
    

 
 

ชื่อกองทุน/Fund Name           

ชื่อผูถือหนวยลงทุน/Unitholder Name is    

เลขที่บัญชีหนวยลงทุน/Account No.  โทร./Tel    

โปรดกรอกเปนตัวหนังสือ / Units in words เปนตัวเลข / in number 

จํานวนหนวยลงทุน (หนวย) 

Number of Units (Units) 
 

จํานวนเงินที่ตองการขายคืน (บาท) 

Amount (Baht)  

จายเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกขาพเจา / Payment for my redemption by 

        ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุน / conditions stated in my application to open an account 

         เขาบัญชีธนาคาร  สาขา  เลขท่ีบัญชี       

         โอนเพื่อชําระคาซื้อหนวยลงทุนกองทุน                                                               วันที่ / Date     

 Transfer to pay for Investment Units of the mutual fund named                                                                               

         สําหรับกองทุนรวมหุนระยะยาว / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ :  โอนหนวยลงทุนไปกองทุน                          

For Long-term equity fund (LTF) / Retirement mutual fund (RMF):  transfer payment for redemption to LTF/RMF named  
วันที่ / Date             ของ บลจ. / Managed by                                                                                                      

โดยไดแนบเอกสารการรับโอนจากกองทุนปลายทาง / Attached herewith  the transfer document  from destination fund  จํานวน        ฉบับ / copies       

 

สําหรับการขายคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ กองทุน Smart Wealth Solution  มีความประสงคท่ีจะ 

         ทําคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติเปนครั้งแรก 

         ขอเปลี่ยนแปลงรายการตามคําขอฉบับเดิม โดยใหยกเลิกคําขอฉบับเดิมและใหใชคําขอฉบับนี้แทน 

รายละเอียดเกีย่วกับการใหดาํเนินการขายคืนแบบอัตโนมัติ ใหเปนไปตามนี้ 

         ทํารายการขายคืนอัตโนมัติ เพื่อรับเงินลงทุนพรอมผลตอบแทนทั้งจํานวนเพียงครั้งเดียว เม่ือครบระยะเวลาการลงทุน 

         ทํารายการขายคืนอัตโนมัติ โดยรับเงินลงทุนพรอมผลตอบแทนเปนงวด (โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติม) 

ตองการใหทํารายการขายคืนทุกวันที่          ของทุกเดือน (หากตรงกับวันหยุด บริษัทจะดําเนินการตามความประสงคของทานในวันทําการถัดไป)  

และตองการรับเงินลงทุนพรอมผลตอบแทนเปนจํานวนเงินเทากันทุกงวด งวดละ   บาท 

หมายเหต ุ:  1.  กรณีลูกคาไมไดแจงความประสงคใดๆ บริษัทจะไมทํารายการขายคืนอัตโนมัติ 
                  2.  บริษัทจะถือวาขอมูลตามคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติฉบับลาสุดเปนการยกเลิกคําส่ังฉบับเดิม และใหใชคําส่ังฉบับนี้แทน 
                  3.  กรณีลูกคามีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนฉบับอื่น เพ่ือขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวจนครบจํานวน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ   
 

สําหรับการขายคืน กองทุนเปด MFC International Gold Fund (I-Gold) 

จายเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกขาพเจา (เลือกเพียงวิธีเดียว)/Payment for my redemption by (one option only) 
         คืนเปนเงินทั้งจํานวน ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุน /  

                   Make a redemption payment in full according to conditions stated in my application to open an account 

         โอนเพื่อชําระคาแลกซื้อทองคําจากบริษัท ออสสิริส จํากัด เปนจํานวนเงิน / Transfer to pay for gold bars by Ausiris Co.,Ltd. In sum of        บาท/Baht 

         โอนเพื่อชําระคาซื้อหนวยลงทุนกองทุน                                                                                          วันที่ / Date    

 Transfer to pay for Investment Units of the mutual fund named 

หมายเหต ุ:   กรณีที่ตองการขายคืนเพ่ือแลกซื้อเปนทองคําแทงและขายคืนบางสวนเปนจํานวนเงิน (ถามี) จะตองระบุการขายคืนเปนจํานวนเงิน (รวมกันแลว) เทานั้น 
                In Case of redemption in gold bars and partial redemption in money, please state entire redemption amount in Baht only. 
 

การขายคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังขายคืนฉบับนี้ เกิดจาก 

(ตามความหมายที่มีรายละเอียดปรากฏดานหลัง) 

This redemption decision was made by (details on the back of this form) 

            ความประสงคของขาพเจาเอง (Execution Only) 

             คําแนะนําทั่วไป (General Advice) 
             คําแนะนําเฉพาะเจาะจง (Specific Advice) 

ขาพเจาตกลงขายคืนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในคําส่ังขายคนืนี้ และขอใหคํารับรองและ

ยืนยันตอบริษัทจัดการตามขอความที่ระบุไวดานหลังคําส่ังขายคืนนี ้ 

I hereby agree to redeem my Investment Units as ordered in this form and certify 

and also confirm the statement printed on the back of this form. 

   

                                                 ผูถือหนวยลงทุน/Unitholder 
    

สําหรับเจาหนาที่  
ชื่อตัวแทน  สาขา  รหัสตัวแทน    ตัวแทน ผูบันทกึขอมูล ผูมีอํานาจลงนาม 

(สําหรบับริษัทจัดการ) 
ตัวแทนจําหนาย/สาขา   Agent/Branch 

 

วันที่    
     Date 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  ทะเบียนเลขที่ บมจ. 211  เลขที่ผูเสียภาษีอากร 3101002546  

คําสั่งขายคืน

Redemption Order  

การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได และอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืน

หนวยลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไว  ทั้งนี้ ผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลทีไ่ดรับความเห็นชอบเทานั้น 

Investment in mutual funds is not a capital deposit and is subject to certain investment risks. Investors may obtain lower or higher redemption proceeds than the initial investment 

amount and may not receive redemption payment by specified date or may not be able to redeem their Investment Units as ordered.  

Investors must be certain that they are dealing with investment planners that certified by the SEC only. 



 

คํารับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการ 

ขาพเจาตกลงขายหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในคําสั่งนี้ และขอใหคํา

รับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการดังนี้ 
1. ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ไมวา

กรณีใดๆ ท้ังสิ้น หากจํานวนหนวยลงทุนที่ขาพเจาสั่งขายคืน

มากกวายอดคงคางของจํานวนหนวยลงทุนที่ขาพเจามีอยูจริง 

2. ขาพเจายินยอมใหบริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของ

ขาพเจาเปนจํานวนเทากับยอดคางหนวยลงทุนที่ขาพเจามีอยู

จริง 

3. ขาพเจาตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและ

เงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน และ/

หรือ ท่ีบริ ษัท จัดการจะประกาศกํ าหนดเ พ่ิม เติมหรื อ

เปลี่ยนแปลงตอไปในภายหนาทุกประการ 

4. ขาพเจาขอยืนยันตอบริษัทจัดการวา ขาพเจาไดรับทราบวาใน

กรณีการขายคืนหนวยลงทุนตามใบคําสั่งขายคืนฉบับนี้ เกิด

จาก (ตามที่ไดระบุไวดานหนา) 

- ความประสงคของขาพเจาเอง (Execution Only) 

หมายถึง ขาพเจาสั่งขายคนืหนวยลงทุนโดยขาพเจาไมได

รับคําแนะนําท่ัวไปหรือคําแนะนําเฉพาะเจาะจง 

- คําแนะนําทั่วไป (General Advice) หมายถึง ขาพเจาสั่ง

ขายคืนหนวยลงทุนโดยขาพเจาไดรับทราบ  คําเตือนและมี

ความเขาใจเปนอยางดีแลววา คําแนะนําดังกลาว มิใช

คําแนะนําแกขาพเจาเปนการเฉพาะเจาะจง และคําแนะนํา

นั้นไมไดเกิดจากการวิเคราะห หรือคํานึงถึงวัตถุประสงคใน

การลงทุน ฐานะทางการเงนิและความตองการของขาพเจา 

- คําแนะนําเฉพาะเจาะจง (Specific Advice) หมายถึง 

ขาพเจาสั่งขายคืนหนวยลงทุนโดยขาพเจาไดรับทราบคํา

เตือนและมีความเขาใจเปนอยางดีแลววา ในกรณีท่ีขาพเจา

ปฏิเสธการใหขอมูลสวนตัวหรือการใหขอมูลสวนตัวที่เปน

ปจจุบัน หรือการใหขอมูลท่ีไมตรงกับความเปนจริง 

ขาพเจาอาจไดรับคําแนะนําท่ีไมเหมาะสมกับวัตถุประสงค 

ฐานะทางการเงินหรือความตองการของขาพเจา เนื่องจาก

คําแนะนําดังกลาวไดพิจารณาจากขอมูลเพียงเทาท่ีขาพเจา

ไดเปดเผย   เทานั้น 

Confirmation Statement 
 

I agree to redeem my investment units as ordered in this 

form and herein confirm that  

1. I will not cancel my redemption order in any 

circumstances if the number of units in my order 

exceeds my outstanding holding. 

2. I agree to the company’s redemption of my   

investment units in the amount equal to my outstanding 

holding. 

3. I agree to abide by the details and stipulations stated   

in the Fund’s Prospectus and/ or any condition 

subsequently issued or amended by the company. 

4. I confirm that my redemption of investment units as 

ordered in this form is due to (as stated on the front of 

this form) 

- Execution only, i.e. My redemption decision was 

made without general or specific advice. 

- General advice, i.e. My redemption decision was 

made with full knowledge and understanding that 

such advice is not provided to me specifically and is 

not based on an assessment or consideration of my 

investment objective, financial standing, and needs. 

- Specific advice, i.e. My redemption decision was 

made with full knowledge and understanding that in 

case I refuse to disclose personal /current 

information, or provide false information, I may 

receive inappropriate advice for my investment 

objective, financial standing, and needs, since such 

advice is based on the information that I have 

disclosed. 

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  199 อาคารคอลัมนทาวเวอร  ชั้น จี และชัน้ 21-23  ถนนรชัดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  Tel : 0-2649-2000 

MFC Asset Management Public Company Limited  199 Column Tower, Ground & 21
st
 -23

rd
 Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110   www.mfcfund.com 


