
ค ำส่ังซือ้และค ำขอใช้บริกำรช ำระค่ำซือ้กองทุนรวมของ บลจ.เอม็เอฟซี ผ่ำนบัตรเครดติ 
  

 
 
ช่ือผู้ถือหน่วยลงทนุ  _____________________________________________________________________________________ 

เลขที่บัตรประชำชน  _________________________________________________   โทร. ______________________________ 

ช ำระด้วย     หกับัญชีบัตรเครดิต KTC       หกับัญชีบัตรเครดติ KBANK   หกับัญชีบัตรเครดิต KRUNGSRI/Tesco Lotus 

       ช่ือกองทนุ    MV-LTF      MA-LTF      MG-LTF      MIF-LTF      M-VALUE   M-PROP RMF    ( ข้ันต ำ่ 20,000 บำท ต่อคร้ัง ต่อกองทนุ ) 

  หกัคะแนนสะสมในบัตรเครดติ KTC   (1,000 คะแนนเท่ำกับ 100 บำท  ข้ันต ำ่ 5,000 คะแนน และไม่ต ำ่กว่ำยอดซ้ือข้ันต ำ่ทีก่ ำหนดไว้ในโครงกำร) 

      ช่ือกองทนุ _____________________________________________________________________________  

จ ำนวนเงิน                                                                                                     บำท ตวัอกัษร                                              

ผู้ถือบัตรเครดติ 

ข้ำพเจ้ำ  ______________________________________________________________________________________________________________________________________  (ผู้ ถือบตัรเครดิต) 

มีควำมประสงค์จะขอใช้บริกำรช ำระค่ำซือ้กองทนุรวมของ บลจ.เอ็มเอฟซี ผ่ำนบตัรเครดิต __________________________________________________________________  

ช่ือภำษำองักฤษหน้ำบตัร _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

เลขท่ี      บตัรหมดอำย ุ(เดือน/ปี)  __________________________________ 

ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรเจ้ำของบตัรเครดิตเรียกเก็บเงินจ ำนวนดงักล่ำวจำกบญัชีบตัรเครดิตของข้ำพเจ้ำได้ ตำมเง่ือนไขของบตัรเครดิตของธนำคำร ในกรณีท่ีธนำคำรมีกำรยกเลิกกำรใช้บตัรของข้ำพเจ้ำไม่ว่ำด้วย
เหตใุดหรือเม่ือใดก็ตำม ข้ำพเจ้ำยินยอมช ำระหนีท่ี้ได้รับกำรบริกำรในครัง้นีใ้ห้แก่ธนำคำรจนครบถ้วน โดยให้น ำยอดหนีท่ี้คงค้ำงช ำระเข้ำรวมเป็นยอดหนีใ้นบญัชีบตัรเครดิตของข้ำพเจ้ำได้ทนัที และในกำรขอใช้บริกำร
ในครัง้นี ้ ข้ำพเจ้ำยินยอมปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำมแบบฟอร์มนี ้และเง่ือนไขเช่นเดียวกบักำรใช้บตัรเครดิตท่ีออกโดยธนำคำรตำมปกติทกุประกำร 

                      ลงช่ือ __________________________________________  ผู้ ถือบตัรเครดิต                                                 

                              (                                                                             )                                                                                         

ส ำหรับกำรส่ังซือ้กองทนุรวมหุ้นระยะยำวเท่ำนัน้ : 
เม่ือมลูค่ำหน่วยลงทนุหรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีระบใุนแบบฟอร์มนี ้(“กองทนุรวม”) ลดลงจนเป็นเหตใุห้เลิกกองทนุตำมท่ีกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก ำหนด ข้ำพเจ้ำขอมอบหมำยให้บลจ.เอ็มเอฟซีด ำเนินกำร
โอนย้ำยหน่วยลงทนุท่ีข้ำพเจ้ำลงทนุไว้ในกองทนุรวมทัง้จ ำนวนโดยอตัโนมตัิ (ตำมรำยละเอียดในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงกำรของกองทนุรวม) ไปยงั 
  กองทนุรวมหุ้นระยะยำวกองทนุอ่ืน ซึง่ข้ำพเจ้ำจะแจ้งช่ือกองทนุดงักล่ำวภำยใน 2 วนันบัแต่วนัเกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 
  กองทนุ ________________________________________________________________ หุ้นระยะยำว (โปรดระบช่ืุอ) 

