บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100

MFC Asset Management Public Company Limited

199 Column Tower, Ground Floor & 21st-23rd Floor, Ratchadapisek Road,
Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 0-2649-2000 Fax. 0-2649-2100

คำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนแบบสม่ำเสมอ/แบบอัตโนมัติ
วันที่ ..............................................................
เรียน บลจ.เอ็มเอฟซี (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียน (บริษัท)
ขาพเจาผูถือหนวย ...................................................................................................................................................................... เลขที่ผูถือหนวย .............................................................
เบอรมือถือ .............................................. มีความประสงคให บลจ. ดำเนินการสำหรับรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนอัตโนมัติใหกับขาพเจาดังตอไปนี้
รายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนแบบสม่ำเสมอ

(กรุณาตรวจสอบกับบริษัทฯ สำหรับกองทุนที่สามารถกำหนดรายการอัตโนมัติได)

1. ประสงค
2. ประเภทรายการ

กำหนดรายการ
ยกเลิกรายการ
2.1 ซื้อ กองทุน ....................................................................... ชำระโดยหักจากบัญชี Direct Debit
ธนาคาร ............................................................................................................ สาขา ................................................ เลขที่ ....................................................
2.2 ขาย กองทุน ..................................................................... โดยขอรับเงินคาขายคืนเปน
โอนเขาบัญชีหลัก
โอนเขาบัญชีรอง ธนาคาร ........................................................................ สาขา ............................................... เลขที่ ....................................................
เช็คขีดครอมเฉพาะเขาบัญชีระบุชื่อผูถือหนวย (A/C Payee Only) และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู ที่ผูถือหนวยไดใหขอมูลไวกับบริษัท)
2.3 สับเปลี่ยน ออกจากกองทุน ........................................................................................ ไปยังกองทุน .........................................................................................
3. จำนวนเงิน ..................................................................... บาท จำนวนหนวย ....................................................... หนวย
(รายการซื้อโปรดระบุเปนจำนวนเงินเทานั้น, รายการขาย/สับเปลี่ยน โปรดระบุเปนจำนวนเงินหรือจำนวนหนวย อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น)

ตัวอักษร ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. วัน/เดือน/ปที่เริ่มมีผล ................................................ วัน/เดือน/ปที่สิ้นสุด ................................................
5. ความถี่
รายสัปดาห (กรุณาระบุวัน)
จันทร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
รายเดือน
รายไตรมาส
ราย 6 เดือน
รายป ทุกวันที่ (โปรดระบุวันที่ 1-31) ...............................
6. กรณีวันที่กำหนดตรงกับวันหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหรือไมมีวันที่ดังกลาวในเดือน
ใหทำรายการในวันทำการกอนหนา
ใหทำรายการในวันทำการถัดไป
รายการซื้ออัตโนมัติตามเงื่อนไขอื่น
1. ประสงค
กำหนดรายการอัตโนมัติ
ยกเลิกคำสั่งรายการอัตโนมัติ
2. นำเงินที่ไดรับจากกองทุน .................................................................................... ไปลงทุนตออัตโนมัติในกองทุน ....................................................................................
3. ประเภทเงินที่ไดรับที่ประสงคนำไปลงทุนตอทั้งจำนวน
เงินปนผล
เงินลดทุน
เงินรับจากการรับซื้อคืนอัตโนมัติ
เงินรับจากการเลิกกองทุน
4. วัน/เดือน/ปที่เริ่มมีผล ...................................................
สำหรับการสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุนรวมหุนระยะยาว เมื่อมูลคาหนวยลงทุนหรือจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ระบุในแบบฟอรมนี้ (“กองทุนรวม”) ลดลงจนเปนเหตุให
เลิกกองทุน ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกำหนดขาพเจาขอมอบหมายให บลจ.เอ็มเอฟซี ดำเนินการโอนยายหนวยลงทุนที่ขาพเจาลงทุนไวในกองทุนรวมทั้งจำนวนโดยอัตโนมัติ (ตามรายละเอียด
ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการของกองทุนรวม) ไปยัง
กองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนอื่น ซึ่งขาพเจาจะแจงชื่อกองทุนดังกลาวภายใน 2 วันนับแตวันเกิดเหตุใหเลิกกองทุน
กองทุน .......................................................................................................... หุนระยะยาว (โปรดระบุชื่อ)
ขาพเจาตกลงซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในคำสั่งนี้ และขอใหคำรับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการตามขอความที่ระบุไวดานหลังคำสั่งซื้อนี้ โดย
ขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการจะไมใหคำแนะนำในการลงทุนและไมขายหนวยลงทุนใหแกขาพเจา หากขาพเจาปฏิเสธที่จะใหขอมูลหรือใหขอมูลไมครบถวน
เพื่อประกอบการใหคำแนะนำที่สอดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเรียบรอย
แลว ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวย
กฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ที่จัดทำขึ้นโดยชอบดวยกฎหมาย ขาพเจาเขาใจและรับทราบวาการที่บริษัท
ไดแจงตอบรับการทำรายการ ไมวาทางอีเมลหรือ SMS นั้น เปนเพียงการยืนยันการทำรายการของขาพเจา โดยรายการซื้อจะมีผลตอเมื่อขาพเจาไดชำระ
คาซื้อหนวยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดครบถวนแลวเทานั้น

1 ผูถือหนวย/ผูที่มีอำนาจลงนาม

การยอมรับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

2 ผูถือหนวย/ผูที่มีอำนาจลงนาม

ขาพเจารับทราบจากเจาหนาที่ผูทำหนาที่ขายหนวยลงทุนและไดทำความเขาใจในคำแนะนำเพิ่มเติมถึงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ขาพเจาประสงค
จะลงทุน โดยกองทุนรวมดังกลาวมีความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ขาพเจารับได และ/หรือ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากมีการลงทุน
ในตางประเทศ และ/หรือ จำนวนเงินที่ลงทุนสูงกวาที่ขาพเจาควรลงทุน ตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ (บลจ.) และเจาหนาที่ผูทำหนาที่ขายหนวยลงทุน

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

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

การระงับขอพิพาท บริษัทจัดการมีกระบวนการระงับขอพิพาทที่เกิดจากการใหบริการ โดยลูกคาสามารถทำหนังสือรองเรียนสงมายังหนวยงานบริการลูกคา (MFC Contact Center) ซึ่งเปนหนวยงาน
รับขอรองเรียนของบริษัทจัดการ เพื่อใหบริษัทจัดการแกไขและ/หรือตอบขอรองเรียนดังกลาว สำหรับขอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตอไดที่หมายเลข 0-2649-2000 กด 0 หรือลูกคาอาจมีหนังสือรองเรียนไปที่
สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจัดการได

คะแนนความเสี่ยง = .............. คะแนน ระดับ ............... / ยอมรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ผูบันทึกขอมูล
IP/ผูสนับสนุนการขาย/ตัวแทน

ได

ไมได และไดลงนามรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมแลว
ผูตรวจสอบลายเซ็นและอนุมัติ

สำหรับเจาหนาที่
...............................................
.........../...................../............

...............................................
.........../...................../............
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คำรับรองและยืนยันตอ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

ขาพเจาตกลงซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในคำสั่งนี้ และขอใหคำรับรองและยืนยันตอ บลจ.เอ็มเอฟซี ดังนี้
ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามที่ บลจ.เอ็มเอฟซี
และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุน และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ และ/หรือ คูมือภาษี (กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาว) และ/หรือ
เอกสารอื่นใดที่ใชในการเสนอขายหนวยลงทุนที่ บลจ.เอ็มเอฟซี ไดจัดทำขึ้นแลว
ขาพเจาไดรับทราบคำเตือนและการเปดเผยในเรื่องตางๆ เชน ความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนเปด ความขัดแยงทางผลประโยชน
และความเสี่ยงกรณีที่กองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพัน
ระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม;
ขาพเจาขอยืนยันตอ บลจ.เอ็มเอฟซี วา ในกรณีที่ขาพเจาซื้อหนวยลงทุนโดยการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ ขาพเจาไดรับการชักชวน เขาพบหรือติดตอเพื่อเสนอขายหนวยลงทุน
ครั้งแรกจากผูใหคำแนะนำการลงทุนของ บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือผูจัดจำหนาย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน โดยพนักงานดังกลาวไมไดเรงรัดใหขาพเจาตัดสินใจซื้อหนวยลงทุน
และไดเปดเผยขอมูลในเรื่องตางๆ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด อันไดแก
- ชื่อของพนักงานดังกลาว และชื่อของบลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ ผูจัดจำหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนที่พนักงานดังกลาวทำหนาที่แทน พรอมทั้งแสดงบัตรประจำตัว
- วัตถุประสงคในการติดตอ
- สิทธิตางๆ ของขาพเจา เชน สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอ สิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลาที่
บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม เปนตน
หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ ขาพเจารับทราบวามูลคาหนวยลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยความเสี่ยงตอไปนี้
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
- ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
- ความเสี่ยงของกองทุนรวมดัชนี
- ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม
ตามที่ขาพเจาไดลงทุนในกองทุนนี้ ขาพเจาไดอานและเขาใจสาระสำคัญของกองทุนรวมนี้ทั้งหมดแลว ขาพเจารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวของทั้งหมดจากการลงทุนนี้
หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาวที่จัดตั้งและจัดการโดยบลจ.เอ็มเอฟซี ขาพเจารับทราบวาบลจ.เอ็มเอฟซี หรือนายทะเบียน
จะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจำนำหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาว ซึ่งเปนไปตามประกาศและขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เงื่อนไขและขอตกลง
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีดังตอไปนี้
กรณีบัญชีที่ใชบัญชี Direct Debit เพื่อชำระคาซื้อหนวยลงทุน เปนบัญชีสำหรับ “ชำระเพื่อบุคคลอื่น” บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการใหบริการการหักบัญชีอัตโนมัติรวมถึง
คำสั่งซื้อ/คำสั่งซื้อสม่ำเสมอที่มีการชำระเงินดวยบัญชีนี้ หากพบวาบุคคลอื่นดังกลาวมิไดมีคุณสมบัติเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว
กรณีรายการซื้ออัตโนมัติ หากบัญชีเพื่อชำระคาซื้อหนวยลงทุน (Direct Debit) ไดรับการอนุมัติหลังวันที่ที่ตองการใหเริ่มมีผล บริษัทจะดำเนินการกำหนดวันเริ่มมีผลใหทาน
ในรอบเวลาถัดไป
กรณีที่บริษัทไมสามารถทำรายการใหกับทานตามแผนการลงทุนใดๆ โดยอาจเกิดจาก
- รายการซื้อ: บริษัทไมสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชำระคาซื้อหนวยลงทุน (Direct Debit) ตามที่ระบุไวในแผนการลงทุนนี้ สำหรับรายการซื้อตามแผนการลงทุนนี้
หรือตามรายการซื้อผานชองทางอื่นๆ รวมกัน 3 ครั้งตอเนื่อง
- รายการขายหรือสับเปลี่ยน: บริษัทไมสามารถทำรายการตามแผนการลงทุนไดเนื่องจากหนวยคงเหลือในกองทุนที่ทานระบุ มีไมเพียงพอสำหรับทำรายการตามแผนตอเนื่อง 3 ครั้ง
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกแผนคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนแบบสม่ำเสมอของทานโดยมิตองแจงใหทานทราบลวงหนา
การนำเงิ นป นผล เงิ นลดทุ น เงิ นจากการรั บซื้ อคื นอั ตโนมั ติ หรื อเงิ นจากการเลิ กกองทุ นไปลงทุ นต อ บริ ษัทจะดำเนิ นการด วยจำนวนเงิ นทั้ งหมดที่มีการชำระในแต ละครั้ ง
โดยจะนำไปลงทุนในกองทุนที่ตองการนำไปลงทุนตอดวยจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จาย (ถามี)
บริษัท สงวนสิทธิในการยกเลิกการนำเงินปนผล เงินลดทุน เงินจากการรับซื้อคืนอัตโนมัติ หรือเงินจากการเลิกกองทุนของทานไปลงทุนในกองทุนตามที่ทานระบุ โดยจะทำการ
ชำระเงินใหผูถือหนวยตามวิธีการรับเงินคาขายคืน/เงินปนผลที่ทานไดแจงไว หากพบวาจำนวนเงินรับในงวดการชำระครั้งใด มีจำนวนนอยกวาเกณฑจำนวนเงินซื้อขั้นต่ำที่กำหนดไว
ของกองทุนที่จะนำเงินไปลงทุนตอ
กรณีที่ผูถือหนวยแจงความประสงคมายังบริษัทในชวงเวลาที่บริษัทอยูระหวางดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินปนผล เงินลดทุน เงินจากการรับซื้อคืนอัตโนมัติ หรือเงินจาก
การเลิกกองทุน บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามความประสงคที่ทานแจงมานี้มีผลสำหรับรอบการชำระเงินในครั้งถัดไปหรืองดดำเนินการกรณีที่เกิดกรณีดังกลาวสำหรับ
การเลิกกองทุน
บริษัทสงวนสิทธิที่จะไมดำเนินการนำเงินที่ไดรับจากการรับซื้อคืนอัตโนมัติหรือการเลิกกองทุนมาทำรายการซื้อหนวยลงทุนใหอัตโนมัติ กรณีกองทุนดังกลาวมีการกำหนดเงื่อนไข
การนำเงินไปลงทุนตอในกองทุนอื่นใหอัตโนมัติไวในโครงการอยูแลว
ผูถือหนวยตกลงและรับทราบตามเงื่อนไขและขอตกลง รวมถึงขอสงวนสิทธิของบริษัท และยืนยันใหบริษัทดำเนินการตามความประสงคที่แจงไวในแบบฟอรมนี้ โดยรับทราบวาจะมี
การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเมื่อมีเหตุตามขอสงวนสิทธิหรือเหตุอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหนวยไดแจงความประสงคเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกใหบริษัททราบ
เปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันที่ตองการใหมีผล
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