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ผูอนุมัติรายการ
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ผูมีอำนาจลงนาม

 

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

.........../................./............

ชื่อผูถือหนวย .................................................................................................................................. เบอรมือถือ ....................................... 
ชื่อกองทุน ................................................................................................................................................................................................... 
จำนวนเงิน (ตัวเลข) .......................................... บาท (ตัวอักษร) ...................................................................................................... บาท

 วิธีการชำระเงิน

 วิธีการชำระเงิน-กรณีชำระดวยบัตรเครดิต

เงินโอน จากบัญชีธนาคาร / สาขา ...................................................................... / ...................................................................... เลขท่ี ................................................... 
เช็ค / ดราฟท เลขท่ี ......................................................... เช็คธนาคาร / สาขา ................................................................... / ................................................................... 

ชำระดวยวงเงินบัตรเครดิต          KTC          KBANK          KRUNGSRI / Tesco Lotus / Central
(ขั้นต่ำ 20,000 บาท และซื้อไดเฉพาะกองทุน MV-LTF / MA-LTF / MG-LTF / MIF-LTF / M-VALUE / M-PROP RMF เทานั้น)
ชำระดวยคะแนนบัตรเครดิต KTC (ขั้นต่ำ 5,000 คะแนน และไมต่ำกวายอดซื้อขั้นต่ำที่กำหนดไวในโครงการ : 1,000 คะแนน = 100 บาท)

ขาพเจา (ผูถือบัตรเครดิต) .................................................................................................................................................................................... 

ชื่อภาษาอังกฤษ ...................................................................................................................................................................................................

เจาของบัตรเครดิตเลขท่ี ___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___-___ ___ ___ ___ บัตรหมดอายุ ............./....................

ยินยอมใหธนาคารเจาของบัตรเครดิตเรียกเก็บเงินจำนวนดังกลาวจากบัญชีบัตรเครดิตของขาพเจา ตามเงื่อนไขของบัตรเครดิตของธนาคาร 
หรือบริษัทผูออกบัตรเครดิต ในกรณีที่ธนาคารมีการยกเลิกการใชบัตรของขาพเจาไมวาดวยเหตุใดหรือเมื่อใดก็ตาม ขาพเจายินยอมชำระหนี ้
ที่ไดรับการบริการในครั้งนี้ใหแกธนาคารหรือบริษัทผูออกบัตรเครดิตจนครบถวน โดยใหนำยอดหนี้ที่คงคางชำระเขารวมเปนยอดหนี้ในบัญช ี

บัตรเครดิตของขาพเจาไดทันที และในการขอใชบริการในครั้งนี้ ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขตามแบบฟอรมน้ี และเง่ือนไขเชนเดียวกับ 

การใชบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารหรือบริษัทผูออกบัตรเครดิตตามปกติทุกประการ

ขาพเจาตกลงซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในคำส่ังน้ี โดยไดรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน สวนสรุปขอมูลสำคัญท่ีผูลงทุนควรทราบ และไดรับทราบ 

ขอกำหนดเง่ือนไขและความเส่ียงของกองทุนน้ีเรียบรอยแลว และขอใหคำรับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการตามขอความท่ีระบุไวดานหลังคำส่ังซ้ือน้ี  
โดยขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการจะไมใหคำแนะนำในการลงทุนและไมขายหนวยลงทุนใหแกขาพเจา หากขาพเจาปฏิเสธท่ีจะใหขอมูลหรือใหขอมูล 

ไมครบถวน เพ่ือประกอบการใหคำแนะนำท่ีสอดรับกับระดับความเส่ียงของกองทุนรวมตามท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีขาพเจาไดรับการจัดสรร 

หนวยลงทุนเรียบรอยแลว ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และท่ีแกไข 

เพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนท่ีจัดทำข้ึนโดยชอบดวยกฎหมาย และยินยอมใหเปดเผย 

ขอมูลของขาพเจาตามความจำเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกรรมของกองทุนรวม
ขาพเจาเขาใจและรับทราบวาการท่ีบริษัทไดแจงตอบรับการทำรายการซ้ือ ไมวาทางอีเมลหรือ SMS น้ัน เปนเพียงการยืนยันการทำรายการซ้ือของขาพเจา โดย 

รายการซื้อจะมีผลตอเมื่อขาพเจาไดชำระคาซื้อหนวยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดครบถวนแลวเทานั้น

การยอมรับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาพเจารับทราบจากเจาหนาท่ีผูทำหนาท่ีขายหนวยลงทุนและไดทำความเขาใจในคำแนะนำเพ่ิมเติมถึงระดับความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีขาพเจาประสงค 
จะลงทุน โดยกองทุนรวมดังกลาวมีความเส่ียงสูงกวาระดับความเส่ียงท่ีขาพเจารับได และ/หรือ มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอันเน่ืองมาจากมีการลงทุน 

ในตางประเทศ และ/หรือ จำนวนเงินที่ลงทุนสูงกวาที่ขาพเจาควรลงทุน ตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ (บลจ.) และเจาหนาที่ผูทำหนาที่ขายหนวยลงทุน