ข้ำพเจ้ำตกลงซือ้หน่วยลงทนุตำมท่ีระบไุว้ในแบบฟอร์มนี ้และขอให้ค ำรับรองและยืนยนัต่อบลจ.เอ็มเอฟซีตำมข้อควำมท่ีระบไุว้ด้ำนหลงัแบบฟอร์มนี ้โดยข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำบลจ.เอ็มเอฟซีจะไม่ให้ค ำแนะน ำในกำร
ลงทนุและไม่ขำยหน่วยลงทนุให้แก่ข้ำพเจ้ำ หำกข้ำพเจ้ำปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนเพ่ือประกอบกำรให้ค ำแนะน ำท่ีสอดรับกบัระดบัควำมเส่ียงของกองทนุรวมตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด  ในกรณีข้ำพเจ้ำได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยินยอมเข้ำผูกพนัตำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทุ นรวมท่ีได้รับอนุมตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมำย ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่ำงบลจ.เอ็มเอฟซี กองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท่ีจดัท ำขึน้โดยชอบด้วยกฎหมำย และยินยอมให้เปิดเผยข้อมลูของข้ำพเจ้ำตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ใน
กำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกรรมของกองทนุรวม 

                                                                                                                         ลงช่ือ ________________________________________ ผู้ถือหน่วยลงทุน                                                                                                                          

ข้ำพเจ้ำรับทรำบจำกผู้ให้ค ำแนะน ำกำรลงทุน และได้ท ำควำมเข้ำใจในค ำแนะน ำเพิ่มเติมถึงระดับควำมเส่ียงของกองทุนรวมที่ข้ำพเจ้ำประสงค์จะลงทุน โดยกองทนุรวมดังกล่ำวมีควำมเส่ียงสูงกว่ำ
ระดับควำมเส่ียงที่ข้ำพเจ้ำรับได้ และ/หรือมีควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนอันเน่ืองมำจำกมีกำรลงทุน       ในต่ำงประเทศ และ/หรือจ ำนวนเงินที่ลงทุนสูงกว่ำที่ข้ำพเจ้ำควรลงทุน ตำมค ำแนะน ำ
ของ บลจ.เอ็มเอฟซี และผู้ให้ค ำแนะน ำกำรลงทนุ 

                                                                                                                              ลงช่ือ _______________________________________ ผู้ถอืหน่วยลงทนุ                                                                                                                          

ค ำเตือน :  กำรลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่กำรฝำกเงินและมีควำมเส่ียงของกำรลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจได้รับเงินลงทนุคืนมำกหรือน้อยกว่ำเงินลงทนุเร่ิมแรกได้  และอำจไม่ได้รับช ำระเงิน      ค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด หรืออำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมท่ีได้มีค ำสั่งไว้  กรณีกองทุนรวมไม่ได้ป้องกันควำมเส่ียงอัตรำแลกเปล่ียนทัง้จ ำนวน  ผู้ ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำ
แลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต ่ำกว่ำเงินลงทนุเร่ิมแรกได้  ทัง้นี ้ผู้ลงทนุควรซือ้ขำยหน่วยลงทนุกบับคุคลท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เท่ำนัน้  
บลจ.เอ็มเอฟซีขอสงวนสิทธ์ิ  ท่ีจะปฏิเสธกำรท ำรำยกำรตำมแบบฟอร์มนี ้หำกไม่ได้รับข้อมลูหรือได้รับข้อมลูท่ีไม่ครบถ้วนเพ่ือประกอบกำรให้ค ำแนะน ำท่ีสอดรับกบัระดบัควำมเส่ียงของกองทนุรวมตำมท่ีส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด หรือไม่ได้รับเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ หรือได้รับข้อมลูกำรสัง่ซือ้ท่ีไม่ชดัเจนหรือขดักบัเง่ือนไขในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุตำมท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขำย หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้ 
หรือบลจ.เอ็มเอฟซีพจิำรณำแล้วเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรตำมแบบฟอร์มนีจ้ะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร    
1.  ช ำระค่ำซือ้กองทนุรวมเฉพำะกองทนุรวมของ บลจ.เอ็มเอฟซี ตำมท่ีระบุในแบบฟอร์มนี ้ด้วยบตัรเครดิต ขัน้ต ่ำ 20,000 บำท (สองหม่ืนบำทถ้วน) ต่อครัง้ ต่อกองทนุ  และไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิ / กรณีขออนมุตัิ

