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คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ชื่อผู้ถือหน่วย____________________________________________________ เบอร์มือถือ___________________
ชื่อกองทุน__________________________________________________________________________________
จำนวนเงิน (ตัวเลข)_________________ บาท (ตัวอักษร)_____________________________________________ บาท

วันที่_____________________________
เลขที่ผู้ถือหน่วย

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

คำเตือน
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ กรณีกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง จำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือ
ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเท่านั้น
ข้อสงวนสิทธิ์
บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำรายการตามคำสั่งฉบับนี้ หากไม่ได้รับข้อมูลหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามที่ ก.ล.ต.
กำหนด หรือไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือได้รับข้อมูลการสั่งซื้อที่ไม่ชัดเจนหรือขัดกับเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็ นว่า
การดำเนินการตามคำสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ข้อตกลงและเงื่อนไข
ข้าพเจ้าตกลงซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ โดยได้รับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และได้รับทราบข้อกำหนดเงื่อนไขและความเสี่ยงของกองทุนนี้เรียบร้อย
แล้ว และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความที่ระบุไว้ ด้านหลังคำสั่งซื้อนี้ โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทจัดการจะไม่ให้คำแนะนำในการลงทุนและไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้า หากข้าพเจ้ า
ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.
ผู้ถือหน่วย / ผู้มีอำนาจลงนาม
กำหนด ในกรณีข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวม
และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมของกองทุนรวม
ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบว่าการที่บริษัทได้แจ้งตอบรับการทำรายการซื้อ ไม่ว่าทางอีเมล์หรือ SMS นั้น เป็นเพียงการยืนยันการทำรายการซื้อ
________________________________
ของข้าพเจ้า โดยรายการซื้อจะมีผลต่อเมื่อข้าพเจ้าได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดครบถ้วนแล้วเท่านั้น

@

การยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ข้าพเจ้ารับทราบจากเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนและได้ทำความเข้าใจในคำแนะนำเพิ่มเติมถึงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่
ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ และ/หรือ มีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากมีการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ จำนวนเงินที่ลงทุนสูงกว่าที่ข้าพเจ้าควรลงทุน ตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ
(บลจ.) และเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วย / ผู้มีอำนาจลงนาม

@________________________________

การให้ความยินยอมเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี
ข้าพเจ้า ❑ ยินยอม ❑ ไม่ยินยอม ให้บริษัทจัดการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษีของ
ข้าพเจ้าและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลการลงทุนตั้งแต่ปี 2565 ต่อกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี เงินได้
บุคคลธรรมดาของข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด
*** หากท่านไม่ให้ความยินยอมหรือไม่แจ้งการให้ความยินยอม ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา
หมายเหตุ: กรณีไม่ระบุ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประวัติการให้ความยินยอมที่ท่านเคยให้ไว้ล่าสุด

@________________________________

วิธีการชำระเงิน
❑ หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) จากบัญชีธนาคาร_______________ เลขที่บัญชี__________________________
❑ เงินโอนจากบัญชีธนาคาร_________________ สาขา_____________________ เลขที่_____________________
❑ เช็ค/ดราฟท์ เลขที่_________________ เช็คธนาคาร_____________________ สาขา_____________________

กรณีโอนหรือนำฝากเช็ค/ดราฟท์ โปรดระบุบัญชีจองซื้อ
ธนาคาร_______________________________
เลขที่_________________________________

