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ค ำส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
Subscription Order 
 

For registrar use only 
Received Time: ...........…......…………...…... 
Received by: ………...................……………. 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบยีน จะปฏิเสธการลงทะเบยีนการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว/กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ                  การขายโดยผู้ลงทนุมิได้ร้องขอส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก 
The Asset Management Company or Registrar has the right to refuse the registration of transfer or pledge of units of LTF/RMF                    Cold Calling for First Subscription 
ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unitholder Name                                                                                                                                                                วนัท่ี / Date 
เลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ / Unitholder Number                                                                                                 ระดับควำมเส่ียงของผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder’s Level of Risk               
ช่ือกองทนุ / Fund Name                                                                                                                                                    ระดับควำมเส่ียงของกองทุน/Fund’s Level of Risk               

จ านวนเงิน / Amount                                                                            จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร/Amount in words 

                                                     เงินสด/น าฝาก/โอนเงิน          ธนาคาร                                                                                                                    สาขา 
                                                     Cash/Deposit/Transfer       Bank                                                                                                                        Branch 
                                                     ค าสัง่หกับญัชี*                     ธนาคาร                                                                                                                    สาขา 
                                                     Debit account order*         Bank                                                                                                                        Branch 
                                                                                                  เลขท่ีบญัชี                                                                                                    
                                                                                                  Account No.        
                                                      เช็ค                                                                                         ธนาคาร                                                                                             สาขา 
                                                     Cheque No.                                                                           Bank                                                                                                 Branch 

*เฉพาะบญัชีเงินฝากท่ีได้รับการอนมุติัจากธนาคารในบริการค าสัง่หักบญัชีเงินฝาก / Only a deposit account that has been approved by the Bank for Direct Debit Service 
ส ำคัญ : กำรรับทรำบควำมเส่ียงของกำรลงทนุเทยีบกับผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทนุ / Important : Risk acknowledgement compared to Investor’s Risk Profile 
 ในกรณีที่ระดับควำมเส่ียงของกองทุนที่ลงทุนข้ำงต้นนี ้“สูงกว่ำ” ระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ของข้ำพเจ้ำตำมผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียงที่ได้จำกกำรท ำแบบประเมินระดับควำมเส่ียงของ

บริษัทจัดกำร / In case that this Fund contains higher level of risk than my/our “Risk profile”. 
ข้าพเจ้ารับทราบวา่กองทนุท่ีข้าพเจ้าได้ลงทนุนี ้ไม่ตรง กบัผลการประเมินระดบัความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของข้าพเจ้าท่ีเคยให้ไว้ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงท่ีเพ่ิมขึน้ โดยได้รับค าแนะน า
การลงทุน ลกัษณะของกองทุน ค าเตือน ตลอดจนความเสี่ยงทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ ขายหน่วยลงทุนแล้ว / I/We hereby acknowledge and accept that this Fund which I/We 
would like to apply for this subscription is not compatible with my/our acceptable level of risk from the “Risk Profile” assessment that I/We have done. However, I/We accept the higher 
risk exposure and had received investment advice, funds’ features, warning including all involve risks of the fund from whom I/We subscribed.  

 ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ข้อมูลในแบบประเมินระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ว่ำ “ไม่สำมำรถยอมรับควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียนได้”/ If the unitholder had not previously 
agreed to accept foreign exchange risks according to the latest Risk Profile previously submitted. 

          ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทนุท่ีข้าพเจ้าได้ลงทนุนี ้รวมถึงได้รับทราบค าเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทนุแล้ว/ 
          I/We agree to accept foreign exchange rate risks and the foreign exchange management strategy taken by the fund (if any), including warning of the fund from whom I/We subscribed.   
 
 
ส ำหรับกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่ำงประเทศ / For Investment in Foreign Investment Fund (FIF) 

ข้าพเจ้ารับทราบวา่การลงทนุในกองทนุรวมท่ีลงทนุในต่างประเทศนีม้ีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน ซึง่อาจท าให้เกิดก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสงูกว่าหรือต ่ากว่ามลูค่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้/ 
I/We hereby acknowledge that foreign investment carries with its risk of exchange rates. Where initial investment can lose value due to exchange rate fluctuations or they can profit due to favorable exchange rate changes.  