เพิม่วงเงิน กรุณำติดต่อธนำคำร/บริษัทผู้ออกบตัรเครดิต 
2.  กรณีไม่ได้ท ำรำยกำรท่ีเคร่ืองรูดบตัรต่อหน้ำเจ้ำของบตัรเครดิต และ/หรือหำกผู้ ถือหน่วยลงทนุมิได้เป็นบคุคลเดียวกบัผู้ ถือบตัรเครดิต จะต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของเจ้ำของบตัรเครดิต และส ำเนำบตัร

เครดิต (ด้ำนหน้ำ) พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องเพ่ือกำรช ำระรำยกำรค ำสัง่ซือ้และค ำขอใช้บริกำรช ำระค่ำซือ้กองทนุรวมผ่ำนบตัรเครดิตด้วย        
3.  เง่ือนไขกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยบตัรเครดิตเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรใช้บตัรเครดิตของธนำคำร/บริษัทผู้ออกบตัร / เง่ือนไขกำรส่งเสริมกำรขำยกองทนุรวม เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ี บลจ.เอ็มเอฟซี ก ำหนด 
4.  ค ำสัง่ซือ้และและค ำขอใช้บริกำรผ่ำนบตัรเครดิตท่ีท ำหลงั 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ และ/หรือรำยกำรซือ้ในวนัเสำร์/อำทิตย์ และ/หรือวนัหยดุธนำคำร จะถือเป็นรำยกำรซือ้ในวนัท ำกำรถดัไป  
5.  บลจ.เอ็มเอฟซี และธนำคำร/บริษัทผู้ออกบตัร ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและ/หรือยกเลิกกำรบริกำรนีโ้ดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
6.  กำรล่ำช้ำ และ/หรือกำรละเว้นใดๆ ในกำรใช้สิทธิของ บลจ.เอ็มเอฟซีตำมกฎหมำย และ/หรือข้อก ำหนด และ/หรือเง่ือนไขต่ำงๆ ตลอดจนคู่มือระเบียบ ท่ีบลจ.เอ็มเอฟซี ก ำหนดไม่ถือว่ำบลจ.เอ็มเอฟซี สละสิทธิ และ/

หรือให้ควำมยินยอมในกำรด ำเนินกำรใดๆ แก่ผู้ ถือบตัรเครดิต/ลกูค้ำ/ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

7.  ผู้ ถือบตัรเครดิต/ ลกูค้ำ/ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ขอสละสิทธิท่ีจะเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกองทนุรวมและ /หรือ บลจ.เอ็มเอฟซี และ/ หรือธนำคำร /บริษัทผู้ออกบตัร ท่ีอำจเกิดขึน้จำกข้อขดัข้องทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ว่ำทำงตรง และ/หรือทำงอ้อม และ/หรือปัญหำจำกสถำนะบตัรท่ีอำจท ำให้ธนำคำร/บริษัทผู้ออกบตัร ไม่สำมำรถหกัเงินจำกบญัชีบตัรเครดิตตำมค ำสัง่ได้ รวมถึงกองทุนรวม  และ / หรือบลจ.เอ็มเอฟซี จะไม่รับผิดต่อ
ควำมสูญเสียและ/หรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกผลต่อเน่ือง และ/หรือ ควำมสูญเสียและ/หรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้โดยเหตุสุดวิสัย ไม่ว่ำทำงตรง และ/ หรือทำงอ้อม  และ/หรือควำมเสียหำยอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้กับ
คอมพวิเตอร์  และ/หรือกำรบริกำรทำงโทรศพัท์ไม่ว่ำของกองทนุรวม และ/ หรือ บลจ.เอ็มเอฟซี หรือของผู้ ถือบตัรเครดิต/ ลกูค้ำ/ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่  
ช่ือตวัแทน _______________________________________ สำขำ ___________________________รหสัตวัแทน _________________________   ตวัแทน ผู้บนัทกึข้อมลู ผู้มีอ ำนำจลงนำม 

วนัท่ี : 

เลขท่ีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

  กำรขำยโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ  (Cold Calling) 

 

ลงช่ือ __________________________________ เจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจลำยมือช่ือหลงับตัรเครดติ    
        (                                                                   )                



 

ค ำรับรองและยืนยันต่อบลจ. เอ็มเอฟซ ี

ข้ำพเจ้ำตกลงซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมท่ีระบไุว้ในแบบฟอร์มนี ้และขอให้ค ำรับรองและยืนยนัต่อบลจ.เอ็มเอฟซีดงันี ้

1. ข้ำพเจ้ำจะไม่ยกเลิกเพกิถอนค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ เว้นแต่เป็นกำรใช้สิทธิยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตำมท่ีบลจ.เอ็มเอฟซีและ/หรือ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด 

2. ข้ำพเจ้ำได้รับคู่มือผู้ลงทนุ และ/หรือ หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส ำคญั และ/หรือ คู่มือภำษี (กรณีลงทนุใน กองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ หรือกองทนุรวมหุ้นระยะยำว) และ/หรือ เอกสำรอ่ืนใดท่ี
ใช้ในกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุท่ีบลจ.เอ็มเอฟซีได้จดัท ำขึน้แล้ว 

3. ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบค ำเตือนและกำรเปิดเผยในเร่ืองต่ำงๆ เช่น ควำมเส่ียงของกำรลงทนุในหน่วยลงทนุ ควำมเส่ียงในกำรลงทนุของกองทนุเปิด ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และควำมเส่ียง
กรณีท่ีกองทนุไม่ได้ปอ้งกนัควำมเส่ียงอตัรำแลกเปล่ียนทัง้จ ำนวน 

4. ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยินยอมเข้ำผกูพนัตำมรำยละเอียดโครงกำรท่ีได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และท่ีแก้ไขเพิม่เติมโดยชอบด้วยกฎหมำย ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่ำงบริษัท
จดักำรกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัท ำขึน้โดยชอบด้วยกฎหมำยและลงนำมโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

5. ข้ำพเจ้ำขอยืนยนัต่อบลจ.เอ็มเอฟซีว่ำในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำซือ้หน่วยลงทนุโดยกำรขำยโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอ ข้ำพเจ้ำได้รับกำรชกัชวน เข้ำพบหรือติดต่อเพื่อเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จำกผู้ให้
ค ำแนะน ำกำรลงทนุของบลจ.เอ็มเอฟซ ีและ/หรือผู้จดัจ ำหน่ำย และ/หรือตวัแทนสนบัสนนุ โดยพนกังำนดงักล่ำวไม่ได้เร่งรัดให้ข้ำพเจ้ำตดัสินใจซือ้หน่วยลงทนุ และ  ได้เปิดเผยข้อมลูในเร่ือง
ต่ำงๆ ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือกฎหมำยก ำหนดอนัได้แก่ 

 ช่ือของพนกังำนดงักล่ำว และช่ือของบลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ ผู้จดัจ ำหน่ำย และ/หรือ ตวัแทนสนบัสนนุท่ีพนกังำนดงักล่ำวท ำหน้ำท่ีแทน พร้อมทัง้แสดงบตัรประจ ำตวั 

 วตัถปุระสงค์ในกำรติดต่อ 

 สิทธิต่ำงๆ ของข้ำพเจ้ำ เช่น สิทธิในกำรแสดงเจตนำว่ำไม่ต้องกำรรับกำรติดต่อ สิทธิท่ีจะยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ภำยในระยะเวลำท่ีบลจ.เอ็มเอฟ
ซี และ/หรือ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด โดยไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม เป็นต้น 

6. หำกข้ำพเจ้ำลงทนุในกองทนุรวมท่ีลงทนุในต่ำงประเทศ ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำมลูค่ำหน่วยลงทนุอำจเปล่ียนแปลงไป ซึง่ขึน้อยู่กบัปัจจยัควำมเส่ียงต่อไปนี ้

 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคลอ่ง 

 ควำมเส่ียงของกองทนุรวมดชันี 

 ควำมเส่ียงของตลำดเกิดใหม่ 

7. ตำมท่ี ข้ำพเจ้ำได้ลงทนุในกองทนุนี ้ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจสำระส ำคญัของกองทนุรวมนีท้ัง้หมดแล้ว ข้ำพเจ้ำรับทรำบและยอมรับควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดจำกกำรลงทนุนี ้

8. หำกข้ำพเจ้ำลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ และ/หรือ กองทนุรวมหุ้นระยะยำว ท่ีจดัตัง้และจดักำรโดยบลจ.เอ็มเอฟซี ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำบลจ.เอ็มเอฟซี หรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำร
ลงทะเบียนโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักล่ำว ซึง่เป็นไปตำมประกำศและข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียน : ผู้ลงทนุสำมำรถตดิต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 

หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคัญ 
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