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

คำขอดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD to RMF)
เลขที่ผู้ถือหน่วย ___ ____ ____-____ ____ ____ ____-____ ____ ____ ____ ____

เบอร์มือถือ_____________________

วันที่_________________________
ชื่อผู้ถือหน่วย__________________________________________________________________________________________
❑ รับโอนเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ * โปรดระบุชื่อผู้รบั เงินบนเช็คเป็น “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.เอ็มเอฟซี” และจัดส่งให้กบั บลจ.เอ็มเอฟซี ที่ “ฝ่ายทะเบียนกองทุน ชั้น 21”
ชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กองทุนที่ต้องการโอนย้ายออก)________________________________________________________________________________________________
บริหารจัดการโดย__________________________________________________________________________________________________________________________
ชื่อกองทุน RMF ของ บลจ.เอ็มเอฟซี (กองทุนที่ต้องการโอนย้ายเข้า)_________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ: บัญชีผู้ถือหน่วยเพื่อทำรายการนี้ จะต้องเป็นบัญชีเพื่อการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD TO RMF) เท่านั้น

❑ โอนเงินกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนมาจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไป บลจ. อื่น * ผู้ถือหน่วย กรุณาแนบคำสัง่ ซื้อเพื่อโอนย้ายหน่วยลงทุนของ บลจ. ปลายทางพร้อมคำสั่งนี้ให้กับ บลจ.เอ็มเอฟซี
ชื่อกองทุนของ บลจ.เอ็มเอฟซี (กองทุนที่ต้องการโอนย้ายออก)__________________________________________
ชื่อกองทุน RMF ของ บลจ. อื่น (กองทุนที่ต้องการโอนเย้ายเข้า)_________________________________________ ชื่อ บลจ.____________________________________________
ชื่อผู้รับเงินที่ระบุบนหน้าเช็คตามที่ บลจ. ผู้รับโอนกำหนด (บลจ.อื่น)________________________________________________________________________________________
จำนวนที่โอนย้าย โปรดระบุเป็นจำนวนหน่วยด้วยทศนิยม 4 ตำแหน่ง (ตัวเลข)____________________ (ตัวอักษร)_______________________________________________________
❑ ขายคืนเงินกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนมาจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ชื่อกองทุน (กองทุนที่ต้องการขายคืน)_______________________________________________
จำนวนที่ขายคืน โปรดระบุเป็นจำนวนหน่วยด้วยทศนิยม 4 ตำแหน่ง (ตัวเลข)_____________________ (ตัวอักษร)________________________________________________________
โดยข้าพเจ้าประสงค์รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับการขายคืนในครั้งนี้ ดังนี้ (กรณีไม่ระบุความประสงค์ บลจ.เอ็มเอฟซี จะดำเนินการวิธีการที่ 1)
❑ 1. ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหลักที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือ ตามข้อมูลที่ปรากฎในสมุดทะเบียน ณ วันที่ทำรายการ (บัญชีหลัก)
❑ 2. เข้าบัญชีธนาคาร_______________________________ สาขา________________________ เลขที่บัญชี_____________________________
❑ 3. รับเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะเข้าบัญชีระบุชื่อผู้ถือหน่วย (Account Payee Only) และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับ บลจ.เอ็มเอฟซี
คำเตือน: การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ กรณีกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ย นทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเท่านั้ น
ข้อสงวนสิทธิ์: บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำรายการตามคำสั่งฉบับนี้ หากไม่ได้รับข้อมูลหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทุน
รวมตามที่ ก.ล.ต. กำหนด หรือไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือได้รับข้อมูลการสั่งซื้อที่ไม่ชัดเจนหรือขัดกับเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หรือบริษัท
จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการตามคำสั่งฉบับนี้จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ข้อตกลงและเงื่อนไข: โดยคำสั่งเพื่อการโอนย้ายหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของ บลจ.เอ็มเอฟซี ข้าพเจ้าจะชำระเงินค่าโอนย้ายหน่วยลงทุนข้างต้นให้กับ บลจ.เอ็มเอฟซี โดยเช็คหรือวิธีการอื่นใดที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของ บลจ.เอ็มเอฟซี เพื่อเข้าบัญชีจองซื้อและจำนวนเงินที่โอนย้ายเข้าหน่วยลงทุน ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนนั้น ซึ่งข้าพเจ้า
ได้มอบหมายให้บริษัทจัดการต้นทางที่ข้าพเจ้ามีคำสั่งขายคืนเพื่อการโอนย้ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ดำเนินการ แต่เนื่องจากในวันทำคำสั่งเพื่ อการโอนย้ายหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพฉบับนี้ บลจ.เอ็ม
