 ABEG

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดโกลบอลอีเมอร์จิง้โกรทฟันด์ 64 ABGEM

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดไชนา่เกทเวย์ฟันด์ 65 ABCG

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดอเมริกนัโกรทฟันด์ 66 ABAG

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดอินเดียโกรทฟันด์ 67 ABIG

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดเจแปนออพพอร์ทนิูตีส์้ฟันด์ 68 ABJO

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดอเมริกนัโกรท

สมอลเลอร์คอมพานีฟันด์

69 ABAGS

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดอีเมอร์จิง้ออพพอร์ทนิูตีส์้
บอนด์ฟันด์

71 AEOB

กองทนุเปิดอเบอร์ดีนสแตนดาร์ดยโูรไฮยิลด์บอนด์ฟันด์ 72 ABEHB

ส่วนที่1 ส�ำหรับผู้ช�ำระเงนิ

B-PAY FORM

รหสักองทนุ(REF2)

*กองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ใหมก่รุณาตดิตอ่บริษัทจดัการเพ่ือขอรหสัเลขรหสักองทนุ

การลงทนุในกองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนซึง่อาจท�าให้ได้รับเงินต�่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรก

โปรดตรวจสอบข้อมลูผลการด�าเนินงานของกองทนุรวมท่ีทา่นประสงค์จะลงทนุเทียบกบัผลการด�าเนินงานของกองทนุรวม

กลุม่เดียวกนัก่อนการลงทนุได้ท่ีwww.aberdeen-asset.co.th

แบบฟอร์มช�ำระเงนินี้ไม่ใช่
ค�ำส่ังซือ้หน่วยลงทนุ

กรุณากรอกข้อมลูของทา่นให้ครบถ้วนและแจ้งหมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีสามารถติดตอ่ได้

หากข้อมลูดงักลา่วไมค่รบถ้วนบริษัทขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธการท�ารายการตามค�าสัง่ซือ้ของทา่น

เช็คธนำคำร/สำขำ เลขที่เชค็ เช็คลงวันที่ จ�ำนวนเงนิ*

บำท*
จ�ำนวนเงนิเป็นตวัหนังสือ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเงนิ

*หมายเหตุโปรดศกึษามลูคา่ขัน้ต�่าของการซือ้กองทนุได้จากหนงัสือชีช้วน**โปรดระบหุมายเลขโทรศพัท์มือถือเพ่ือทางบริษัทจะแจ้งผลการรับช�าระผา่นระบบSMS

ช�าระโดยเงินสดเช็ค“บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุบลจ.อเบอร์ดีนสแตนดาร์ด(ประเทศไทย)จ�ากดั”(รับเฉพาะเช็คท่ีอยู่ในเขตส�านกัหกับญัชีเดียวกนั)

วนัท่ีสาขาผู้ รับฝาก

ช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

อ้างอิง1

อ้างอิง2-


0

เลขท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

(รหสักองทนุ2หลัก)-(หมำยเลขโทรศัพท์มือถอื**)กรุณากรอกข้อมลูให้ครบทกุชอ่ง

ส่วนที่2 ส�ำหรับธนำคำร

เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรโปรดท�ำรำยกำรทนัที

แบบฟอร์มช�ำระเงนิผ่ำนธนำคำร/PaymentSlip(ไม่ใช่ค�ำส่ังซือ้หน่วยลงทนุ)
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุอเบอร์ดีนสแตนดาร์ด(ประเทศไทย)จ�ากดั

179อาคารบางกอกซตีิท้าวเวอร์ชัน้28ถนนสาทรใต้แขวงทุง่มหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพฯ10120

โทร0-2352-3333เลขประจ�าตวัผู้ เสียภาษีอากร3011781531

เพ่ือเข้าบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุบลจ.อเบอร์ดีนจ�ากดักรุณากรอกข้อมลูของทา่นให้ครบถ้วนและแจ้งหมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีสามารถติดตอ่ได้

