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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

หนังสือมอบอำนาจ / คำขอสมัครใชบริการ MFC Smart Tele หรือ MFC Smart Track
ทำที่ .........................................................................
วันที่ .........................................................................

อากร

แสตมป
เรียน บลจ.เอ็มเอฟซี
ขาพเจา ....................................................................................................................................... บัตรประชาชนเลขที่ ................................................ 30 บาท
ผูถือหนวยลงทุนของ บลจ.เอ็มเอฟซี (มหาชน) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูมอบอำนาจ” มีความประสงคขอสมัครใชบริการ
MFC Smart Tele (สงวนสิทธิเฉพาะผูถือหนวยที่เปดบัญชีที่สำนักงานใหญหรือสำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลของบริษัทหรือที่ตัวแทนหรือผูสนับสนุน
การขายของบริษัท)
บริการรับคำสัง่ ซือ้ (ชำระเงินผานระบบ Direct Debit)/คำสัง่ ขาย/คำสัง่ สับเปลีย่ นทางโทรศัพททหี่ มายเลข 0-2649-2299 (เปดบริการ 8.30 - 15.00 น. ทุกวันทำการ)
กรณีประสงคทำรายการซื้อหนวยลงทุนผานบริการนี้ ทานจะตองมีประวัติบัญชีเพื่อหักบัญชีอัตโนมัติที่ไดรับการอนุมัติจากทางบริษัทแลวเทานั้น
กรณีผมู อบอำนาจเปนนิตบิ คุ คล จะตองกำหนดผูม อี ำนาจเพือ่ ใชบริการ MFC Smart Tele ดวยเงือ่ นไข “คนใดคนหนึง่ ” พรอมทัง้ แนบเอกสารประกอบการสมัครใชบริการ
กรณีเปนการมอบอำนาจเพื่อใชบริการสำหรับเพื่อบัญชีผูเยาว ผูมอบอำนาจรับทราบวา ผูปกครองของผูเยาวเทานั้น ที่จะเปนผูสงคำสั่งสำหรับบริการนี้
MFC Smart Track (สงวนสิทธิเฉพาะผูถ อื หนวยทีเ่ ปดบัญชีทสี่ ำนักงานใหญหรือสำนักงานสาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลของบริษทั หรือทีต่ วั แทนหรือผูส นับสนุน
การขายของบริษทั )
บริการจัดทำคำสั่งซื้อสำหรับการชำระเงินผานชองทาง Bill Payment ของธนาคาร
โดยขาพเจาขอมอบอำนาจใหบริษัทจัดการในการจัดทำคำสั่งซื้อสำหรับบริการ MFC Smart Track และ/หรือในการจัดทำคำสั่งซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนสำหรับบริการ
MFC Smart Tele แทนขาพเจา โดยขาพเจาไดอานและตกลงจะผูกพันตามขอตกลงและเงื่อนไขของบริการที่ขาพเจาสมัครและขอรับรองวาขอมูลที่กรอกขางตนเปนขอมูลที่เปนความจริง
และเปนปจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ขาพเจาจะแจงใหบริษัทจัดการทราบเปนลายลักษณอักษรทันที เพื่อเปนหลักฐานแหงการมอบอำนาจและการขอใชบริการขางตน
ขาพเจาไดลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถามี) ไวเปนสำคัญตอหนาพยาน ณ วันเดือนปที่ระบุไวขางตน

..................................................................... ผูมอบอำนาจ
(
)

สำหรับเจาหนาที่

..................................................................... ผูรับมอบอำนาจ/บริษัทจัดการ
(
)