เอฟซี ยังไม่ได้รับเงินค่าโอนย้ายหน่วยลงทุน จึงไม่สามารถระบุจำนวนเงินและวันที่โอนย้ายหน่วยลงทุนได้แน่นอน ดังนั้นเมื่อ บลจ.เอ็ม เอฟซี ได้รับเงินค่าโอนย้ายหน่วยลงทุนและนำเงินข้าบัญชีจองซื้อดังกล่าวได้
แล้วในวันใด ให้ถือว่าคำสั่งโอนย้ายหน่วยลงทุนระหว่าง บลจ. ฉบับนี้มีผลสมบูรณ์ ณ วันนั้น และข้าพเจ้ายอมรับว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ บลจ.เอ็มเอฟซี ได้คำนวณตามเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ณ วันที่คำสั่งเพื่อการโอนหน่วยลงทุนฉบับนี้มีผลสมบูรณ์
เพื่อให้ข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของข้าพเจ้ามีความครบถ้วนและถูกต้อง ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ดำเนินการนำใบคำสั่งโอนย้ายหน่วยลงทุนระหว่าง บลจ. ฉบับนี้ไปแสดงต่อบริษัทจัดการ
ต้นทาง เพื่อให้บริษัทจัดการต้นทางนั้นจัดส่งเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเข้าบัญชีจองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น พร้อมนำส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้กับ บลจ.เอ็มเอฟซี ภายในเวลา
12.00 น. ของวันทำการที่ 4 นับจากวันที่บริษัทจัดการต้นทางได้ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมในกรณีที่ บลจ.เอ็มเอฟซี ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามใบคำสั่งโอนย้าย
หน่วยลงทุนระหว่าง บลจ. ฉบับนี้ โดยมีสาเหตุจากข้อมูลที่บริษัทจัดการต้นทางส่งให้ บลจ.เอ็มเอฟซี ไม่ ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในใบคำสั่งโอนย้ายหน่วยลทุนระหว่างบลจ.ฉบับนี้
ข้าพเจ้าตกลงซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ โดยได้รับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และได้รับทราบข้อกำหนดเงื่อนไขและความเสี่ยงของกองทุนนี้เรียบร้อย
แล้ว และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความที่ระบุไว้ด้านหลังคำสั่งซื้อนี้ โดยข้าพเจ้ารับ ทราบว่าบริษัทจัดการจะไม่ให้คำแนะนำในการลงทุนและไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้า หาก
ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอี ยด
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วย / ผู้มีอำนาจลงนาม
เพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และยินยอม
ให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมของกองทุ นรวม
ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบว่าการที่บริษัทได้แจ้งตอบรับการทำรายการซื้อ ไม่ว่าทางอีเมล์หรือ SMS นั้น เป็นเพียงการยืนยันการทำรายการซื้อของ
ข้าพเจ้า โดยรายการซื้อจะมีผลต่อเมื่อข้าพเจ้าได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดครบถ้วนแล้วเท่านั้น
_____________________________
การยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผู้ถือหน่วย / ผู้มีอำนาจลงนาม
ข้าพเจ้ารับทราบจากเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนและได้ทำความเข้าใจในคำแนะนำเพิ่มเติมถึงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ข้ าพเจ้า
ประสงค์จะลงทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ และ/หรือ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอัน
เนื่องมาจากมีการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ จำนวนเงินที่ลงทุนสูงกว่าที่ข้าพเจ้าควรลงทุน ตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ (บลจ.) และ
_____________________________
เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุน
การให้ความยินยอมเพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี
ผู้ถือหน่วย / ผู้มีอำนาจลงนาม
ข้าพเจ้า ❑ ยินยอม ❑ ไม่ยินยอม ให้บริษัทจัดการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษีของข้าพเจ้า
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลการลงทุนตั้งแต่ปี 2565 ต่อกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุ คคล
ธรรมดาของข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด
*** หากท่านไม่ให้ความยินยอมหรือไม่แจ้งการให้ความยินยอม ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
_____________________________
หมายเหตุ: กรณีไม่ระบุ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประวัติการให้ความยินยอมที่ท่านเคยให้ไว้ล่าสุด
บัญชีจองซื้อที่นำฝาก/โอนเข้า
ผู้รับเอกสาร
ชำระโดย ❑ เช็คธนาคาร________________ เลขที่__________________
ธนาคาร________________________
ลงวันที่____/____/_______ จำนวนเงิน_________________
เลขที่บัญชี_______________________
@____________________________________
❑ เงินโอนเข้าบัญชีจองซื้อ
สำหรับ
IP/ผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทน
ผู้บันทึกข้อมูล
ผู้อนุมัติรายการ
ผู้มีอำนาจลงนาม
เจ้าหน้าที่ รหัสตัวแทน______________________________________
ชื่อตัวแทน_______________________________________
สาขา___________________________________________