หากข้อมลูดงักลา่วไมค่รบถ้วนบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปฏิเสธการท�ารายการตามค�าสัง่ซือ้ของทา่น

เช็คธนำคำร/สำขำ เลขที่เชค็ เช็คลงวันที่ จ�ำนวนเงนิ*

บำท*
จ�ำนวนเงนิเป็นตวัหนังสือ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับเงนิ

*หมายเหตุโปรดศกึษามลูคา่ขัน้ต�่าของการซือ้กองทนุได้จากหนงัสือชีช้วน**โปรดระบหุมายเลขโทรศพัท์มือถือเพ่ือทางบริษัทจะแจ้งผลการรับช�าระผา่นระบบSMS

ช�าระโดยเงินสดเช็ค“บญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุบลจ.อเบอร์ดีนสแตนดาร์ด(ประเทศไทย)จ�ากดั”(รับเฉพาะเช็คท่ีอยู่ในเขตส�านกัหกับญัชีเดียวกนั)

บมจ.ธนาคารกรุงเทพBRNo.101ต่ำงจงัหวัดรับช�ำระไม่เกนิ100,000บำทต่อครัง้

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยาหมายเลขบญัชี397-0-01178-4

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์Comp.Code0188(ถนนสาทร)

บมจ.ธนาคารกสกิรไทยหมายเลขบญัชี001-1-31123-7

ServiceCodeABERDEEN

ช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

อ้างอิง1

อ้างอิง2-



0

เลขท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

(รหสักองทนุ2หลัก)-(หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ**)กรุณากรอกข้อมลูให้ครบทกุชอ่ง

วนัท่ีสาขาผู้ รับฝาก

*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 ทำาให ได รับ เงินต่ำากวา เงิน ลงทุน เริ่ม แรก

โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการดำาเนินงานของกองทุนรวมที่ทานประสงค์จะลงทุนเทียบกับผลการดำาเนินงานของกองทุนรวม 

กลุมเดียวกันกอนการลงทุน ไดที่ aberdeenstandard.com/thailand

แบบฟอรมชำ�ระเงินนี้ไมใช
คำ�สั่งซื้อหนวยลงทุน

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

หาก ขอมูล ดัง กลาว ไมครบถวน บริษัท ขอสงวน สิทธ์ิในการ ปฏิเสธ การ ทำาราย การตามคำาสั่ง ซื้อของ ทาน                                       

แบบฟอรมชำ�ระเงินผ�นธน�ค�ร/PaymentSlip(ไมใชคำ�สั่งซื้อหนวยลงทุน)
บริษัท หลักทรัพย จัดการ กองทุน อเบอรดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด

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 ประจำา ตัวผู เสีย ภาษี อากร 3011781531

เพื่อ เขา บัญชี จอง ซื้อหนวย ลงทุน บลจ.อเบอรดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด 



เรียนทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุอเบอร์ดีนสแตนดาร์ด(ประเทศไทย)จ�ากดั(“บริษัทจดัการ”)ขอแจ้งให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ(“ผู้ท�ารายการ”)

ทราบวา่การช�าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยใช้แบบฟอร์มการช�าระเงินผา่นธนาคารนีเ้ป็นเพียงการใช้ชอ่งทางการช�าระเงินของธนาคารท่ีผู้ท�ารายการเลือก

ใช้บริการเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการดงักลา่วเทา่นัน้ธนาคารท่ีทา่นใช้บริการอาจเป็นหรือมิได้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ย

ลงทนุของบริษัทจดัการนอกจากนีก้ารใช้แบบฟอร์มนีโ้ดยผู้ท�ารายการถือเป็นการแสดงเจตนายอมรับและตกลงตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี้

 1.แบบฟอร์มนีใ้ช้ส�าหรับการช�าระเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารเทา่นัน้ไมใ่ชแ่บบฟอร์มค�าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทัง้นีผู้้ท�ำ