IP/ผูสนับสนุนการขาย/ตัวแทน

ผูบันทึกขอมูล

ผูตรวจสอบลายเซ็นและอนุมัติ

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

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

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

การมอบอำนาจและขอบอำนาจในการดำเนินการตามบริการ MFC Smart Track

ผูมอบอำนาจขอมอบอำนาจใหบริษัทจัดการเปนผูมีอำนาจทำคำสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดทุกบัญชีกองทุนภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนที่เสนอขายครั้งแรก) ลงชื่อใน
ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมใบคำสั่งซื้อดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักฐานและขอมูลการชำระเงินผานระบบ Bill Payment ของผูมอบอำนาจซึ่งเปนขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากธนาคาร
ที่เกี่ยวของและ/หรือขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการไดรับจากผูมอบอำนาจ รวมทั้งติดตอธนาคารที่เกี่ยวของกับการชำระเงินผานระบบ Bill Payment ของผูมอบอำนาจ ติดตอทำการตกลงใดๆ
กับนายทะเบียนในสวนของการซื้อหนวยลงทุน และ/หรือกระทำการใดๆ ตามสมควร เพื่อใหการดังกลาวสำเร็จลุลวง ในนามของผูมอบอำนาจไดทุกประการ ในการนี้ ใหบริษัทจัดการมีอำนาจในการแตงตั้ง
และมอบอำนาจชวงใหหัวหนาฝายนายทะเบียน (Head of Registrar) หรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับการแตงตั้งโดยเฉพาะจากบริษัทจัดการเปนผูดำเนินการตามที่กลาวมาทั้งหมดไดภายใตขอบเขตของหนังสือ
มอบอำนาจฉบับนี้การใดๆ ที่ผูรับมอบอำนาจหรือผูรับมอบอำนาจชวงไดกระทำไปตามขอบอำนาจที่ไดรับมอบอำนาจดังกลาว ยอมถือเสมือนหนึ่งวาผูมอบอำนาจไดกระทำดวยตนเองและผูมอบอำนาจขอรับ
ผิดชอบและผูกพันในการกระทำนั้นๆ ทุกประการ หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้สามารถยกเลิกไดโดยฝายใดฝายหนึ่ง โดยแจงเปนหนังสือใหแกอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา15 วันและ
ใหหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ที่ลงไวในแบบฟอรมขางตนเปนตนไป โดยผูมอบอำนาจไดอานและตกลงที่จะผูกพันตามขอตกลงและเงื่อนไขของการใชบริการ MFC Smart Track
ดานลางนี้แลว

ขอตกลงและเงื่อนไขของการใชบริการ MFC Smart Track

1. ผูขอใชบริการจะใชบริการใหบริษัทจัดการเปนผูจัดทำคำสั่งซื้อ ไดก็ตอเมื่อผูขอใชบริการไดรับอนุมัติใหเปดบัญชีกองทุนไวกับบริษัทจัดการและไดทำหนังสือมอบอำนาจใหบริษัทจัดการเปนผูจัดทำ
คำสั่งซื้อหนวยลงทุนแทนผูขอใชบริการแลว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการใหเฉพาะกรณีที่ผูขอใชบริการชำระเงินผานธนาคารดวยแบบชำระเงินที่บริษัทกำหนด (MFC Smart Track)
2. ผูขอใชบริการตกลงมอบอำนาจใหบริษัทจัดการเปนผูจัดทำคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแทนผูขอใชบริการโดยผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการใชขอมูลที่ไดรับจากธนาคารที่ผูขอใชบริการไดชำระเงิน
