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

คำขอสมัครใชบริการ MFC Smart Fax / MFC Smart Purchase
วันที่ ..............................................................................
เรียน บลจ.เอ็มเอฟซี (บริษัทฯ)
ขาพเจา ....................................................................................................................................................................................... เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัว
นิติบุคคล ...................................................................................... อีเมล ...................................................................................... ซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนของ บลจ.เอ็มเอฟซี (มหาชน)
มีความประสงคขอสมัครใชบริการ
MFC Smart Fax: (สงวนสิทธิเฉพาะผูถือหนวยที่เปดบัญชีที่สำนักงานใหญหรือสำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลของบริษัท หรือที่ตัวแทนหรือ
ผูสนับสนุนการขายของบริษัท)
บริการรับคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนทางโทรสารแทนการทำธุรกรรมดวยเอกสารฉบับจริง (ยอดการทำรายการสูงสุดมูลคาไมเกิน 2,000,000 บาทตอรายการ)
MFC Smart Purchase: โปรดระบุ อีเมล ............................................................................................................ โทรศัพทมือถือ ..................................................
บริการสำหรับสงคำสั่งซื้อหนวยลงทุนและจัดเตรียมแบบฟอรมชำระเงินผานระบบอินเตอรเน็ต (กรณีชำระผาน Bill Payment ของธนาคารหรือของไปรษณีย)
ขาพเจาไดอานและตกลงจะผูกพันตามขอตกลงและเงื่อนไขของบริการที่ขาพเจาสมัครและขอรับรองวาขอมูลที่กรอกขางตนเปนขอมูลที่เปนความจริงและเปนปจจุบัน
โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ขาพเจาจะแจงใหบริษัทจัดการทราบเปนลายลักษณอักษรทันที
เพื่อเปนพยานหลักฐาน ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อ ณ วันที่ปรากฏขางตน พรอมกับไดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือรับรองนิติบุคคล / บัตรขาราชการ /
หนังสือเดินทาง / บัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให (พรอมรับรองสำเนาถูกตอง) มาพรอมกันนี้

..................................................................... ผูถือหนวยลงทุน
(
)

IP/ผูสนับสนุนการขาย/ตัวแทน

ผูบันทึกขอมูล

ผูตรวจสอบลายเซ็นและอนุมัติ

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

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

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

สำหรับเจาหนาที่
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ขอตกลงและเงื่อนไขของการใชบริการซื้อ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทางโทรสาร MFC Smart Fax
1. ผูถือหนวยลงทุนสามารถเริ่มใชบริการซื้อ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทางโทรสารไดก็ตอเมื่อผูถือหนวยลงทุนกรอกแบบฟอรมในใบแสดงเจตจำนงคำขอใชบริการซื้อ หรือ
ขาย หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทางโทรสาร พรอมทั้งลงนาม และแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ อนุมัติใหทานใชบริการดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว
2. ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถทำรายการซื้อ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทางโทรสารได ในมูลคาไมเกินครั้งละ 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) หรือมูลคาอื่นใด
ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3. ผูถือหนวยลงทุนตกลงวาจะไมเพิกถอนรายการสั่งซื้อ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ที่บริษัทฯ ดำเนินการใหตามคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทางโทรสาร ไมวา
กรณีใดทั้งสิ้น
4. ผูถือหนวยลงทุนตกลงและยอมรับวาการทำรายการซื้อ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทางโทรสาร ถือวาเปนการทำรายการอยางถูกตองและสมบูรณ และผูกพันผูถือ
หนวยลงทุนเสมือนวาผูถือหนวยไดติดตอขอรับบริการจากบริษัทฯ หรือตัวแทนโดยตรง ตามวิธีการที่กำหนดไวในโครงการและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
และเงื่อนไขการเปดบัญชีกองทุน
5. ผูถือหนวยลงทุนเขาใจและตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชบริการสงคำสั่งซื้อ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทางโทรสาร ซึ่งอาจมี
ความเสียหายเกิดขึ้นไดโดยตรง หรือโดยออมจากความชำรุด บกพรอง ความขัดของของอุปกรณใด หรือความขัดของของระบบ การสูญหายของขอมูลระหวางการรับสง หรือ
ขอพิพาทในเชิงธุรกิจ หรือสิ่งอื่นใดที่อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ หรือความควบคุมของตัวแทนของบริษัทฯ และผูถือหนวยลงทุนตกลงวาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ
หรือดำเนินการรองทุกขกลาวโทษใดๆ จากบริษัทฯ
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการใหบริการสั่งซื้อ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทางโทรสารไดทุกเมื่อตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
7. ขาพเจาเขาใจและรับทราบวาการที่บริษัทฯ ไดแจงตอบรับการทำรายการซื้อผานบริการ MFC Smart Fax ไมวาทางอีเมลหรือ SMS นั้น เปนเพียงการยืนยันการทำรายการซื้อ
ของขาพเจาผานบริการดังกลาว โดยรายการซื้อจะมีผลตอเมื่อขาพเจาไดชำระคาซื้อหนวยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดครบถวนแลวเทานั้น

ขอตกลงและเงื่อนไขของการใชบริการ MFC Smart Purchase
1. ขาพเจาสามารถใชบริการ MFC Smart Purchase ไดตอเมื่อขาพเจามีบัญชีกองทุนกับบริษัทฯ และไดลงทุนหรือเคยลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนภายใตการจัดการของ
บริษัทฯ และไดรับอนุมัติการสมัครใชบริการ MFC Smart Purchase จากบริษัทฯ แลว
2. ขาพเจารับทราบวาบริษัทฯ จะจัดสงรหัสผานแบบใชครั้งเดียว (OTP: One Time Password) มายังหมายเลขโทรศัพทมือถือตามที่ขาพเจาไดแจงไวในคำขอใชบริการนี้เพื่อใชประกอบ
การทำรายการผ า น MFC Smart Purchase หรื อ ตามที่ ข า พเจ า ได แจ ง เปลี่ ย นแปลงต อ บริ ษั ท ฯ โดยข า พเจ า จะได แจ ง ให บ ริ ษั ท ฯ ทราบทั น ที ห ากข า พเจ า ได มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพทมือถือดังกลาว รวมทั้งบริษัทฯ ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่บุคคลอื่นที่ไมใชขาพเจาทำรายการโดยใชรหัส OTP สำหรับการใชกับบริการ
MFC Smart Purchase ที่บริษัทฯ สงไปยังหมายเลขโทรศัพทมือถือตามที่ขาพเจาไดแจงไวกับทางบริษัทฯ
3. ขาพเจาเขาใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทำรายการทางอินเตอรเน็ต เนื่องจากขอจำกัดหรือขอขัดของของระบบเครือขาย ระบบคอมพิวเตอร หรืออุปกรณตอพวง
ซึ่งอาจทำใหเกิดการสูญหายของขอมูลระหวางการรับสง การนำสงขอมูลเชื่องชา ไมสามารถสงขอมูลไดหรือทำใหขอมูลที่ไดรับคลาดเคลื่อน หรือเปนผลทำใหการทำธุรกรรม
บนอินเตอรเน็ต อาจไมมีการทำรายการได ทั้งนี้หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ขาพเจาตกลงไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ และยินดีรับความเสี่ยงนี้ดวยตนเองทุกประการ
4. ขาพเจารับทราบและยินยอมผูกพันตามเงื่อนไข ขอกำหนด และขอความใดๆ ที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน และที่ระบุอยูบน MFC Smart Purchase
5. ขาพเจายินยอมผูกพันกับการทำธุรกรรมในการสั่งซื้อหนวยลงทุนทางอินเตอรเน็ตผาน MFC Smart Purchase เสมือนหนึ่งขาพเจาไดทำธุรกรรมโดยตรงกับบริษัทฯ และ/หรือ
ตัวแทนสนับสนุน และ/หรือ ผูจัดจำหนาย (แลวแตกรณี) และขาพเจาตกลงวาจะไมเพิกถอนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนที่ขาพเจาทำรายการผาน MFC Smart Purchase
6. ขาพเจาตกลงวาขอความใน E-mail ที่ไดรับจากบริษัทฯ ตาม E-mail Address ที่แจงไวในใบสมัครนี้ เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพของขาพเจา
เปนเพียงเอกสารบันทึกรายการเทานั้น มิอาจใชถือเปนหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณและใชอางอิงได ทั้งนี้ ขาพเจายินยอมตกลงใหถือเอาหลักฐานที่ปรากฎอยูกับบริษัทฯ
เปนหลักฐานทำรายการที่สมบูรณและใชอางอิงได
7. ขาพเจารับทราบวาบริษัทฯ มีนโยบายที่เขมงวดในการเก็บรักษาขอมูลสวนตัวของผูใชบริการเทาที่จำเปนและเปนความลับ และขาพเจายินยอมและตกลงใหบริษัทฯ ใชขอมูลสวนตัว
ของขาพเจาเพื่อการใหบริการของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ อาจใชขอมูลที่ไดรับจากขาพเจาเพื่อการแนะนำ
สงขาวสารเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑของบริษัทฯ หรือเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงเว็บไซต ของบริษัทฯ ใหมีขาวสารหรือบริการที่เปนสาระประโยชนตรงกับความตองการ
ของผูใชบริการโดยรวมมากที่สุด
8. ในการใชบริการ MFC Smart Purchase นี้ ขาพเจาตกลงและยินยอมใหบริษัทฯ สงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแกไข บรรดาขอตกลงตางๆ ตามคำขอใชบริการนี้ เพื่อประโยชน
ในการใหบริการแกขาพเจา และบริษัทฯ สงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายในการใหบริการนี้ โดยบริษัทฯ จะประกาศใหขาพเจาทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน
ณ สำนักงานของบริษัทฯ และที่ทำการของตัวแทนสนับสนุนการขายและผูจัดจำหนาย
9. ขาพเจาเขาใจและรับทราบวาการที่บริษัทฯ ไดแจงตอบรับการทำรายการซื้อผานบริการ MFC Smart Purchase ไมวาทางอีเมลหรือ SMS นั้น เปนเพียงการยืนยันการทำรายการ
ซื้อของขาพเจาผานบริการดังกลาว โดยรายการซื้อจะมีผลตอเมื่อขาพเจาไดชำระคาซื้อหนวยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดครบถวนแลวเทานั้น
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