B-PAY FORM
ส่ วนที่ 1

  ส�ำหรั บผู้ชำ� ระเงิน

รหัสกองทุน (REF 2)

กองทุน

กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด โกรท
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด สยาม ลีดเดอร์ ส
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด สมอล แค็พ
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด ไทย เอคควิตี ้ ดีวิเด็น
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด แคช ครี เอชัน่
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด อินคัม ครี เอชัน่
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ดแวลู
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เฟล็กซิเบิ ้ล แคปปิ ตอล
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด สมาร์ท แคปปิ ตอล
  เพื่อการเลี ้ยงชีพ
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด สมาร์ท อินคมั
  เพื่อการเลี ้ยงชีพ
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เอเชีย แปซฟิ ิ คเอคควิตี ้
  เพื่อการเลี ้ยงชีพ
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด หุ้นระยะยาว
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด หุ้นระยะยาว 70/30

รหัสกองทุน

ชื่อย่อ

11
12
13
14
21
22
31
32
41

ABG
ABSL
ABSM
ABTED
ABCC
ABINC
ABV
ABFC
ABSC-RMF

42

ABSI-RMF

43

ABAPAC-RMF

51
52

ABLTF
ABLTF70/30

กองทุน

  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี ้ ฟั นด์
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เวิลด์ ออพพอร์ ทนู ิตี ้ส์ ฟั นด์
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด ยูโรเปี ย้ น โกรท ฟั นด์
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด โกลบอล อีเมอร์ จิ ้ง โกรท ฟั นด์
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด ไชน่า เกทเวย์ ฟั นด์
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด อเมริ กนั โกรท ฟั นด์
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด อินเดีย โกรท ฟั นด์
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด เจแปน ออพพอร์ ทนู ิตี ้ส์ ฟั นด์   
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด อเมริ กนั โกรท
  สมอลเลอร์ คอมพานี ฟั นด์
  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด อีเมอร์ จิ ้ง ออพพอร์ ทนู ิตี ้ส์
   บอนด์ ฟั นด์

รหัสกองทุน

  กองทุนเปิ ด อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟั นด์

ชื่อย่อ

61
62
63
64
65
66
67
68
69

ABAPAC
ABWOOF
ABEG
ABGEM
ABCG
ABAG
ABIG
ABJO
ABAGS

71

AEOB

72

ABEHB

วันที่                                                  สาขา  ผู้รับฝาก

*กองทุนท ี่จดั ตัง้ ขึ ้นใหม่กรุณาตดิ ต่อบริ ษัทจัดการเพื่อขอรหัสเลขรหัสกองทุน
การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตา่ งประเทศมีความเสี่ยงจากอตั ราแลกเปลี่ยน ซึง่ อาจท�ำให้ได้ ร ับเงินต�่ำกว่าเงินล งทุนเริ่ มแรก
โปรดตรวจสอบข้ อมูลผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมที่ทา่ นประสงค์จะลงทุนเทียบกับผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวม
กลุม่ เดียวกันก่อนการลงทุน ได้ ที่ www.aberdeen-asset.co.th

ชื่อผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
อ้ างอิง 1
เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

แบบฟอร์ มช�ำระเงินน ีไ้ ม่ ใช่
ค�ำสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน

0
อ้ างอิง 2                        -                       

กรุณากรอกข้อมูลของทา่ นให้ ครบถ้ วนและแจ้ งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถตดิ ต่อได้                                        
หากข้อมูลดงั กล่าวไม่ครบถ้ วน บริ ษัทขอสงวนสทิ ธิในการปฏิเสธการท�ำรายการตามค�ำสัง่ ซ ื ้อของทา่ น                                       

                 
(รหัสกองทุน 2 หลัก)- (หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ**) กรุณากรอกข้อมูลให้ ครบทกุ ช อ่ ง

ช�ำระโดย          เงินสด            เช็ค “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ.อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด” (รับเฉพาะเช็คที่อยูใ่ นเขตส�ำนักห กั บัญชีเดียวกัน)
เช็คธ นาคาร/สาขา

เลขท่ เี ช็ค

เช็คล งวันที่

จ�ำนวนเงิน*

*

                                             บาท
  เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับเงิน

จ�ำนวนเงินเป็ นตัวหนังสือ

*หมายเหตุ โปรดศึกษามูลค่าขันต�
้ ่ำของการซื ้อกองทุนได้ จากหนังสือชี ้ชวน           **โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อทางบริ ษัทจะแจ้ งผลการรับช�ำระผา่ นระบบ SMS
ส่ วนที่ 2

  ส�ำหรั บธนาคาร

แบบฟอร์ มช�ำระเงินผ่ านธนาคาร / Payment Slip (ไม่ ใช่ คำ� สั่งซือ้ หน่ วยลงทุน)

เจ้ าหน้ าท่ ธี นาคารโปรดทำ� รายการทนั ที
กรุณากรอกข้อมูลของทา่ นให้ ครบถ้ วนและแจ้ งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถตดิ ต่อได้                                        
หากข้อมูลดงั กล่าวไม่ครบถ้ วน บริ ษัทขอสงวนสทิ ธิ์ในการปฏิเสธการท�ำรายการตามค�ำสัง่ ซ ื ้อของทา่ น                                       

บริ ษัทห ลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด
179 อาคารบางกอกซติ ี ้ทาวเวอร์   ชัน้ 28 ถนนสาทรใต้ แขวงทงุ่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร  0-2352-3333 เลขประจ�ำต วั ผู้เสียภ าษี อากร 3011781531
เพื่อเข้ าบ ญ
ั ชีจองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ.อเบอร์ ดีน จ�ำกัด
Service Code     ABERDEEN

