
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
MFC Asset Management Public Company Limited 
199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้นจี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
199 Column Tower Ground Floor & 21st – 23rd Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 
Tel : (66) 2649-2000  Fax :  (66) 2649-2100   www.mfcfund.com 

(สําหรับบริษัทจัดการ) 

ตัวแทนจาํหนาย/สาขา  Agent/Branch 

 
 

คําส่ังสับเปล่ียน 
Switching Order 

วันที่ ................................................................. 
                                                                                                                                                                                                                             Date 

ช่ือผูถือหนวยลงทนุ ............................................................................................................................................................... โทร ............................................................................................. 
Unitholder Name                                                                                                                                       Tel. 
 

ชื่อกองทุนเปดตนทาง 
Switch From 

ชื่อกองทุนเปดปลายทาง 
Switch To 

เลขที่บัญชหีนวยลงทุน 
Account No. 

เลขที่บัญชหีนวยลงทุน 
Account No. 

 

ระบุจํานวนเงินหรือจํานวนหนวยลงทุนที่ตองการสับเปลี่ยน และกรอกเปนตัวอกัษร / Please Choose either the net amount or the number of units switching and put it in words 

จํานวนเงิน                                                                                                                     บาท 
Switching Amount                                                                                                       Baht 

จํานวนหนวย                                                                                                                      หนวย 
Switching Unit                                                                                                                     Unit 

ตัวอักษร 
Amount in Words 
 

สําหรับการส่ังซื้อกองทุนรวมหุนระยะยาวเทาน้ัน : 
เม่ือมูลคาหนวยลงทุนหรือจํานวนหนวยลงทนุของกองทนุที่ระบุใบใบคําสั่งสับเปลีย่นนี้ (“กองทนุ”) ลดลงจนเปนเหตุใหเลกิกองทุนตามที่กฎหมายที่เกีย่วของกาํหนด  ขาพเจาขอมอบหมายใหบริษัทจัดการ
ดําเนินการโอนยายหนวยลงทนุทีข่าพเจาลงทนุไวในกองทุนทั้งจํานวนโดยอตัโนมัติ (ตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการของกองทุน)  ไปยัง 

        กองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนอื่น ซึ่งขาพเจาจะแจงชื่อกองทุนดังกลาวภายใน 2 วันนับแตวันเกดิเหตุใหเลกิกองทุน 

        กองทุน .................................................................................................................. หุนระยะยาว  (โปรดระบุชื่อ) 

          ทั้งนี้ การลงทนุในหนวยลงทนุตามคําส่ังสับเปล่ียนฉบับนี้เกิดจาก       ความประสงคของขาพเจาเอง       คําแนะนําทั่วไป       คําแนะนาํเฉพาะเจาะจง    
         ขาพเจาตกลงสบัเปลี่ยนหนวยลงทนุตามที่ระบุไวในคําสั่งนี้ และขอใหคาํรับรองและยืนยนัตอบริษัทจัดการตามขอความที่ระบุไวดานหลังคําสั่งสับเปลี่ยนนี ้ โดยขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการจะ

ไมใหคําแนะนําในการลงทุนและไมขายหนวยลงทุนใหแกขาพเจา หากขาพเจาปฏิเสธทีจ่ะใหขอมูลหรือใหขอมูลไมครบถวนเพื่อประกอบการใหคําแนะนําทีส่อดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม

ตามที่สาํนักงาน ก.ล.ต. กําหนด ในกรณขีาพเจาไดรับการจดัสรรหนวยลงทุนเรียบรอยแลว ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. และทีแ่กไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพนัระหวางบริษัทจดัการกองทนุรวมและผูถือหนวยลงทุน ที่จัดทําขึน้โดยชอบดวยกฎหมาย 

                                                                                                                                                            ลงชื่อ .................................................................................... ผูถือหนวยลงทนุ 

                                                                                                                                                              ( ..................................................................................... ) 

          ขาพเจารับทราบจากเจาหนาท่ีผูทําหนาท่ีขายหนวยลงทุน และไดทําความเขาใจในคําแนะนําเพ่ิมเติมถึงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ขาพเจาประสงคจะ
ลงทุน โดยกองทุนรวมดังกลาวมีความเสี่ยงสูงกวาระดับความเสี่ยงท่ีขาพเจารับได และ/หรือมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเน่ืองมาจากมีการลงทุนใน
ตางประเทศ และ/หรือจํานวนเงินท่ีลงทุนสูงกวาท่ีขาพเจาควรลงทุน ตามคําแนะนําของบริษัทจดัการ (บลจ.) และเจาหนาท่ีผูทําหนาท่ีขายหนวยลงทุน 

ลงช่ือ ...................................................................... ผูถือหนวยลงทุน   
 

คําเตือน:  การลงทนุในหนวยลงทนุมิใชการฝากเงนิและมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผูถือหนวยลงทนุอาจไดรับเงินลงทนุคนืมากหรอืนอยกวาเงนิลงทนุเริ่มแรกได และอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืน

หนวยลงทนุภายในระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคําสั่งไว กรณีกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลีย่นทั้งจาํนวน ผูลงทนุอาจจะขาดทนุหรือไดรับกําไร

จากอตัราแลกเปลีย่น/หรือไดรับเงินคืนต่ํากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได  ทั้งนี้ ผูลงทุนควรซือ้ขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบเทานัน้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์  ทีจ่ะปฏิเสธการทํารายการตามคําสั่งฉบับนี้ หากไมไดรับขอมูลหรือไดรับขอมูลที่ไมครบถวนเพือ่ประกอบการใหคําแนะนําทีส่อดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามที่ 

ก.ล.ต. กําหนด หรือไมไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุน หรือไดรับขอมูลการสั่งซื้อที่ไมชัดเจนหรือขัดกับเงือ่นไขในการขายคนืหนวยลงทนุตามที่ระบุไวในหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทนุ หรือบริษัทจัดการ

พิจารณาแลวเห็นวาการดําเนนิการตามคําสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบตอผลประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถอืหนวยลงทุนโดยรวม     
 

สําหรับเจาหนาที ่     

ชื่อตัวแทน ........................................................... สาขา ............................................... รหัสตัวแทน ..................... ตัวแทน ผูบันทกึขอมูล ผูมีอํานาจลงนาม 

 



 

คํารับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการ 

ขาพเจาตกลงสับเปลี่ยนกองทุนตามที่ระบุไวในคําสั่งนี ้และขอใหคํารับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการดังนี ้

1. ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคําสั่งสับเปลี่ยน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคําสั่ง      สับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 

2. ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุน และ/หรือ หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ และ/หรือ คูมือภาษี (กรณีลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่ใขในการเสนอขาย
หนวยลงทุนที่บริษัทจดัการได    จัดทําขึ้นแลว 

3. ขาพเจาไดรับทราบคําเตือนและการเปดเผยในเรื่องตางๆ เชน ความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทนุ  ความเสี่ยงในการลงทนุของกองทุนเปด ความขดัแยงทางผลประโยชน 

4. ขาพเจาตกลงยินยอมผกูพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขทีร่ะบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน และ/หรือที่บริษัทจดัการจะประกาศกาํหนดเพิม่เติม หรือเปลี่ยนแปลง
ตอไปในภายหนาทกุประการ 

5. ขาพเจาขอยนืยนัตอบริษัทจัดการวา ขาพเจาไดรับทราบวาในกรณีหนวยลงทุนตามใบคําสัง่สับเปลี่ยนฉบับนี้ เกดิจาก (ตามที่ไดระบุไวดานหนา) 
- ความประสงคของขาพเจาเอง(Execution Only) หมายถึง ขาพเจาสับเปลี่ยนหนวยลงทนุโดยขาพเจา ไมไดรับคําแนะนําทั่วไปหรือคําแนะนําเฉพาะเจาะจง 
- คําแนะนาํทั่วไป (General Advice) หมายถึง ขาพเจาสับเปลีย่นหนวยลงทนุโดยขาพเจาไดรับทราบ     คําเตือนและมีความเขาใจเปนอยางดีแลววา คําแนะนําดังกลาว มิใช

คําแนะนําแกขาพเจาเปนการเฉพาะเจาะจง และคําแนะนํานั้นไมไดเกิดจากการวิเคราะห หรือคํานึงถึงวตัถุประสงคในการลงทุน ฐานะทาง  การเงินและความตองการของขาพเจา  
- คําแนะนาํเฉพาะเจาะจง (Specific Advice) หมายถึง ขาพเจาสบัเปลี่ยนหนวยลงทนุโดยขาพเจาได     รับทราบคําเตือนและมีความเขาใจเปนอยางดแีลววา ในกรณทีี่ขาพเจา

ปฏิเสธการใหขอมูลสวนตัวหรือการใหขอมูลสวนตัวที่เปนปจจุบัน หรือการใหขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริง ขาพเจาอาจไดรับคําแนะนําที ่  ไมเหมาะสมกับวัตถุประสงค ฐานะทาง
การเงินหรือความตองการของขาพเจา เนื่องจากคาํแนะนําดังกลาวไดพิจารณาจากขอมูลเพียงเทาที่ขาพเจาไดเปดเผยเทานัน้ 

6.  ขาพเจาขอยนืยนัตอบริษัทจัดการวาในกรณีทีข่าพเจาสับเปลี่ยนหนวยลงทนุโดยการขายโดยผูลงทุนมิได    รองขอขาพเจาไดรับการชกัชวน เขาพบหรือติดตอเพื่อเสนอขายหนวยลงทุน
คร้ังแรก จากพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทนุของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจดัจําหนาย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน โดยพนกังานดังกลาวไมไดเรงรัดใหขาพเจาตดัสินใจ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนและไดเปดเผยขอมูลในเรื่องตางๆ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนดอนัไดแก 
1. ชื่อของพนักงานดังกลาว และชือ่ของบริษัทจดัการ และ/หรือผูจดัจําหนาย และ/หรือตัวแทนสนับสนุนที่พนักงานดังกลาวทําหนาที่แทน พรอมทั้งแสดงบัตรประจําตัว 
2. วัตถุประสงคในการติดตอ 
3. สิทธติางๆ ของขาพเจา เชน สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอ สิทธทิี่จะยกเลิกคาํสั่งซือ้หนวยลงทนุหรอืคําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลีย่นหนวยลงทุนไดภายใน

ระยะเวลาที่บริษัทจดัการ และ/หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม เปนตน 

Confirmation Statement 

 I agree to switch investment units as ordered in this form and herein confirm that  

1. I will not cancel my order in any circumstances except in exercising the right of cancellation as stipulated by the company and/or the SEC. 

2. I have received an investor guide and/or the main summary section of the Fund’s prospectus and/or a tax guide (for retirement mutual fund investing) and /or other 

documents for the sale of investment units prepared by the company. 

3. I am aware of the Fund’s warning and disclosure such as risks in mutual fund investment, open-end fund’s investment risks, conflict of interests. 

4. 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. 

5. I confirm that my switching of investment units as ordered in this form is due to (as stated on the front of this form) 

- Execution only, i.e. My switching decision was made without general advice or specific advice. 

- General advice, i.e. My switching 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 switching 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. 

6. I confirm that in the case that my switching decision was made through cold calling, I was solicited, visited, or contacted for first-time purchase by a marketing officer 

of the company and/or its selling agent, and/or its supporting selling agent and that officer has not induced me into making the switching and has disclosed relevant 

information according to SEC regulations and the law, namely 

1. The officer’s name, the name of the company and/or the selling agent, and/or the supporting selling agent that he represents and his ID card. 

2. Purpose of the contact. 

3. My rights such as to show my intention that I do not want to be contacted, right to cancel my subscription/ redemption/ switching order within the time stipulated 

by the company and/or the SEC without charge. 