กำรส่ังซือ้เพื่อกำรโอนสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรอ่ืนเข้ำ / Subscription of mutual funds from units switched from other asset management company to  
          กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ / Retirement Mutual Fund (RMF)                                               กองทนุรวมหุ้นระยะยาว / Long-Term Equity Fund (LTF)                          
ข้าพเจ้าจะน าใบค าสัง่ซือ้กองทุนนีไ้ปแสดงต่อ บลจ. ต้นทางนัน้และจัดส่งเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบญัชีกองทุน “บัญชีซือ้หน่วยลงทุน บลจ.แมนูไลฟ์” พร้อมหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้กับ  
บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ภายในเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 4 นับจากวนัท่ี บลจ. ต้นทางได้ด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนให้กับข้าพเจ้า หากข้อมลูท่ี บลจ.ต้นทางส่งให้ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่ตรงกับ
ใบสัง่ซือ้เพ่ือการโอนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุนี ้ ข้าพเจ้าอนญุาตให้ บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีอ านาจเต็มในการตดัสินใจตามท่ีเห็นสมควรแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุและข้าพเจ้ายอมรับการด าเนินการดงักลา่วนัน้ 
I/We will present this subscription order to the original asset management company, so that it can arrange to transfer the money from the redemption of unit to “Subscription account for 
Manulife Asset Management”. I/We will also provide a confirmation note to Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. by 12.00 p.m. of the 4th business day, commencing from the first 
day that the units have been redeemed from the original asset management company. In the case that the information provided by the original asset management company does not match 
with the information stated on this subscription order. I/We present Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. with the right to make an appropriate decision on my/our behalf. 
ส ำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยำว / For Investment in Long-Term equity fund (LTF) 
หากมลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทนุลดลง จนเป็นเหตใุห้เลิกกองทนุรวม ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงันี ้(กรุณาเลือกเพียง 1 ข้อ) 
In case that the decrease in the value or the number of units of the fund results in the dissolution of the fund, I/We hereby desire to (please choose one): 

ประสงค์ท่ีจะโอนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน ซึง่อาจจะเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจดัการของ บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ถ้ามี) หรือของบริษัทจัดการอ่ืน โดยบริษัทจัดการจะ
เป็นผู้ พิจารณากองทุนหุ้ นระยะยาวท่ีจะรับโอน ให้มีลักษณะใกล้เคียงกันตามท่ีเห็นสมควรโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าแล้ว และความประสงค์นีใ้ห้หมายรวมถึงหน่วยลงทุน  
ทัง้หมดท่ีมีอยู่ในบญัชีข้าพเจ้า/ Transfer all units to another Long-term Equity Fund (“LTF”), that is managed by Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. (if any) or transfer all units 
to an LTF managed by another asset management company. If the latter is desired, with our consent here and without further prior consent, Manulife Asset Management (Thailand) 
Co., Ltd. holds the right to nominate another such LTF which is similar to the one that has been dissolved. 
ไมม่ีความประสงค์ให้บริษัทจดัการด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (โอนย้ายการลงทนุ) ของกองทนุรวมและความประสงค์นีใ้ห้หมายรวมถึงหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นบญัชีข้าพเจ้า /  
Receive all the money derived from the Investment units once sold.   

 ข้าพเจ้าตกลงซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบใุนใบค าสัง่นีโ้ดยจะไม่เพิกถอนค าสัง่นีไ้ม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อก าหนดสิทธิของผู้ลงทนุที่ระบไุว้ในคู่มือผู้ลงทุน ในกรณีที่ค าสัง่ซือ้นีถู้กปฏิเสธ  ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับเงินที่ได้
ช าระแล้วคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ ทัง้นี ้ข้าพเจ้ายอมรับที่จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขทัง้หมดที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุทกุประการ (ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอรับและศึกษาคู่มือผู้ลงทุน คู่มือ
ภาษีและหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญัที่ควรทราบได้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการหรือทางเว็บไซต์ www.manulife-asset.co.th หรือสถานที่ติดต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ)  

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิม แรก และข้าพเจ้าอาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามที่ได้มีค าสัง่ไว้ และข้าพเจ้าควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลที่ได้รับความเห็นชอบ 

 ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมตัิจากส านักงานและที่แก้ไขเพ่ิ มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่าง 
บริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุที่จดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ สบัเปลี่ยนเข้าหรือโอนกองทนุใดๆ ตามค าสัง่นัน้ๆ รวมถึงการรับค าสัง่ผ่านระบบต่างๆ เช่น ทางโทรสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
(ถ้ามี) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากระดบัความเสี่ยงของกองทนุนัน้สงูกว่าระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดบัความเสี่ยงที่เคยให้ไว้ ยกเว้น กรณีที่ข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบ
ความเสี่ยงของกองทนุนัน้เป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควรภายใต้หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด 

 ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า เพ่ือให้ได้รับค าแนะน าการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนควรท าแบบประเมินระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
รวมถึงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ทัง้นี ้หากผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเ มินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับค าแนะน าการลงทุนและอาจไม่สามารถ  
ท ารายการซือ้ สบัเปลี่ยนหรือโอนกองทนุใดๆ ได้ 

 I/We agree to subscribe to the investment units as stated above. I/We shall not cancel this subscription in any circumstances except the cases outlined in the Investor’s Rights. In case this 
subscription is rejected. I/We agree to accept the return of the money already paid without interest. I/We accept to be bound by all terms and conditions specified in the Fund’s Prospectus. 
(Unitholder may receive and study the Investor’s rights, the Fund’s Prospectus Summary and Tax Manual which contain material information for investors at the office of the Asset Management Company  
or website at www.manulife-asset.co.th or all selling agents). 