ผูถือหนวย/ผูมีอำนาจลงนาม

ผูถือหนวย/ผูมีอำนาจลงนาม

ผูถือบัตรเครดิต

2

1

3

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

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

เจาหนาท่ีผูตรวจสอบลายเซ็นหลังบัตร

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

วันที่ ........................................................................
เลขที่ผูถือหนวย

___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___

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

MFC.BS.0201.170601

 สำหรับการส่ังซ้ือกองทุนรวมหุนระยะยาว  เม่ือมูลคาหนวยลงทุนหรือจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีระบุในแบบฟอรมน้ี (“กองทุนรวม”) ลดลงจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนตามท่ี 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกำหนด ขาพเจาขอมอบหมายให บลจ.เอ็มเอฟซี ดำเนินการโอนยายหนวยลงทุนท่ีขาพเจาลงทุนไวในกองทุนรวมท้ังจำนวนโดยอัตโนมัติ (ตามรายละเอียดในหนังสือช้ีชวน
สวนขอมูลโครงการของกองทุนรวม) ไปยัง
 กองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนอื่น ซึ่งขาพเจาจะแจงชื่อกองทุนดังกลาวภายใน 2 วันนับแตวันเกิดเหตุใหเลิกกองทุน

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

คำเตือน การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเส่ียงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกได และอาจไมไดรับชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่ไดมีคำสั่งไว กรณีกองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผูลงทุนอาจจะขาดทุนหรือไดรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/
หรือไดรับเงินคืนต่ำกวาเงินลงทุนเริ่มแรกได ทั้งนี้ ผูลงทุนควรซื้อขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบเทานั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะปฏิเสธการทำรายการตามคำส่ังฉบับน้ี หากไมไดรับขอมูลหรือไดรับขอมูลท่ีไมครบถวนเพ่ือประกอบการใหคำแนะนำท่ีสอดรับกับระดับความเส่ียงของกองทุนรวมตามท่ี ก.ล.ต.   
กำหนด หรือไมไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุน หรือไดรับขอมูลการส่ังซ้ือท่ีไมชัดเจนหรือขัดกับเง่ือนไขในการขายคืนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน หรือบริษัทจัดการพิจารณาแลว 

เห็นวาการดำเนินการตามคำสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบตอผลประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม

  

       



คำรับรองและยืนยันตอ บลจ.เอ็มเอฟซี

ขาพเจาตกลงซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในคำสั่งนี้ และขอใหคำรับรองและยืนยันตอ บลจ.เอ็มเอฟซี ดังนี้
1. ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคำส่ังซ้ือหนวยลงทุน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน เวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคำส่ังซ้ือหนวยลงทุนตามท่ี บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ  
 ก.ล.ต. กำหนด
2. ขาพเจาไดรับคูมือผูลงทุน และ/หรือ หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ และ/หรือ คูมือภาษี (กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาว) และ/หรือ  
 เอกสารอื่นใดที่ใชในการเสนอขายหนวยลงทุนที่ บลจ.เอ็มเอฟซี ไดจัดทำขึ้นแลว
3. ขาพเจาไดรับทราบคำเตือนและการเปดเผยในเร่ืองตางๆ เชน ความเส่ียงของการลงทุนในหนวยลงทุน ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนเปด ความขัดแยงทางผลประโยชน  
 และความเสี่ยงกรณีที่กองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
4. ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพัน 

 ระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
5. ขาพเจาขอยืนยันตอ บลจ.เอ็มเอฟซี วา ในกรณีท่ีขาพเจาซ้ือหนวยลงทุนโดยการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ ขาพเจาไดรับการชักชวน เขาพบหรือติดตอเพ่ือเสนอขายหนวยลงทุน 

 คร้ังแรกจากผูใหคำแนะนำการลงทุนของ บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ ผูจัดจำหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุน โดยพนักงานดังกลาวไมไดเรงรัดใหขาพเจาตัดสินใจซ้ือหนวยลงทุน  
 และไดเปดเผยขอมูลในเรื่องตางๆ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด อันไดแก
 - ชื่อของพนักงานดังกลาว และชื่อของ บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ ผูจัดจำหนาย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนที่พนักงานดังกลาวทำหนาที่แทน พรอมทั้งแสดงบัตรประจำตัว
 - วัตถุประสงคในการติดตอ
 - สิทธิตางๆ ของขาพเจา เชน สิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอ สิทธิท่ีจะยกเลิกคำส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือคำส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลาท่ี  
  บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม เปนตน
6. หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ ขาพเจารับทราบวามูลคาหนวยลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยความเสี่ยงตอไปนี้
 - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
 - ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
 - ความเสี่ยงของกองทุนรวมดัชนี
 - ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม
7. ตามที่ขาพเจาไดลงทุนในกองทุนนี้ ขาพเจาไดอานและเขาใจสาระสำคัญของกองทุนรวมนี้ทั้งหมดแลว ขาพเจารับทราบและยอมรับความเส่ียงท่ีเก่ียวของท้ังหมดจากการลงทุนน้ี
8. หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีจัดต้ังและจัดการโดย บลจ.เอ็มเอฟซี ขาพเจารับทราบวา บลจ.เอ็มเอฟซี หรือนายทะเบียน 

 จะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจำนำหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาว ซึ่งเปนไปตามประกาศและขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.