ผู้ถือหน่วย / ผู้มีอำนาจลงนาม

◼ ชำระด้วยบัตรเครดิต
❑ ชำระด้วยวงเงินบัตร (ขั้นต่ำ 20,000 บาท และซื้อได้เฉพาะกองทุน HI-DIV RMF, M-PROP RMF, M-VALUE, MGFRMF, M-RENEW-RMF, MVSSF, MIFSSF, MIT-SSF, MTQ-SSF, MCHINASSF, MGFSSF, M-MIDSMALL-SSF และ M-RENEW-SSF)
แบบ EDC
m Krungsri/Tesco Lotus/Central m KTC m KBank m GSB (MFC Fund Café)
แบบ Text File m Krungsri/Tesco Lotus/Central
❑ ชำระด้วยคะแนนบัตรเครดิต KTC (ขั้นต่ำ 5,000 คะแนน และไม่ต่ำกว่ายอดซื้อขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการ:1,000 คะแนน=100 บาท)
รายละเอียดบัตรเครดิตและการให้ความยินยอม
ผู้ถือบัตรเครดิต
ข้าพเจ้า (ผู้ถือบัตรเครดิต)________________________________________________________________________________
ชื่อภาษาอังกฤษหน้าบัตรเครดิต____________________________________________________________________________
เจ้าของบัตรเครดิตเลขที่________________________________________________________ บัตรหมดอายุ_______/_______
ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวจากบัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้า ตามเงื่อนไขของบัตร
เครดิตของธนาคารหรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต ในกรณีที่ธนาคารมีการยกเลิกการใช้บัตรของข้าพเจ้าไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือเมื่อใดก็ตาม
ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้ที่ได้รับการบริการในครั้งนี้ให้แก่ธนาคารหรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตจนครบถ้วน โดยให้นำยอดหนี้ที่คงค้างชำระ
เข้ารวมเป็นยอดหนี้ในบัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้าได้ทันที และในการขอใช้บริการในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขตาม
แบบฟอร์มนี้ และเงื่อนไขเช่นเดียวกับการใช้บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารหรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตตามปกติทุก ประการ
ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิยกเว้นการมอบคะแนนสะสม เครดิตเงินคืน และการเข้าร่วมรายการผ่อนชำระกับบัตรเครดิตทุกประเภท
IP/ผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทน
ผู้บันทึกข้อมูล
สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัสตัวแทน____________________________________________
ชื่อตัวแทน_____________________________________________
สาขา_________________________________________________

@________________________________
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบลายเซ็นหลังบัตร

@________________________________
ผู้อนุมัติรายการ

ผู้มีอำนาจลงนาม

กรณีสาขาภูมิภาคของ MFC เอกสารต้นฉบับเก็บรักษาไว้ที่สาขาผู้เปิดบัญชี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายทะเบียนกองทุน

MFC.FR.0102.220104
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คำรับรองและยืนยันต่อ บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าตกลงซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อ บลจ.เอ็มเอฟซี ดังนี้
1. ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
2. ข้าพเจ้าได้รับคู่มือผู้ลงทุน และ/หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือ คู่มือภาษี (กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ย งชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือกองทุนรวมเพื่อการออม)
และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ บลจ.เอ็มเอฟซี ได้จัดทำขึ้นแล้ว
3. ข้าพเจ้าได้รับทราบคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนเปิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความเสี่ยงกรณีที่
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
4. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ข องกองทุนรวม
5. ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อ บลจ.เอ็มเอฟซี ว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าซื้อหน่วยลงทุนโดยการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ ข้าพเจ้าได้รับการชักชวน เข้าพบหรือติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจากผู้ให้
คำแนะนำการลงทุนของ บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน โดยพนักงานดังกล่าวไม่ได้เร่งรัดให้ข้าพเจ้าตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน และได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด อันได้แก่
• ชื่อของพนักงานดังกล่าว และชื่อของบลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนที่พนักงานดังกล่าวทำหน้าที่แทน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัว
• วัตถุประสงค์ในการติดต่อ
• สิทธิต่างๆ ของข้าพเจ้า เช่น สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อ สิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เป็นต้น
6. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ข้าพเจ้ารับทราบว่ามูลค่าหน่วยลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงต่อไปนี้
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
• ความเสี่ยงของกองทุนรวมดัชนี
• ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่
7. ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจสาระสำคัญของกองทุนรวมนี้ทั้งหมดแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนนี้
8. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม ที่จัดตั้งและจัดการโดย บลจ.เอ็มเอฟซี ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.เอ็มเอฟซี
หรือนายทะเบียน จะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายทะเบียนกองทุน
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