ผานระบบ Bill Payment เปนหลักฐานประกอบการทำคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหกับผูขอใชบริการ รวมทั้งตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการถือเอาขอมูล รายงาน หรือเอกสารที่ไดรับจากธนาคารที่เกี่ยวของ
เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานประกอบการทำรายการที่สมบูรณถูกตองและใชอางอิงได ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะทำคำสั่งซื้อใหผูขอใชบริการภายหลังจากที่บริษัทจัดการไดรับขอมูลหรือหลักฐานการ
ชำระเงินจากธนาคารที่เกี่ยวของหรือจากผูขอใชบริการเรียบรอยแลว และผูขอใชบริการตกลงวาหากบริษัทจัดการไดรับขอมูลหรือหลักฐานการชำระเงินภายหลังเวลาทำการซื้อหนวยลงทุนของ
วันทำการใด ผูขอใชบริการตกลงใหบริษัทจัดการทำคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหผูขอใชบริการในวันทำการถัดไป โดยการทำรายการดังกลาวจะเปนไปตามกำหนดเวลาทำการซื้อหนวยลงทุนที่ระบุไวใน
โครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวของ
3. ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวาบริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที่จะไมทำคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหกับผูขอใชบริการไดในกรณีที่ขอมูลซึ่งบริษัทจัดการไดรับจากธนาคารที่ผูขอใชบริการชำระเงินผานระบบ
Bill Payment ไมชัดเจนหรือไมถูกตอง เชน เลขที่ผูถือหนวยลงทุนไมถูกตอง รหัสกองทุนไมถูกตอง จำนวนเงินที่ชำระต่ำกวามูลคาขั้นต่ำในการสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนที่เกี่ยวของ หรือ
รหัสกองทุนไมตรงกับกองทุนใดของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร หรือในกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ไมวาความผิดพลาดดังกลาวจะเกิดจากธนาคาร
หรือจากผูขอใชบริการ และโดยไมจำเปนตองแจงใหผูขอใชบริการทราบ
4. ในกรณีที่ขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากธนาคารที่ผูขอใชบริการชำระเงินผานระบบ Bill Payment ไมชัดเจนหรือเกิดความผิดพลาดในการปอนขอมูลของธนาคาร เชน ผูขอใชบริการกรอกขอมูลของ
ธนาคาร เชน ผูขอใชบริการกรอกขอมูลรหัสกองทุนที่ไมตรงกับกองทุนใดๆของบริษัทจัดการ หรือธนาคารปอนขอมูลรหัสกองทุนผิดพลาด บริษัทจัดการอาจพิจารณาทำคำสั่งซื้อใหกับผูขอใชบริการ
ตามขอมูลที่ปรากฎในสำเนาแบบฟอรมชำระเงินผานธนาคาร (Payment Slip) ในสวนของผูชำระเงินหรือสำเนาแบบฟอรมดังกลาวที่ผูขอใชบริการไดแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองหรือชัดเจนและไดจัดสงให
กับบริษัทจัดการได ทั้งนี้ ผูขอใชบริการตกลงวาหากบริษัทจัดการไดรับสำเนาเอกสารดังกลาวภายหลังเวลาทำการซื้อหนวยลงทุนของวันทำการใด ผูขอใชบริการตกลงใหบริษัทจัดการทำคำสั่งซื้อ
หนวยลงทุนใหผูขอใชบริการในวันทำการถัดไป โดยผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการถือเอาสำเนาเอกสารหรือสำเนาเอกสารที่แกไขเพิ่มเติมดังกลาวเปนหลักฐานประกอบกับขอมูลที่
บริษัทจัดการไดรับจากธนาคารตามที่กำหนดไวในขอ2. เพื่อใชประกอบการทำรายการที่สมบูรณถูกตองและใชอางอิงได
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ขอตกลงและเงื่อนไขของการใชบริการ MFC Smart Track (ตอ)

5. ผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวาการใชบริการชำระเงินผานระบบ Bill Payment โดยบริษัทจัดการเปนผูจัดทำคำสั่งซื้อใหนั้น เปนกรณีที่บริษัทจัดการทำคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่เกิดจากความประสงค
ของผูขอใชบริการเอง โดยไมไดรับการแนะนำแบบเฉพาะเจาะจงหรือคำแนะนำทั่วไป (Execution Only) และผูขอใชบริการรับทราบและตกลงวาผูขอใชบริการมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของการปอนขอมูลการชำระเงินที่ผูขอใชบริการเปนผูดำเนินการเองและหรือที่พนักงานของธนาคารเปนผูดำเนินการให โดยหากพบวาไมถูกตองครบถวนผูขอใชบริการจะตองแจงใหธนาคารดำเนินการ
แกไขในทันที
6. ในกรณีที่เปนการทำคำสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว ผูขอใชบริการตกลงเลือกเงื่อนไขวาหากมูลคาหนวยลงทุนหรือจำนวนหนวยลงทุนลดลง จนเปนเหตุใหเลิกกองทุนรวม ผูขอใช
บริการมีความประสงคใหมีการโอนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นซึ่งอาจจะเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ (ถามี) หรือของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัท
จัดการจะเปนผูพิจารณากองทุนรวมหุนระยะยาวที่จะรับโอนใหมีลักษณะใกลเคียงกันตามที่เห็นสมควร โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูขอใชบริการแลว และความประสงคนี้ใหหมายรวมถึง
หนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่มีอยูในบัญชีของผูขอใชบริการดวย บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใหผูขอใชบริการทางไปรษณีย
ตามที่อยูที่ใหไวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทจัดการไดรับเอกสารครบถวนถูกตอง และหากผูขอใชบริการชำระเงินผานระบบ Bill Payment โดยที่ยังมิไดรับการแจงตอบรับใหใชบริการ
MFC Smart Track บริษัทจัดการจะถือวาการชำระเงินดังกลาวเปนการทำรายการตามชองทางปกติ ซึ่งผูขอใชบริการจะตองสงใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนมายังบริษัทจัดการโดยทางโทรสารหรือทางอื่นใด
ภายในเวลาทำการซื้อหนวยลงทุนตามที่กำหนดไวในโครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวของ จึงจะถือวาเปนการทำรายการซื้อหนวยลงทุน และบริษัทจัดการสงวนสิทธิในการคืนเงินดังกลาว
ใหกับผูขอใชบริการโดยไมมีดอกเบี้ยในกรณีที่บริษัทจัดการไมไดรับใบคำสั่งซื้อจากผูขอใชบริการ
7. ผูขอใชบริการตกลงวาจะไมเพิกถอนรายการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการดำเนินการใหตามบริการนี้ไมวากรณีใดทั้งสิ้น
8. ผูขอใชบริการเขาใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของการใชบริการชำระเงินผานระบบ Bill Payment โดยบริษัทจัดการเปนผูจัดทำคำสั่งซื้อ ซึ่งอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นไดโดยตรงหรือโดยออมจาก
ความผิดพลาดหรือลาชาในการพิมพขอมูลของพนักงานของธนาคารที่ผูขอใชบริการไดชำระเงินผานระบบ Bill Payment ความผิดพลาดหรือลาชาในการจัดสงขอมูลการชำระเงินมายังบริษัทจัดการ
ความผิดพลาดหรือลาชาในการนำสงเงินเขาบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของธนาคาร ระบบขอมูลหรือการเชื่อมโยงเครือขาย การสูญหายของขอมูลระหวางการรับสง หรือขอพิพาทในเชิงธุรกิจ หรือ
สิ่งอื่นใดที่อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของตัวแทนของบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของคูสัญญาตางๆ ที่มีกับบริษัทจัดการและผูขอใชบริการตกลงวาจะไมเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการไมวากรณีใดทั้งสิ้น
9. นอกจากขอกำหนดที่กลาวไวในขอตกลงและเงื่อนไขนี้ผูขอใชบริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไวในโครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวของ
กับการทำรายการตลอดจนคูมือการใชบริการที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้น
10. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการใหบริการ แกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงและเงื่อนไขนี้ไดทุกขณะตามแตบริษัทจัดการจะเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจงการระงับการใหบริการ และ/หรือ
การแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยประกาศ ณ ที่ทำการและในเว็บไซตของบริษัทจัดการ
11. ในกรณีที่ผูขอใชบริการยกเลิกหนังสือมอบอำนาจที่ใหไวกับบริษัทจัดการไมวาในกรณีใด หรือบริษัทจัดการเปนฝายยกเลิกหนังสือมอบอำนาจ ใหถือวาการใชบริการนี้สิ้นสุดลง โดยหากประสงค
จะใชบริการใหม ผูขอใชบริการจะตองยื่นหนังสือมอบอำนาจเพื่อใหบริษัทจัดการแจงตอบรับการใชบริการอีกครั้ง
12. ผูข อใชบริการและบริษทั จัดการตกลงใหกฎหมายของประเทศไทยเปนกฏหมายทีใ่ ชบงั คับกับขอตกลงและเงือ่ นไขนีแ้ ละหากมีขอ พิพาทใดๆ เกิดขึน้ ใหศาลไทยเปนศาลทีม่ เี ขตอำนาจในการพิจารณาหมาย
13. ขาพเจาเขาใจและรับทราบวาการที่บริษัทไดแจงตอบรับการทำรายการซื้อผานบริการ MFC Smart Track ไมวาทางอีเมลหรือ SMS นั้น เปนเพียงการยืนยันการทำรายการซื้อของขาพเจาผานบริการ
ดังกลาว โดยรายการซื้อจะมีผลตอเมื่อขาพเจาไดชำระคาซื้อหนวยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดครบถวนแลวเทานั้น
หมายเหตุ : Bill payment คือระบบที่ผูขอใชบริการชำระเงินผานธนาคาร