 Investment in Mutual Funds is not deposits and is subject to Investment risks. I/We may get back the money more or less than the original investment amount. I may not receive the redemption 
proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as I/We wish. I/We should execute transactions with approved investment contact person only.  

 In case the investment units have been allocated. I/We acknowledge and agree to be bound by all terms and conditions specified in the Fund’s Prospectus which has been approved by the SEC  
and amended according to the law and obligations, and also the Commitment between the Asset Management Company and unitholder made legally and signed by the Trustee. 

 I/We agree and acknowledge that Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. reserves the rights to refrain the executing my/our order to purchase, switch-in or transfer any units according 
to my/our order forms, including orders via fax or other electronics transaction services (if any) without prior notice, if the risk level of the Fund is higher than my/our acceptable level of risk from 
the “Risk Profile” assessment that I/We have done. This excludes cases whereby I/We have agreed and acknowledged the risks of funds on a case by case basis, or cases which may be 
changed in the future under the guidelines of the SEC or other relevant laws and the Asset Management Company considers it is appropriate for exclusion.  

 I/We agree and acknowledge that in order to receive suitable investment advices from the investment advisor, unitholder should complete the Risk Profile assessment with accurate information 
that is frequently updated. If the unitholder does not provide data as requested in the assessment questionnaire or only provide partial information, unitholder may not be entitled to receive  
the investment advices or may not be proceeded with any subscription, switching or transferring orders placed by such funds. 

ลำยมือช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder(s) Signature 
 
 

Marketing 
Agent/Branch Code: ..……………………………………. 
Marketing Name: ………….…………………………...…. 
Staff Code: ………………………………..…………….…. 
IC License No. ……………………………….………….... 
Received : ……………………………………………........ 
Authorized : ……………………………………………...... 

Registrar 
Reference No. ……………………………...…. 
Input : ………………….……………………….. 
Checked : ……………………….……………... X 

ช ำระโดย / Payment 

ลำยมือช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / 
Unitholder(s) Signature x 

บตัรเครดิต 
Credit Card 

http://www.manulife-asset.co.th/
http://www.manulife-asset.co.th/


 

คูมือผูลงทุน Investor’s Rights 

 
 
 
 
 

สิทธิของผูลงทุน 

(1) ผูขายหนวยลงทุนสามารถขายหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการมากกวา 1 แหงได ดังนั้น ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงที่ผูขายหนวยลงทุนให 
(2) เพ่ือใหการติดตอเปนไปโดยสะดวก ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู ของบริษัทจัดการและผูขายหนวยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวของผูติดตอผูลงทุน 
(3) เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบความเส่ียงของกองทุนรวมที่ถูกแนะนําใหซื้อ พรอมทั้งคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงของการลงทุนในกองทุนรวม (เพ่ือ  
     เปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น) 
(4) เพ่ือใหไดรับขอมูลของกองทุนรวมอยางครบถวนในการใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปจจุบัน เชน กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดําเนินการโดย 
     ปกติ ไมอยูในชวงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไมตองการลงทุน เปนตน ทั้งนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดของกองทุน 
(5) เนื่องจากผูขายหนวยลงทุน สามารถขายหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการมากกวา 1 แหง และอาจรับคาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแตละแหงไมเทากัน ผูลงทุนควรใชสิทธิขอทราบ 
     อัตราคาธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ผูขายหนวยลงทุนไดรับเพ่ือดูเปรียบเทียบกันได 
(6) หากทานเปนผูลงทุนที่ไดรับการติดตอโดยทานมิไดขอหรือแจงผูขายไว ทานสามารถปฏิเสธไดโดยไมขอรับการติดตอใดๆ ในลักษณะเปนการขายหนวยลงทุน 
(7) หากทานเปนผูลงทุนที่ไดรับการติดตอโดยทานมิไดขอหรือแจงผูขายไว และตัดสินใจลงทุนไปแลวในกรณีดังกลาวนี้ ทานสามารถใชสิทธิขอยกเลิกการซื้อ หรือทําการขายคืนหนวยลงทุนไดตาม 
     ระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว 