รำยกำรจะต้องส่งใบค�ำส่ังซือ้หน่วยลงทนุมำยังบริษัทจดักำรโดยทำงโทรสำรหมำยเลข0-2352-3389หรือทางอ่ืนใดภายในเวลาท�าการซือ้

หนว่ยลงทนุตามท่ีก�าหนดไว้ในโครงการและหนงัสือชีช้วนของกองทนุท่ีเก่ียวข้องจงึจะถือวา่เป็นการท�ารายการท่ีสมบรูณ์และในกรณีท่ีบริษัทจดัการ

ไมไ่ด้รับใบค�าสัง่ซือ้จากผู้ท�ารายการบริษัทจดัการสงวนสทิธิในการคืนเงินดงักลา่วให้กบัผู้ท�ารายการโดยไมมี่ดอกเบีย้โดยผู้ท�ารายการจะต้องเป็น

ผู้ช�าระคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกบัการคืนเงินดงักลา่ว(ถ้ามี)

 2.ผู้ท�ารายการเป็นผู้ รับผิดชอบในความถกูต้องครบถ้วนในการกรอกข้อมลูในแบบฟอร์มทัง้ในสว่นท่ีผู้ท�ารายการเป็นผู้กรอกเองและในสว่นท่ี

ธนาคารเป็นผู้ปอ้นข้อมลูโดยผู้ท�ารายการต้องตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของรายการและหากมีข้อผิดพลาดจะต้องแจ้งให้ธนาคารแก้ไขในทนัที

วธีิกำรช�ำระเงนิผ่ำนธนำคำร

 เพ่ือความสะดวกในการช�าระเงินผา่นระบบธนาคารเพ่ือเข้าบญัชีจองซือ้หนว่ยลงทนุบลจ.อเบอร์ดีนจ�ากดัขอให้ทา่นน�าแบบฟอร์มนีไ้ปช�าระ

ท่ีธนาคารท่ีระบไุว้ด้านบนทกุสาขาทัว่ประเทศภายในเวลาท่ีก�าหนดโดยปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้

 1.กรอกวนัท่ีช�าระเงินและรายละเอียดการช�าระเงินในสว่นของธนาคารให้ครบถ้วน

 2.ระบช่ืุอผู้ ถือหนว่ยลงทนุพร้อมหมายเลขอ้างอิงทัง้สองชดุให้ถกูต้องครบถ้วน

  2.1หมายเลขอ้างอิง1ระบเุลขท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ10หลกั

  2.2หมายเลขอ้างอิง2ระบรุหสักองทนุเป็นตวัเลข2หลกั(ดไูด้จากตารางหมายเลขอ้างอิง2)

 และเบอร์โทรศพัท์มือถือเป็นตวัเลข10หลกั

 3.ย่ืนแบบฟอร์มนีพ้ร้อมทัง้เงินสดหรือเช็คอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่หนึง่แบบฟอร์มท่ีเคาน์เตอร์รับฝากเงินของธนาคาร

 โดยเงินสดภายใน15.30น.เช็คภายใน12.00น.หรือตามข้อก�าหนดการปิดรับเช็คของแตล่ะสาขาของแตล่ะธนาคาร

 4.รับสว่นของผู้ช�าระเงินท่ีธนาคารประทบัตราและลงนามเก็บไว้เป็นหลกัฐาน

ไม่ได้รับใบคำ�สั่งซื้อจ�กผู้ทำ�ร�ยก�ร บริษัทจัดก�รสงวนสิทธิใ์นก�รคืนเงินดังกล่�วให้กับผู้ทำ�ร�ยก�รโดยไม่มีดอกเบี้ย โดยผู้ทำ�ร�ยก�รจะต้องเป็น

 เพือ่คว�มสะดวกในก�รชำ�ระเงินผ่�นระบบธน�ค�ร เพือ่เข้�บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน ขอให้ท่�นนำ�แบบฟอร์มนีไ้ปชำ�ระที่ธน�ค�รทีร่ะบุไว ้

ด้�นบนทุกส�ข�ทั่วประเทศภ�ยในเวล�ที่กำ�หนด โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้