วันที่                                                  สาขา  ผู้รับฝาก
ชื่อผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ BR No.101 ต่ างจังหวัดรั บช�ำระไม่ เกิน 100,000 บาทต่ อครั ง้

อ้ างอิง 1

บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หมายเลขบญ
ั ชี 397-0-01178-4

เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

อ้ างอิง 2                     -

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ Comp. Code 0188 (ถนนสาทร)

0

            
(รหัสกองทุน 2 หลัก) - (หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ**) กรุณากรอกข้อมูลให้ ครบทกุ ช อ่ ง

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบญ
ั ชี 001-1-31123-7

ช�ำระโดย          เงินสด            เช็ค “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ.อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด” (รับเฉพาะเช็คที่อยูใ่ นเขตส�ำนักห กั บัญชีเดียวกัน)
เช็คธ นาคาร/สาขา

เลขท่ เี ช็ค

เช็คล งวันที่

จ�ำนวนเงิน*

*

                                             บาท
จ�ำนวนเงินเป็ นตัวหนังสือ

  เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับเงิน

*หมายเหตุ โปรดศึกษามูลค่าขันต�
้ ่ำของการซื ้อกองทุนได้ จากหนังสือชี ้ชวน           **โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อทางบริ ษัทจะแจ้ งผลการรับช�ำระผา่ นระบบ SMS

เรี ยน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อเบอร์ ดีน สแตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“บริ ษัทจัดการ”) ขอแจ้ งให้ ทา่ นผู้ถือหน่วยลงทุน (“ผู้ท�ำรายการ”)
ทราบว่า การช�ำระค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยใช้ แบบฟอร์ มการช�ำระเงินผ่านธนาคารนี ้เป็ นเพียงการใช้ ชอ่ งทางการช�ำระเงินของธนาคารที่ผ้ ทู �ำรายการเลือก
ใช้ บริ การเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินการดังกล่าวเท่านัน้ ธนาคารที่ทา่ นใช้ บริ การอาจเป็ นหรื อมิได้ เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนของบริ ษัทจัดการ นอกจากนี ้การใช้ แบบฟอร์ มนี ้โดยผู้ท�ำรายการถือเป็ นการแสดงเจตนายอมรับและตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. แบบฟอร์ มนี ้ใช้ ส�ำหรับการช�ำระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารเท่านัน้ ไม่ใช่แบบฟอร์ มค�ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทัง้ นีผ้ ้ ูทำ�
รายการจะต้ องส่ งใบค�ำสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหมายเลข 0-2352-3389 หรื อทางอื่นใดภายในเวลาท�ำการซื ้อ
หน่วยลงทุนตามที่ก�ำหนดไว้ ในโครงการและหนังสือชี ้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวข้ องจึงจะถือว่าเป็ นการท�ำรายการที่สมบูรณ์ และในกรณีที่บริ ษัทจัดการ 
ไม่ได้ รับใบค�ำสัง่ ซื ้อจากผู้ท�ำรายการ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิในการคืนเงินดังกล่าวให้ กบั ผู้ท�ำรายการโดยไม่มีดอกเบี ้ย โดยผู้ท�ำรายการจะต้ องเป็ น
ผู้ช�ำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับการคืนเงินดังกล่าว (ถ้ ามี)
2. ผู้ท�ำรายการเป็ นผู้รับผิดชอบในความถูกต้ องครบถ้ วนในการกรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ ม ทังในส่
้ วนที่ผ้ ทู �ำรายการเป็ นผู้กรอกเองและในส่วนที่
ธนาคารเป็ นผู้ปอ้ นข้ อมูล โดยผู้ท�ำรายการต้ องตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนของรายการและหากมีข้อผิดพลาดจะต้ องแจ้ งให้ ธนาคารแก้ ไขในทันที
วิธีการช�ำระเงินผ่ านธนาคาร
เพื่อความสะดวกในการช�ำระเงินผ่านระบบธนาคาร เพื่อเข้ าบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ.อเบอร์ ดีน จ�ำกัด ขอให้ ทา่ นน�ำแบบฟอร์ มนี ้ไปช�ำระ
ที่ธนาคารที่ระบุไว้ ด้านบนทุกสาขาทัว่ ประเทศภายในเวลาที่ก�ำหนด โดยปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
1. กรอกวันที่ช�ำระเงินและรายละเอียดการช�ำระเงินในส่วนของธนาคารให้ ครบถ้ วน
2. ระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน พร้ อมหมายเลขอ้ างอิงทังสองชุ
้
ดให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
		
2.1 หมายเลขอ้ างอิง 1 ระบุเลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน 10 หลัก
		
2.2 หมายเลขอ้ างอิง 2 ระบุรหัสกองทุน เป็ นตัวเลข 2 หลัก (ดูได้ จากตารางหมายเลขอ้ างอิง 2) 
	                     และเบอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็ นตัวเลข 10 หลัก
3. ยื่นแบบฟอร์ มนี ้พร้ อมทังเงิ
้ นสดหรื อเช็ค อย่างใดอย่างหนึง่ ต่อหนึง่ แบบฟอร์ ม ที่เคาน์เตอร์ รับฝากเงินของธนาคาร
	    โดยเงินสด ภายใน 15.30 น. เช็ค ภายใน 12.00 น. หรื อตามข้ อก�ำหนดการปิ ดรับเช็คของแต่ละสาขาของแต่ละธนาคาร
4. รับส่วนของผู้ช�ำระเงินที่ธนาคารประทับตราและลงนามเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน

