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การยอมรับความเสี่ยงที่สูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

คำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปล่ียนหนวยลงทุนแบบสม่ำเสมอ/แบบอัตโนมัติ 

  วันท่ี ..............................................................  
เรียน บลจ.เอ็มเอฟซี (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียน (บริษัท) 
 ขาพเจาผูถือหนวย ...................................................................................................................................................................... เลขท่ีผูถือหนวย .............................................................  
เบอรมือถือ .............................................. มีความประสงคให บลจ. ดำเนินการสำหรับรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนอัตโนมัติใหกับขาพเจาดังตอไปนี้ 

IP/ผูสนับสนุนการขาย/ตัวแทน 
 

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

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

ผูบันทึกขอมูล 

 

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

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

ผูตรวจสอบลายเซ็นและอนุมัติ 

 

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

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

สำหรับเจาหนาที่ 

 สำหรับการสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเขากองทุนรวมหุนระยะยาว 

รายการซื้ออัตโนมัติตามเงื่อนไขอื่น 

รายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนแบบสม่ำเสมอ        (กรุณาตรวจสอบกับบริษัทฯ สำหรับกองทุนท่ีสามารถกำหนดรายการอัตโนมัติได)   
1. ประสงค กำหนดรายการ  ยกเลิกรายการ 
2. ประเภทรายการ 2.1 ซื้อ กองทุน ....................................................................... ชำระโดยหักจากบัญชี Direct Debit 
   ธนาคาร ............................................................................................................ สาขา ................................................ เลขท่ี ....................................................  
   2.2 ขาย กองทุน ..................................................................... โดยขอรับเงินคาขายคืนเปน 
     โอนเขาบัญชีหลัก 
    โอนเขาบัญชีรอง ธนาคาร ........................................................................ สาขา ............................................... เลขท่ี ....................................................  
    เช็คขีดครอมเฉพาะเขาบัญชีระบุชื่อผูถือหนวย (A/C Payee Only) และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยู ท่ีผูถือหนวยไดใหขอมูลไวกับบริษัท)     
  2.3 สับเปลี่ยน ออกจากกองทุน ........................................................................................ ไปยังกองทุน .........................................................................................  
3. จำนวนเงิน ..................................................................... บาท  จำนวนหนวย ....................................................... หนวย 
 (รายการซื้อโปรดระบุเปนจำนวนเงินเทานั้น, รายการขาย/สับเปลี่ยน โปรดระบุเปนจำนวนเงินหรือจำนวนหนวย อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น) 
 ตัวอักษร ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  
4. วัน/เดือน/ปที่เริ่มมีผล ................................................ วัน/เดือน/ปที่สิ้นสุด ................................................ 
5. ความถี ่ รายสัปดาห (กรุณาระบุวัน)              จันทร           อังคาร           พุธ           พฤหัสบดี           ศุกร 
  รายเดือน          รายไตรมาส           ราย 6 เดือน           รายป   ทุกวันที่ (โปรดระบุวันที่ 1-31) ............................... 
6. กรณีวันที่กำหนดตรงกับวันหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหรือไมมีวันที่ดังกลาวในเดือน           ใหทำรายการในวันทำการกอนหนา           ใหทำรายการในวันทำการถัดไป 

  เม่ือมูลคาหนวยลงทุนหรือจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีระบุในแบบฟอรมน้ี (“กองทุนรวม”) ลดลงจนเปนเหตุให  
เลิกกองทุน ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกำหนดขาพเจาขอมอบหมายให บลจ.เอ็มเอฟซี ดำเนินการโอนยายหนวยลงทุนที่ขาพเจาลงทุนไวในกองทุนรวมท้ังจำนวนโดยอัตโนมัติ (ตามรายละเอียด  
ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการของกองทุนรวม) ไปยัง 
 กองทุนรวมหุนระยะยาวกองทุนอื่น ซึ่งขาพเจาจะแจงชื่อกองทุนดังกลาวภายใน 2 วันนับแตวันเกิดเหตุใหเลิกกองทุน 

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

1. ประสงค กำหนดรายการอัตโนมัติ   ยกเลิกคำสั่งรายการอัตโนมัติ 
2. นำเงินที่ไดรับจากกองทุน .................................................................................... ไปลงทุนตออัตโนมัติในกองทุน .................................................................................... 
3. ประเภทเงินที่ไดรับที่ประสงคนำไปลงทุนตอทั้งจำนวน  เงินปนผล เงินลดทุน เงินรับจากการรับซื้อคืนอัตโนมัติ เงินรับจากการเลิกกองทุน 
4. วัน/เดือน/ปที่เริ่มมีผล ................................................... 

ขาพเจาตกลงซ้ือ/ขาย/สับเปล่ียนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในคำส่ังน้ี และขอใหคำรับรองและยืนยันตอบริษัทจัดการตามขอความท่ีระบุไวดานหลังคำส่ังซ้ือน้ี โดย
ขาพเจารับทราบวาบริษัทจัดการจะไมใหคำแนะนำในการลงทุนและไมขายหนวยลงทุนใหแกขาพเจา หากขาพเจาปฏิเสธท่ีจะใหขอมูลหรือใหขอมูลไมครบถวน
เพื่อประกอบการใหคำแนะนำที่สอดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเรียบรอย
แลว ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีไดรับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวย
กฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ท่ีจัดทำข้ึนโดยชอบดวยกฎหมาย ขาพเจาเขาใจและรับทราบวาการท่ีบริษัท  
ไดแจงตอบรับการทำรายการ ไมวาทางอีเมลหรือ SMS น้ัน เปนเพียงการยืนยันการทำรายการของขาพเจา โดยรายการซ้ือจะมีผลตอเม่ือขาพเจาไดชำระ  
คาซื้อหนวยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดครบถวนแลวเทานั้น  

การระงับขอพิพาท บริษัทจัดการมีกระบวนการระงับขอพิพาทท่ีเกิดจากการใหบริการ โดยลูกคาสามารถทำหนังสือรองเรียนสงมายังหนวยงานบริการลูกคา (MFC Contact Center) ซ่ึงเปนหนวยงาน  
รับขอรองเรียนของบริษัทจัดการ เพ่ือใหบริษัทจัดการแกไขและ/หรือตอบขอรองเรียนดังกลาว สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมสามารถติดตอไดท่ีหมายเลข 0-2649-2000 กด 0 หรือลูกคาอาจมีหนังสือรองเรียนไปท่ี  
สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อใหตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจัดการได 

คะแนนความเสี่ยง = .............. คะแนน ระดับ ............... / ยอมรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน        ได        ไมได และไดลงนามรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมแลว 

ขาพเจารับทราบจากเจาหนาท่ีผูทำหนาท่ีขายหนวยลงทุนและไดทำความเขาใจในคำแนะนำเพ่ิมเติมถึงระดับความเส่ียงของกองทุนรวมท่ีขาพเจาประสงค  
จะลงทุน โดยกองทุนรวมดังกลาวมีความเส่ียงสูงกวาระดับความเส่ียงท่ีขาพเจารับได และ/หรือ มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอันเน่ืองมาจากมีการลงทุน  
ในตางประเทศ และ/หรือ จำนวนเงินที่ลงทุนสูงกวาที่ขาพเจาควรลงทุน ตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ (บลจ.) และเจาหนาที่ผูทำหนาที่ขายหนวยลงทุน 

ผูถือหนวย/ผูที่มีอำนาจลงนาม 

ผูถือหนวย/ผูที่มีอำนาจลงนาม 

2 

1 

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

 

 ........................................................... 
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     คำรับรองและยืนยันตอ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

