บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100

MFC Asset Management Public Company Limited

199 Column Tower, Ground Floor & 21st-23rd Floor, Ratchadapisek Road,
Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 0-2649-2000 Fax. 0-2649-2100

คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (สำหรับกองทุนที่ไม่ใช่กองทุน LTF/RMF)
ชื่อผู้ถือหน่วย .................................................................................................................................. เบอร์มือถือ ....................................... วันที่ ........................................................................
เลขที่ผู้ถือหน่วย
ชื่อกองทุน ...................................................................................................................................................................................................
ประเภทการขายคืน
ขายคืนเป็นจำนวนเงิน (บาท)
ขายคืนเป็นจำนวนหน่วย (หน่วย) (กรุณาระบุทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
จำนวน (ตัวเลข) .............................................. (ตัวอักษร) ......................................................................................................................... ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___
วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับการขายคืนครั้งนี้ (กรณีไม่ระบุ บริษัทฯ จะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีที่ระบุในข้อ 1 ด้านล่าง)
					
1. ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหลักที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือตามข้อมูลตามที่ปรากฎในสมุดทะเบียน ณ วันที่ทำรายการ (บัญชีหลัก)
2. เข้าบัญชีธนาคาร .......................................................................... สาขา ........................................................... เลขที่บัญชี ..................................................................................
		 (บัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีหลักตามข้อมูลตามที่ปรากฎในสมุดทะเบียน ณ วันที่ทำรายการ)
3. รับเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะเข้าบัญชีระบุชื่อผู้ถือหน่วย (Account Payee Only) และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ที่ผู้ถือหน่วยได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัท
4. รับเงินค่าขายคืนในนามผู้จัดการมรดก (กรุณาแนบเอกสาร สำเนามรณบัตร, คำสั่งศาล, สำเนาบัตรประชาชนผู้จัดการมรดก, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก)
		 โดยขอรับชำระเป็น
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะเข้าบัญชีระบุชื่อผู้จัดการมรดก (Account Payee Only)
				
เข้าบัญชีธนาคาร ธนาคาร .................................................... สาขา ................................................... เลขที่บัญชี ......................................................
			
ชื่อ/นามสกุลผู้จัดการมรดก ................................................................................................................... เลขที่บัตรประชาชน ....................................................
			
ความสัมพันธ์กับผู้ถือหน่วย ........................................ หมายเลขโทรศัพท์ ........................................... อีเมล์ ............................................................................
ข้าพเจ้าตกลงขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ โดยได้รับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และได้รับทราบ
ข้ อ กำหนดเงื่ อ นไขและความเสี่ ย งของกองทุ น นี้ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และขอให้ ค ำรั บ รองและยื น ยั น ต่ อ บริ ษั ท จั ด การตามข้ อ ความที่ ร ะบุ ไว้ ใ นคำสั่ ง นี้ โดย
ข้ า พเจ้ า รั บ ทราบว่ า บริ ษั ท จั ด การจะไม่ ใ ห้ ค ำแนะนำในการลงทุ น และไม่ ข ายหน่ ว ยลงทุ น ให้ แ ก่ ข้ า พเจ้ า หากข้ า พเจ้ า ปฏิ เ สธที่ จ ะให้ ข้ อ มู ล หรื อ ให้ ข้ อ มู ล
ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีข้าพเจ้าได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูลของข้าพเจ้าตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมของกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วย/ผู้มีอำนาจลงนาม

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

คำเตือน การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ กรณีกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/
หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเท่านั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะปฏิเสธการทำรายการตามคำสั่งฉบับนี้ หากไม่ได้รับข้อมูลหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามที่ ก.ล.ต.
กำหนด หรือไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือได้รับข้อมูลการสั่งซื้อที่ไม่ชัดเจนหรือขัดกับเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการดำเนินการตามคำสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัสตัวแทน .....................................................................................................
ชื่อตัวแทน ........................................................................................................
สาขา ....................................................................................................................
กรณีสาขาภูมิภาคของ MFC เอกสารต้นฉบับเก็บรักษาไว้ที่สาขาผู้เปิดบัญชี

IP/ผู้สนับสนุนการขาย
/ตัวแทน

ผู้บันทึกข้อมูล

ผู้ตรวจสอบลายเซ็น

ผู้อนุมัติรายการ

ผู้มีอำนาจลงนาม

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

คำรับรองและยืนยันต่อ บลจ.เอ็มเอฟซี
ข้าพเจ้าตกลงขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการดังนี้
1. ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. หากจำนวนหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าสั่งขายคืนมากกว่ายอดคงค้างของจำนวนหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้ามีอยู่จริง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเป็นจำนวนเท่ากับ
		 ยอดคงค้างของจำนวนหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้ามีอยู่จริง
3. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และ/หรือที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไป
		 ในภายหน้าทุกประการ
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