การมอบอำนาจและขอบอำนาจในการดำเนินการตามบริการ Smart Tele

ผูมอบอำนาจขอมอบอำนาจใหบริษัทจัดการเปนผูมีอำนาจทำคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนที่เสนอขายครั้งแรก) ลงชื่อ
ในใบคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุน รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมใบคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักฐานและขอมูลการชำระเงินผานระบบ Direct Debit ของผูมอบอำนาจซึ่งเปนขอมูล
ที่บริษัทจัดการไดรับจากธนาคารที่เกี่ยวของและ/หรือขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการไดรับจากผูมอบอำนาจ รวมทั้งติดตอธนาคารที่เกี่ยวของกับการชำระเงินผานระบบ Direct Debit ของ
ผูมอบอำนาจ ติดตอทำการตกลงใดๆ กับพนักงานในสวนของการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนและ/หรือกระทำการใดๆ ตามสมควร เพื่อใหการดังกลาวสำเร็จลุลวง ในนามของผูมอบอำนาจไดทุกประการ
ในการนี้ ใหบริษัทจัดการมีอำนาจในการแตงตั้งและมอบอำนาจชวงใหพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับการแตงตั้งโดยเฉพาะจากบริษัทจัดการเปนผูดำเนินการตามที่กลาวมาทั้งหมดไดภายใตขอบเขตของ
หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ การใดๆ ทีผ่ รู บั มอบอำนาจหรือผูร บั มอบอำนาจชวงไดกระทำไปตามขอบอำนาจทีไ่ ดรบั มอบอำนาจดังกลาว ยอมถือเสมือนหนึง่ วาผูม อบอำนาจไดกระทำดวยตนเองและผูม อบอำนาจ
ขอรับผิดชอบและผูกพันในการกระทำนั้นๆ ทุกประการ หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้สามารถยกเลิกไดโดยฝายใดฝายหนึ่ง โดยแจงเปนหนังสือใหแกอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน และ
ใหหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ที่ลงในแบบฟอรมขางตนเปนตนไป โดยผูมอบอำนาจไดอานและตกลงที่จะผูกพันตามขอตกลงและเงื่อนไขของการใชบริการ Smart Tele ดานลางนี้แลว
ขอตกลงและเงื่อนไขของการใชบริการ Smart Tele
1. ผูขอใชบริการจะใชบริการใหบริษัทจัดการเปนผูจัดทำคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนไดก็ตอเมื่อผูขอใชบริการไดรับอนุมัติใหเปดบัญชีกองทุนไวกับบริษัทจัดการ และไดทำหนังสือมอบอำนาจใหบริษัทจัดการ
เปนผูจัดทำคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนแทนผูขอใชบริการแลว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการใหเฉพาะกรณีที่ผูขอใชบริการชำระเงินผานธนาคารดวยระบบ Direct Debit
2. ผูขอใชบริการตกลงมอบอำนาจใหบริษัทจัดการเปนผูจัดทำคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนแทนผูขอใชบริการ โดยผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการใชขอมูลที่ไดรับจากธนาคารที่ผูขอใช
บริการไดชำระเงินผานระบบ Direct Debit เปนหลักฐานประกอบการทำคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหกับผูขอใชบริการ รวมทั้งตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการถือเอาขอมูล รายงาน หรือเอกสารที่
ไดรับจากธนาคารที่เกี่ยวของเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานประกอบการทำรายการที่สมบูรณถูกตอง และใชอางอิงได ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะทำคำสั่งซื้อใหผูขอใชบริการภายหลังจากที่บริษัทจัดการ
ไดรับขอมูลหรือหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารที่เกี่ยวของหรือจากผูขอใชบริการเรียบรอยแลว และผูขอใชบริการตกลงวาหากบริษัทจัดการไดรับขอมูลหรือหลักฐานการชำระเงินภายหลัง
เวลาทำการซื้อหนวยลงทุนของวันทำการใด ผูขอใชบริการตกลงใหบริษัทจัดการทำคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหผูขอใชบริการในวันทำการถัดไป โดยการทำรายการดังกลาวจะเปนไปตามกำหนดเวลาทำการ
ซื้อหนวยลงทุนที่ระบุไวในโครงการและหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวของ
3. ในกรณีที่เปนการทำคำสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว ผูขอใชบริการตกลงเลือกเงื่อนไขวาหากมูลคาหนวยลงทุนหรือจำนวนหนวยลงทุนลดลงจนเปนเหตุใหเลิกกองทุนรวม ผูขอใช
บริการมีความประสงคใหมีการโอนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่นซึ่งอาจจะเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ (ถามี) หรือของบริษัทจัดการอื่น โดย
บริษัทจัดการจะเปนผูพิจารณากองทุนรวมหุนระยะยาวที่จะรับโอนใหมีลักษณะใกลเคียงกันตามที่เห็นสมควร โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูขอใชบริการแลว และความประสงคนี้ใหหมายรวมถึง
หนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมหุนระยะยาวที่มีอยูในบัญชีของผูขอใชบริการดวย
4. บริษทั จัดการจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ใหผขู อใชบริการทางไปรษณียต ามทีอ่ ยูท ใี่ หไวภายใน 5 วันทำการ นับจากวันทีบ่ ริษทั จัดการไดรบั เอกสารครบถวนถูกตอง
5. ผูขอใชบริการตกลงวาจะไมเพิกถอนรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการดำเนินการใหตามบริการนี้ไมวากรณีใดทั้งสิ้น
6. ผูขอใชบริการเขาใจและรับทราบถึงความเสี่ยงของการใชบริการชำระเงินผานระบบ Direct Debit โดยบริษัทจัดการเปนผูจัดทำคำสั่งซื้อ ซึ่งอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นไดโดยตรงหรือโดยออมจาก
ความผิดพลาด หรือลาชาของพนักงานของธนาคารที่ผูขอใชบริการไดชำระเงินผานระบบ Direct Debit ความผิดพลาดหรือลาชาในการจัดสงขอมูลการชำระเงินมายังบริษัทจัดการ ความผิดพลาด
หรือลาชาในการนำสงเงินเขาบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของธนาคาร ระบบขอมูลหรือการเชื่อมโยงเครือขาย การสูญหายของขอมูลระหวางการรับสง หรือขอพิพาทในเชิงธุรกิจ หรือสิ่งอื่นใด
ที่อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของตัวแทนของบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของคูสัญญาตางๆ ที่มีกับบริษัทจัดการและผูขอใชบริการตกลงวาจะไมเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากบริษัทจัดการไมวากรณีใดทั้งสิ้น
7. นอกจากขอกำหนดที่กลาวไวในขอตกลงและเงื่อนไขนี้ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไวในโครงการ และหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่เกี่ยวของ
กับการทำรายการตลอดจนคูมือการใชบริการที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้น
8. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการใหบริการ แกไขเปลี่ยนแปลงขอตกลงและเงื่อนไขนี้ไดทุกขณะตามแตบริษัทจัดการจะเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจงการระงับการใหบริการ และ/หรือ
การแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูขอใชบริการทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยประกาศ ณ ที่ทำการและในเว็บไซตของบริษัทจัดการ
9. ในกรณีที่ผูขอใชบริการยกเลิกหนังสือมอบอำนาจที่ใหไวกับบริษัทจัดการใมวาในกรณีใด หรือบริษัทจัดการเปนฝายยกเลิกหนังสือมอบอำนาจ ใหถือวาการใชบริการนี้สิ้นสุดลง โดยหากประสงค
จะใชบริการใหม ผูขอใชบริการจะตองยื่นหนังสือมอบอำนาจเพื่อใหบริษัทจัดการแจงตอบรับการใชบริการอีกครั้ง
10. ระบบนี้จะปดเวลา 15.00 น. หากผูขอใชบริการหลัง 15.00 น. จะถือเปนรายการของวันทำการถัดไป ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิจะเปลี่ยนแปลงเวลาตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
11. ผูขอใชบริการและบริษัทจัดการตกลงใหกฎหมายของประเทศไทยเปนกฎหมายที่ใชบังคับกับขอตกลงและเงื่อนไขนี้ และหากมีขอพิพาทใดๆ เกิดขึ้น ใหศาลไทยเปนศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณา
12. ขาพเจาเขาใจและรับทราบวาการที่บริษัทไดแจงตอบรับการทำรายการซื้อผานบริการ MFC Smart Tele ไมวาทางอีเมลหรือ SMS นั้น เปนเพียงการยืนยันการทำรายการซื้อของขาพเจาผานบริการ
ดังกลาว โดยรายการซื้อจะมีผลตอเมื่อขาพเจาไดชำระคาซื้อหนวยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดครบถวนแลวเทานั้น
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