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[ 1 ] ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ........................
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
1. ข้ า พเจ้ า สามารถใช้ บ ริ ก าร MFC QR Purchase ได้ ต่ อ เมื่ อ ข้ า พเจ้ า มี บั ญ ชี ก องทุ น กั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น
เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้ลงทุนหรือเคยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ
และได้รับอนุมัติการสมัครใช้บริการ MFC QR Purchase จากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าก่อนใช้บริการ MFC QR Purchase ข้าพเจ้าจะต้องสมัครใช้บริการ MFC QR Purchase ด้วยตนเอง
ผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ บริษัทฯ กาหนด โดยจะต้องระบุข้อมูลส่วนตัวให้ตรงตามประวัติที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ พร้อมทั้ง
ต้ อ งกรอกรหั ส OTP ที่ ไ ด้ รั บ ทางหมายเลขโทรศั พท์ มื อ ถื อที่ ข้ า พเจ้ าได้เคยแจ้ งไว้ กั บ บริ ษัท ฯ เพื่ อ เป็ น การยืน ยัน ตัวตน
ของข้าพเจ้า
3. ข้าพเจ้าจะใช้หมายเลขเอกสารแสดงตน เช่น หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต และรหัส PIN
6 หลัก ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้กาหนดขึ้นเองในขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ MFC QR Purchase เพื่อเข้าระบบ MFC QR
Purchase ประกอบกับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP: One Time Password) ที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากระบบของบริษัทฯ
มายังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ข้าพเจ้าใช้ยืนยันลงทะเบียนสมัครใช้บริการ โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในกรณี
ที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ข้าพเจ้าทารายการ โดยใช้หมายเลขเอกสารแสดงตน, รหัส PIN 6 หลัก ของข้าพเจ้า และรหัส OTP
ที่ข้าพเจ้าได้รับทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือของข้าพเจ้า
4. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทนา E-mail ที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในระบบของบริษัทฯในขั้นตอนลงทะเบียนสมัครใช้บริการ
MFC QR Purchase ไปบั น ทึ ก เป็ น E-mail ส าหรั บ เฉพาะบั ญ ชี ผู้ ถื อ หน่ ว ยของข้ า พเจ้ า ที่ ยั งไม่ มี ป ระวั ติ E-mail ปรากฎ
ในทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันที่ข้าพเจ้าลงทะเบียนสมัครใช้บริการ
5. ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯจะจัดส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP: One Time Password) เพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียน
สมัครใช้บริการ MFC QR Purchase หรือเพื่อใช้ยืนยันการทารายการผ่าน MFC QR Purchase มายังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ตามที่ข้าพเจ้าได้ แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงต่อบริษัทฯ โดยข้าพเจ้าจะได้แจ้งถึงการเปลี่ยนแปลง
ตามแบบฟอร์มและช่องทางที่กาหนดให้บริษัทฯทราบทันที หากข้าพเจ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าว
รวมทั้งบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆในกรณีที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ข้าพเจ้าทารายการโดยใช้รหัส OTP สาหรับการใช้กับบริการ
MFC QR Purchase ที่บริษัทฯ ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ
6. ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เช่น การสูญหายของ
ข้อมูลระหว่างการรับส่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างเชื่องช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้อง
ไม่สามารถทางานได้ตามปกติ ความผิดพลาด และความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเนื่องจากข้อจากัดในการใช้บริการธุรกรรม
ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต รวมถึ ง ความเสี ย หายของอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งใดๆ และข้ อ มู ล หรื อ สิ่ ง ต่ า งๆที่ อ ยู่ ภ ายในอุ ป กรณ์ นั้ น ๆ
อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลง
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากบริษัท และยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ
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7. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขข้อกาหนดและข้อความใดๆที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนและที่ระบุอยู่บน MFC QR Purchase
8. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันกับการทาธุรกรรมในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทางอินเทอร์เน็ตผ่าน MFC QR Purchase เสมือนหนึ่ง
ข้าพเจ้าได้ ทาธุรกรรมโดยตรงกับบริษัทฯและ/หรือ ตัวแทนสนับสนุน และ/หรือผู้จัดจาหน่าย (แล้วแต่กรณี) และข้าพเจ้า
ตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการสั่ง ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่ข้าพเจ้าทารายการผ่าน MFC QR Purchase
9. ข้าพเจ้าตกลงว่าข้อความใน E-mail ที่ได้รับจากบริษัทฯตาม E-mail Address ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ ในใบสมัครนี้ เอกสารใบ
บันทึกรายการที่ออกจาก เครื่องโทรสารหรือเครื่องพิมพ์ของข้าพเจ้าเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น มิอาจใช้ถือเป็น
หลักฐานในการทารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมตกลงให้ถือเอาหลักฐานที่ปรากฎอยู่กับบริษัทฯ
เป็นหลักฐานทารายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ หากปรากฎว่าข้อมูลการยืนยันหน่วยลงทุนข้างต้น ไม่ตรงกับข้อมูล
ตามทะเบียนกองทุนของบริษัทจัดการ อันเนื่องมาจากการขัดข้องของระบบ จะถือว่าข้อมูลที่จัดเก็บที่นายทะเบียนกองทุน
เป็นข้อมูลมีผลใช้บังคับและผูกพันข้าพเจ้า และบริษัทฯ
10. ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่เข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเท่าที่จาเป็นและเป็นความลับ
และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า เพื่อการให้บริการของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากข้าพเจ้าเพื่อการแนะนา ส่งข่าวสารเกี่ยวกับ
บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯให้มีข่าวสารหรือบริการที่เป็น
สาระประโยชน์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการโดยรวมมากที่สุด
11. ในการใช้บริการ MFC QR Purchase นี้ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้ บริษัทฯสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่ จะปฎิเสธหรือระงั บ การ
ให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน สาหรับผู้ถือหน่วยบางประเภท หรือเฉพาะบางบัญชีผู้ถือหน่วย ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรได้
ทันที โดยมิต้องมีการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
12. ในการใช้บริการ MFC QR Purchase นี้ข้าพเจ้าตกลงและยินยอม ให้บริษัทฯสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขบรรดา
ข้ อ ตกลงต่ างๆตามค าขอใช้ บริก ารนี้เ พื่อ ประโยชน์ใ นการให้ บริก ารแก่ ข้ าพเจ้ า และบริ ษัท ฯสงวนสิท ธิใ นการเรียกเก็บ
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยในการให้ บ ริ ก ารนี้ โดยบริ ษั ท ฯจะประกาศให้ ข้ า พเจ้ า ทราบล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 30 วั น
ณ สานักงานของบริษัทฯ และที่ทาการของตัวแทนสนับสนุนการขายและผู้จัดจาหน่าย
13. ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบว่าการที่บริษัทฯ ได้แจ้งตอบรับการทารายการซื้อผ่านบริการ MFC QR Purchase ไม่ว่าทาง
Email หรือ SMS นั้นเป็นเพียงการยืนยันการทารายการซื้อของข้าพเจ้าผ่านบริการดังกล่าว โดยรายการซื้อจะมีผลต่อเมื่อ
ข้าพเจ้าได้ชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนดและตามช่องทางการชาระเงินหรือธนาคารที่ระบุไว้ในการทารายการ
ครบถ้วนแล้วเท่านั้น
14. บริษัทฯขอสงวนสิทธิให้ MFC QR Purchase สามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่เปิดบัญชีกองทุนกับ
MFC ในลักษณะบัญชีเดี่ยวหรือบัญชีเพื่อบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ เท่านั้น
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[ 2 ] คุณสมบัติผู้ใช้บริการ.............................................
 มีบัญชีหน่วยลงทุนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ
ไม่ว่าจะเปิดบัญชีผ่านบริษัทฯ / Application MFCFUNDS / ตัวแทน / ผู้สนับสนุนการขายของบริษทั ฯ
ทั้งนีเ้ ฉพาะผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา (บัญชีเดี่ยว / บัญชีเพื่อ)
 มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กบั บริษัทฯ
 ได้รับการอนุมัติการสมัครใช้บริการ QR Purchase จากบริษัทฯ

[ 3 ] ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ....................................
1. เข้าสู่ระบบ QR Purchase
Scan QR Code จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ (Fund Fact Sheet)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
Banner QR Purchase บนบริการ MFC Smart Trade
https://www.mfcfund.com/FRS_NET/QRPurchase/SmartPurchaseAuthentication.aspx

2. กรอกเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก กรณีบุคคลต่างชาติ กรอกเลขที่หนังสือเดินทาง
ในช่องรหัส PIN 6 หลัก ให้เว้นว่าง แล้วกด “ตกลง”

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน MFCFUNDS สามารถใช้ PIN Code 6 หลัก
ที่กาหนดไว้ในแอปพลิเคชัน เข้าใช้บริการ MFC QR Purchase ได้ทันที โดยไม่ต้องสมัครบริการอีก
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3. เพื่อยืนยันตัวตนความเป็นเจ้าของบัญชี โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เคยให้ไว้กับบริษัท ได้แก่ ชื่อ , นามสกุล ,
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ อีเมล แล้วกด “ลงทะเบียน PIN”
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4. ในช่อง รหัส OTP : ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
ในช่องกาหนด PIN Code : กาหนด PIN CODE เป็นตัวเลข 6 หลัก ยืนยัน PIN CODE อีกครั้ง แล้วกด “ตกลง”

5. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
หากยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ Tick-Box แล้วกด “ตกลง (Submit)” เพื่อเข้าสูร่ ะบบ
หากไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ กด “ยกเลิก (Cancel)” เพื่อออกจากการทารายการ
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[ 4 ] ขั้นตอนการทารายการ.............................................
Scan
QR Code

ระบุ
จานวนเงิน

ยืนยัน
OTP

ชาระเงิน

เข้าสู่ระบบ QR Purchase
Scan QR Code จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ (Fund Fact Sheet)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
Banner QR Purchase บนบริการ MFC Smart Trade
https://www.mfcfund.com/FRS_NET/QRPurchase/SmartPurchaseAuthentication.aspx
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กรณี Scan QR Code จากหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ (Fund Fact Sheet) / หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญฯ

1. Scan หรือกดที่ QR Code
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2. ทาเครื่องหมายยอมรับเงื่อนไข แล้วกด “ซื้อกองทุน”

EN/TH หมายถึง สลับภาษา



หมายถึง เลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้า



หมายถึง เลื่อนไปยังหน้าถัดไป



หมายถึง บันทึกเป็น PDF

3. เข้าสู่ระบบ MFC QR Purchase
4. กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน โดย
ช่องเลขประจาตัวประชาชน : เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก กรณีบุคคลต่างชาติ กรอกเลขหนังสือเดินทาง
ช่องรหัส PIN 6 หลัก : ใส่รหัส PIN 6 หลัก แล้วกด “ตกลง”
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5. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
หากยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ Tick-Box แล้วกด “ตกลง (Submit)” เพื่อเข้าสูร่ ะบบ
หากไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ กด “ยกเลิก (Cancel)” เพื่อออกจากการทารายการ

6. ระบุวันที่ต้องการดาเนินการ
หากต้องการทารายการทันที : ไม่ต้องระบุวันที่
หากต้องการทารายการล่วงหน้า : โปรดระบุวันที่ต้องการทารายการ โดยต้องไม่น้อยกว่าวันที่ปัจจุบัน

7. ระบุจานวนเงินที่ต้องการทารายการ

8. เลือกวิธีการจ่ายเงิน แล้วกด “ตกลง”
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 กรณีเลือกวิธีการจ่ายเงินด้วย QR Code
- การ Scan QR Code เพื่อชาระเงิน ผู้ชาระเงินโปรดเรียกใช้งานฟังก์ชันการ Scan QR Code บนแอปพลิเคชัน
ของธนาคารที่ท่านใช้บริการเท่านั้น หาก Scan บนแอปพลิเคชันอื่น จะไม่สามารถทารายการชาระเงินได้
- เมื่อ Scan QR Code แล้ว ผู้ชาระเงินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสอ้างอิง และ จานวนเงินได้
- QR Code ที่ได้รับจากบริษัทฯ ใช้เฉพาะรายการเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทารายการ เช่น
เปลี่ยนแปลงกองทุน จานวนเงิน วันที่เกิดรายการ โปรดใช้ QR Code จากรายการใหม่
 กรณีเลือกวิธีการจ่ายเงินโดยหักเงินจากบัญชี
หากยังไม่มีบญ
ั ชีเงินฝากเพื่อการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โปรดสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ ก่อน
ซึ่งปัจจุบันสามารถเลือกได้ 8 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคาร
ทหารไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารธนชาต และธนาคารเกียรตินาคิน

 กรณีเลือกวิธีการจ่ายเงินโดยชาระเงินผ่านทางธนาคาร Internet (Payment Gateway)
สามารถใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ชุดเดียวกันกับ Internet Banking ของ
ธนาคารที่ท่านใช้บริการ หากยังไม่ได้สมัครใช้บริการ Internet Banking โปรดสมัครใช้บริการ Internet
Banking กับธนาคารเจ้าของบัญชีของท่านก่อน ซึ่งปัจจุบันสามารถเลือกได้ 3 ธนาคารคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ,
ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงไทย

9. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ หากรายการถูกต้อง กด “ขอรหัส OTP”

10. ระบุรหัส OTP 6 หลักที่ได้รับทาง SMS จากนั้นกด “ตกลง”