เงื่อนไขและขอตกลง 

 ขาพเจาตกลงซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในคำสั่งนี้ และขอใหคำรับรองและยืนยันตอ บลจ.เอ็มเอฟซี ดังนี้ 
1. ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนคำส่ังซ้ือ/ขาย/สับเปล่ียนหนวยลงทุน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน เวนแตเปนการใชสิทธิยกเลิกคำส่ังซ้ือ/ขาย/สับเปล่ียนหนวยลงทุนตามท่ี 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/หรือผูจัดจำหนาย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน โดยพนักงานดังกลาวไมไดเรงรัดใหขาพเจาตัดสินใจซ้ือหนวยลงทุน   
 และไดเปดเผยขอมูลในเรื่องตางๆ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด อันไดแก 
 - ชื่อของพนักงานดังกลาว และชื่อของบลจ.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. ตามท่ีขาพเจาไดลงทุนในกองทุนน้ี ขาพเจาไดอานและเขาใจสาระสำคัญของกองทุนรวมน้ีท้ังหมดแลว ขาพเจารับทราบและยอมรับความเส่ียงท่ีเก่ียวของท้ังหมดจากการลงทุนน้ี   
 หากขาพเจาลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุนระยะยาวท่ีจัดต้ังและจัดการโดยบลจ.เอ็มเอฟซี ขาพเจารับทราบวาบลจ.เอ็มเอฟซี หรือนายทะเบียน  
 จะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจำนำหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาว ซ่ึงเปนไปตามประกาศและขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีดังตอไปนี้ 
1. กรณีบัญชีท่ีใชบัญชี Direct Debit เพ่ือชำระคาซ้ือหนวยลงทุน เปนบัญชีสำหรับ “ชำระเพ่ือบุคคลอ่ืน” บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงับการใหบริการการหักบัญชีอัตโนมัติรวมถึง  
 คำสั่งซื้อ/คำสั่งซื้อสม่ำเสมอที่มีการชำระเงินดวยบัญชีนี้ หากพบวาบุคคลอื่นดังกลาวมิไดมีคุณสมบัติเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว 
2. กรณีรายการซ้ืออัตโนมัติ หากบัญชีเพ่ือชำระคาซ้ือหนวยลงทุน (Direct Debit) ไดรับการอนุมัติหลังวันท่ีท่ีตองการใหเร่ิมมีผล บริษัทจะดำเนินการกำหนดวันเร่ิมมีผลใหทาน  
 ในรอบเวลาถัดไป 
3. กรณีที่บริษัทไมสามารถทำรายการใหกับทานตามแผนการลงทุนใดๆ โดยอาจเกิดจาก 
 - รายการซ้ือ: บริษัทไมสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพ่ือชำระคาซ้ือหนวยลงทุน (Direct Debit) ตามท่ีระบุไวในแผนการลงทุนน้ี สำหรับรายการซ้ือตามแผนการลงทุนน้ี  
  หรือตามรายการซื้อผานชองทางอื่นๆ รวมกัน 3 ครั้งตอเนื่อง 
 - รายการขายหรือสับเปลี่ยน: บริษัทไมสามารถทำรายการตามแผนการลงทุนไดเนื่องจากหนวยคงเหลือในกองทุนที่ทานระบุ มีไมเพียงพอสำหรับทำรายการตามแผนตอเนื่อง 3 ครั้ง  
  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกแผนคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนแบบสม่ำเสมอของทานโดยมิตองแจงใหทานทราบลวงหนา 
4. การนำเงินปนผล เงินลดทุน เงินจากการรับซ้ือคืนอัตโนมัติ หรือเงินจากการเลิกกองทุนไปลงทุนตอ บริษัทจะดำเนินการดวยจำนวนเงินท้ังหมดที่มีการชำระในแตละคร้ัง   
 โดยจะนำไปลงทุนในกองทุนที่ตองการนำไปลงทุนตอดวยจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จาย (ถามี) 
5. บริษัท สงวนสิทธิในการยกเลิกการนำเงินปนผล เงินลดทุน เงินจากการรับซ้ือคืนอัตโนมัติ หรือเงินจากการเลิกกองทุนของทานไปลงทุนในกองทุนตามท่ีทานระบุ โดยจะทำการ  
 ชำระเงินใหผูถือหนวยตามวิธีการรับเงินคาขายคืน/เงินปนผลท่ีทานไดแจงไว หากพบวาจำนวนเงินรับในงวดการชำระคร้ังใด มีจำนวนนอยกวาเกณฑจำนวนเงินซ้ือข้ันต่ำท่ีกำหนดไว  
 ของกองทุนที่จะนำเงินไปลงทุนตอ 
6. กรณีท่ีผูถือหนวยแจงความประสงคมายังบริษัทในชวงเวลาท่ีบริษัทอยูระหวางดำเนินการเก่ียวกับการชำระเงินปนผล เงินลดทุน เงินจากการรับซ้ือคืนอัตโนมัติ หรือเงินจาก  
 การเลิกกองทุน บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะดำเนินการตามความประสงคท่ีทานแจงมาน้ีมีผลสำหรับรอบการชำระเงินในคร้ังถัดไปหรืองดดำเนินการกรณีท่ีเกิดกรณีดังกลาวสำหรับ  
 การเลิกกองทุน 
7. บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะไมดำเนินการนำเงินท่ีไดรับจากการรับซ้ือคืนอัตโนมัติหรือการเลิกกองทุนมาทำรายการซ้ือหนวยลงทุนใหอัตโนมัติ กรณีกองทุนดังกลาวมีการกำหนดเง่ือนไข  
 การนำเงินไปลงทุนตอในกองทุนอื่นใหอัตโนมัติไวในโครงการอยูแลว 
8. ผูถือหนวยตกลงและรับทราบตามเง่ือนไขและขอตกลง รวมถึงขอสงวนสิทธิของบริษัท และยืนยันใหบริษัทดำเนินการตามความประสงคท่ีแจงไวในแบบฟอรมน้ี โดยรับทราบวาจะมี  
 การเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเม่ือมีเหตุตามขอสงวนสิทธิหรือเหตุอ่ืนใดตามท่ีบริษัทเห็นสมควร หรือเม่ือผูถือหนวยไดแจงความประสงคเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกใหบริษัททราบ  
 เปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันที่ตองการใหมีผล 

Panupong
Text Box