การย่ืนขอรองเรียนเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวม 

ผูถือหนวยลงทุนสามารถยื่นขอรองเรียนผานชองทางใดชองทางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(1) บุคคลที่เปนผูขายหนวยลงทุน 
     ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถรองเรียนไดโดยวาจาหรือยื่นเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตอ

บุคคลที่เปนผูขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ หากทานรองเรียนดวยวาจา ทานสามารถใหบุคคลที่เปนผูขายหนวยลงทุนบันทึกขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษร โดยทานตองสอบทานและลงนามกํากับทุก
คร้ังเพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง บุคคลที่เปนผูขายหนวยลงทุนดังกลาวสามารถแกปญหาที่ทานรองเรียนไดในเบื้องตน และมีหนาที่รวบรวมขอรองเรียนและการแกไขปญหานําสงตอใหบริษัท
จัดการรับทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่มีขอยุติ 

(2) บริษัทจัดการ 
     ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถรองเรียนไดโดยวาจาหรือยื่นเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตอ

บริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากทานรองเรียนโดยวาจา ทานสามารถใหบริษัทจัดการบันทึกขอรองเรียนเปนลายลักษณอักษร โดยทานตองสอบทานและลงนามกํากับทุกคร้ังเพ่ือเปนการยืนยันความถูกตอง 
บริษัทจัดการมีหนาที่แกไขปญหาขอรองเรียนของผูถือหนวยลงทุน อีกทั้งมีหนาที่ตองรวบรวมขอรองเรียนและการแกไขปญหาใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนรายไตรมาส ภายใน 15 วนั 
นับแตวันส้ินไตรมาส 

(3) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
     ผูถือหนวยลงทุนสามารถรองเรียนเก่ียวกับการซื้อขายหนวยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่เก่ียวของกับการลงทุนของกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อสํานักงานฯ รับทราบขอรองเรียน

ดังกลาว สํานักงานฯ จะจัดสงขอรองเรียนใหบริษัทจัดการเพ่ือพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน โดยบริษัทจัดการจะตองรายงานตอสํานักงานฯ ภายใน  30 วันนับแตวันที่ได รับขอ
รองเรียน หากบริษัทจัดการดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหบริษัทจัดการรายงานการดําเนินการตอสํานักงานฯ ทุก 30 วันจนกวาจะแลวเสร็จ 

 

เมื่อมีขอยุติเก่ียวกับกรณีดังกลาวแลว บริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน แลวแตกรณี มีหนาที่แจงตอผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่มีขอยุติ 

Rights of Investors 

(1) Because the investment agent can sell funds for several management companies, you may request him/her to disclose the names of all management companies that manage     
the funds offered. 

(2) For future contact, you should request the names and addresses of the management companies as well as the investment agent’s name, address and ID number. 
(3) Before subscribing to the recommended fund, you have the rights to request for the information on its risk level, warnings and additional details on the inherent risks of mutual   

funds as compared to other types of investments. 
(4) In order to obtain the information fully, you should request the current status of the fund, i.e. that the fund is not being merged with another fund in which you do not wish to     

invest. This is to your best interest. 
(5) Since the investment agent can sell the funds for several management companies and receives different commissions, you can request those commission rates for comparison. 
(6) You may reject a “cold call” from an unknown investment agent who offers the funds without your request. 
(7) If you receive a “cold call” and have decided to invest in the offered fund(s), you have the rights to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period  
     specified by law. 

How to File a Complaint on Your Investment in Mutual Funds 

You may file a complaint on your investment in mutual funds to any of the following parties: 
(1) Investment Agent 

The complaint can be made both verbally or in writing. If you make a complaint verbally, you should ask the investment agent to record it on a form which you can verify and 
certify. If the investment agent is able to resolve the issue, he/she will submit the complaint form and the resolution to Manulife within 7 days after the issue is resolved. 

(2) Management Company (Manulife)  
The complaint can be made both verbally or in writing. If you make a complaint verbally, you should ask the staff to record it on a form which you can verify and certify. Manulife 
has a duty to resolve the issue for you and collect the complaint form with the resolution and report to the Office of the Securities and Exchange Commission every quarter. The 
filing must be done within 15 days after the end of the quarter. 

(3) The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) 
The Office of the SEC will pass the complaint to Manulife. Manulife must resolve the issue and report the resolution to the Office of the SEC within 30 days from the day of 
receiving such complaint. If the issue has not been resolved, Manulife has a duty to submit the progress report to the Office of the SEC every 30 days until the issue is resolved. 

 

When the issue is resolved, the investment agent of Manulife has a duty to inform you of the resolution within seven days. 
 