@

@

@

กรณีสาขาภูมิภาคของ MFC เอกสารต้นฉบับเก็บรักษาไว้ที่สาขาผู้เปิดบัญชี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายทะเบียนกองทุน

MFC.FR.0102.220329

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

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข้าพเจ้ารับทราบว่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะต้องโอนไปทั้งจำนวน
ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอาจมีต้นทุนที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป
ข้าพเจ้ารับทราบว่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะไม่สามารถโอนเงินกลับมายังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้อีก
ข้าพเจ้ารับทราบผลของการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเป็นอย่างดี
ข้าพเจ้ารับทราบว่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่ถือเป็นเงินใหม่ ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และไม่เข้าเงื่อนไขต้องลงทุนต่อเนื่องเหมือนกับกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพทั่วไป
ข้าพเจ้าได้รับ ศึกษา และเข้าใจคู่มือการลงทุนและเงื่อนไขในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับการโอนเงินมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเป็นอย่า งดี โดยเฉพาะในส่วนของเงื่อนไขและ
ข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้รับ (หรือคง) สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ข้าพเจ้ารับทราบว่า กรณีที่ข้าพเจ้ามีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดๆ เพิ่มเติมจากการโอน
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้าพเจ้าทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนที่โอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในส่วนที่ เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้น
ข้าพเจ้ารับทราบว่าเงินได้ที่เกิดขึ้นจากการขายคืนหน่วยลงทุนแบบผิดเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่โอนมาจากกองทุ นสำรองเลี้ยงชีพ ถือเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 40(1)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้ในอัตราก้าวหน้า และ บลจ.เอ็มเอฟซี จะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
ข้าพเจ้ารับทราบว่า การโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบลจ.อื่นที่โอนเงินมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของข้าพเจ้า มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของ
บลจ.เอ็มเอฟซี ข้าพเจ้าจะต้องเปิดบัญชีเพื่อการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD TO RMF) ใหม่ทุกครั้งที่มีการโอนย้ายเงินลงทุนดังกล่าว

คำรับรองและยืนยันต่อ บลจ.เอ็มเอฟซี
กรณีซื้อ
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
ตามหลักเกณฑ์ 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 ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนนี้
8. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ/หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม ที่จัดตั้งและจัดการโดย บลจ.เอ็มเอฟซี ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.เอ็มเอฟซี
หรือนายทะเบียน จะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่ งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรณีขายคืน
ข้าพเจ้าตกลงขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อ บลจ.เอ็มเอฟซี ดังนี้
1. ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งขายหน่วยลงุทน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. หากจำนวนหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าสั่งขายคืนตามคำสั่งนี้ มากกว่ายอดคงค้างของหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้ามีอยุ่จริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ บลจ.เอ็มเอฟซี รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเป็นจำนวนเท่ากับ
ยอดคงค้างของจำนวนหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้ามีอยู่จริง ตามข้อมูลที่ปรากฎในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ข้าพเจ้าทำรายการ
3. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและ/หรือที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้า
ทุกประการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายทะเบียนกองทุน
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