11. หน้าจอแสดงผลการทารายการ
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กรณีทารายการผ่าน Banner QR Purchase บนบริการ MFC Smart Trade
1. เข้าสู่ระบบ MFC QR Purchase
2. กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน โดย
ช่องเลขประจาตัวประชาชน : เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก กรณีบุคคลต่างชาติ กรอกเลขหนังสือเดินทาง
ช่องรหัส PIN 6 หลัก : ใส่รหัส PIN 6 หลัก แล้วกด “ตกลง”

3. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
หากยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ Tick-Box แล้วกด “ตกลง (Submit)” เพื่อเข้าสูร่ ะบบ
หากไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ กด “ยกเลิก (Cancel)” เพื่อออกจากการทารายการ

4. เลือกกองทุนที่ต้องการทารายการซื้อหน่วยลงทุน
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5. ศึกษาข้อมูลตามหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ
6. ระบุวันที่ต้องการดาเนินการ
หากต้องการทารายการทันที : ไม่ต้องระบุวันที่
หากต้องการทารายการล่วงหน้า : โปรดระบุวันที่ต้องการทารายการ โดยต้องไม่น้อยกว่าวันที่ปัจจุบัน

7. ระบุจานวนเงินที่ต้องการทารายการ

8. เลือกวิธีการจ่ายเงิน แล้วกด “ตกลง”

 กรณีเลือกวิธีการจ่ายเงินโดยหักเงินจากบัญชี
หากยังไม่มีบญ
ั ชีเงินฝากเพื่อการชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โปรดสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบริษัทฯ ก่อน
ซึ่งปัจจุบันสามารถเลือกได้ 8 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคาร
ทหารไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารธนชาต และธนาคารเกียรตินาคิน

 กรณีเลือกวิธีการจ่ายเงินโดยชาระเงินผ่านทางธนาคาร Internet (Payment Gateway)
สามารถใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ชุดเดียวกันกับ Internet Banking ของ
ธนาคารที่ท่านใช้บริการ หากยังไม่ได้สมัครใช้บริการ Internet Banking โปรดสมัครใช้บริการ Internet
Banking กับธนาคารเจ้าของบัญชีของท่านก่อน ซึ่งปัจจุบันสามารถเลือกได้ 3 ธนาคารคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ,
ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงไทย
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9. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ หากรายการถูกต้อง กด “ขอรหัส OTP”

10. ระบุรหัส OTP 6 หลักที่ได้รับทาง SMS จากนั้นกด “ตกลง”

11. หน้าจอแสดงผลการทารายการ
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 กรณีกดพิมพ์ QR Code
ระบบจะแสดงใบบันทึกรายการ และ QR Code ให้เพื่อนาไปทาการชาระเงิน

 กรณีกดบันทึก QR Code
ระบบจะแสดงเฉพาะ QR Code ให้เพื่อนาไปทาการชาระเงิน

หมายเหตุ :
1. รายการจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้ชาระเงินครบถ้วนภายในเวลาทีก่ าหนด
2. การ Scan QR Code เพื่อชาระเงิน โปรดเรียกใช้งานฟังก์ชันการ Scan QR Code บนแอปพลิเคชันของธนาคาร
ที่ท่านใช้บริการเท่านั้น หาก Scan บนแอปพลิเคชันอื่น จะไม่สามารถทารายการชาระเงินได้
3. ค่าธรรมเนียมและวงเงินในการทารายการ เป็นไปตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัญชีกาหนด
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[ 5 ] ขั้นตอนการยกเลิกรายการ..........................................
1. เข้าสู่ระบบ MFC QR Purchase
2. กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน โดย
ช่องเลขประจาตัวประชาชน : เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก กรณีบุคคลต่างชาติ กรอกเลขหนังสือเดินทาง
ช่องรหัส PIN 6 หลัก : ใส่รหัส PIN 6 หลัก แล้วกด “ตกลง”

3. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
หากยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ Tick-Box แล้วกด “ตกลง (Submit)” เพื่อเข้าสูร่ ะบบ
หากไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ กด “ยกเลิก (Cancel)” เพื่อออกจากการทารายการ
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4. เลือกเมนู Enquiry Order ที่มุมบนด้านซ้ายของหน้าจอ

5. เลือกรายการที่ต้องการยกเลิกที่คาสั่งรอดาเนินการ

6. กดปุ่ม “ยกเลิก” หน้ารายการที่ตอ้ งการยกเลิก
7. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ หากรายการถูกต้อง กด “ขอรหัส OTP”

8. ระบุรหัส OTP 6 หลักที่ได้รับทาง SMS จากนั้นกด “ตกลง”

9. หน้าจอแสดงผลการทารายการ



หากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ MFC Contact Center 0-2649-2000 กด 0 ในวันและเวลาทาการของบริษัท

11 พฤศจิกายน 2562 | ฝ่ายทะเบียนกองทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
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