
 

  
  

 

 

ลดความเสี่ยงของการลงทนุในจังหวะทีไ่มเหมาะสม  ดวยเทคนิคการลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging (DCA) 

วันนี้ ทานสามารถวางแผนการลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.แมนูไลฟ ลวงหนา ดวยจํานวนเงินที่เทากันทุกเดือน 
ขั้นตํ่าเพียง 2,000 บาท 

เพียงทานสมัคร  “Manulife Savings Plan (MSP)” พรอมขออนุมัติ  “การหักเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ”  
ของ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารทหารไทย 

 เอกสารการสมัคร Manulife Savings Plan (MSP) 
ลูกคาใหม ลูกคาเดิม 

1. เอกสารการเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  
 ใบคําขอเปดบัญชี     
 ขอมูลผูลงทุน (Investor Profile) ประกอบดวย 2 สวน 

o สวนท่ี 1 : ขอมูลสวนตัวของผูลงทุน 
o สวนท่ี 2 : แบบประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได  

               (Risk Profile) ของผูลงทุน 
พรอมแนบเอกสารประกอบการเปดบัญชี   
 สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

หรือสําเนาเอกสารแสดงตนอ่ืนๆ  
 สําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  

(สําหรับโอนเงินปนผลหรือเงินคาขายคืน)   
2. ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแบบรายเดือน  

(Monthly Subscription Plan Form) 
3. หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก*  

(Letter of Consent for Direct Debit Service) 
พรอมแนบเอกสารประกอบ  
 สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

หรือสําเนาเอกสารแสดงตนอ่ืนๆ  
 สําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

(สําหรับหักบัญชีเพ่ือชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน) 
หรือ หลักฐานการสมัครขอใชบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ผาน ATM*  

1. ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแบบรายเดือน 
(Monthly Subscription Plan Form) 

2. แบบประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Profile) 
3. หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก*  

(Letter of Consent for Direct Debit Service) 
พรอมแนบเอกสารประกอบ ไดแก  
 สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

หรือสําเนาเอกสารแสดงตนอื่นๆ  
 สําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

(สําหรับหักบัญชีเพ่ือชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน)     
หรือ หลักฐานการสมัครขอใชบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร

ผาน ATM* 
 

สําหรับทานท่ีไดทําแบบประเมินความเส่ียงท่ียอมรับไดและไดรับการอนุมัติ
ขอหักบัญชีเงินฝากไวกอนหนาน้ี หากไมมีการเปล่ียนแปลงขอมูลดังกลาว 
ทานสามารถสงเฉพาะ  
1. ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแบบรายเดือน  

(Monthly Subscription Plan Form) 
2. สําเนาบัตรประชาชน 
 

หมายเหตุ: *    ในปจจุบัน ธนาคารที่สามารถขอเปดใชบริการหักบัญชี และ สมัครหักบัญชีผาน ATM มี 5 แหง คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
กรุงเทพ และธนาคารทหารไทย 

                สงเอกสารทั้งหมด (ตนฉบับ) มายัง บลจ.แมนูไลฟ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟเพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา 
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 รอผลอนุมัติ 
บลจ.แมนูไลฟจะแจงผลการอนุมัติการหักบัญชีเงินฝากธนาคารและวันเริ่มทํารายการลงทุนแบบรายเดือนใหทานทราบ  
โดยปกติการสมัครขอใชบริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผาน ATM จะใชเวลาอนุมัติประมาณ 3 วันทําการ  
หากเปนการสมัครโดยใชหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก จะใชเวลาอนุมัติประมาณ 3-4 อาทิตย 

 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

      โทร. 0-2354-1001 หรือ 0-2246-7650 กด 2  โทรสาร 0-2642-6341   www.manulife-asset.co.th  E-mail: MAMT_Marketing@manulife.com 
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทนุควรศึกษาขอมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดําเนินงานของกองทุน  และคูมือภาษีกอนตัดสนิใจลงทนุ 
กา รล งทุ น ในกอง ทุน รวมที่ ล ง ทุน ในต า งป ระ เทศ มีความ เสี่ ย งจากอั ต ร าแลก เปลี่ ยน   ซึ่ ง อ าจทํา ให ไ ด รั บ เ งินคื นสู งก ว าห รื อต่ํา ก ว า เ งิ นล ง ทุน เ ร่ิ มแ รก ได  

เ ง่ื อน ไข เป น ไปตามที่ บ ริ ษัท จัดกา รกาํหนด  

 Manulife Savings Plan (MSP) 
สรางวินัยการออมดวยการลงทุนสม่ําเสมอแบบรายเดือน 



 
ชั้น 6  อาคารแมนูไลฟเพลส 364/30 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 
6th Floor, Manulife Place 364/30 Sri Ayuthaya Road, Thanon phayathai, Rajthevi, Bangkok 10400 
Tel.  (66) 2246-7650 Fax. (66) 2642-6341 www.manulife-asset.co.th 

คําสั่งซ้ือหนวยลงทุนแบบรายเดือน 
Monthly Subscription Plan Form 

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

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจํานําหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ                   
The Asset Management Company or Registrar has the right to refuse the registration of transfer or pledge of units of LTF/RMF  

ชื่อผูถือหนวยลงทนุ/ Unitholder Name                                                                                                                                                                                                        วันที่/ Date 

เลขที่ผูถือหนวยลงทนุ/ Unitholder Number                                                                                                                                    ระดับความเส่ียงของผูถือหนวยลงทนุ/Unitholder’s Level of Risk                                         

                                                      

 ช่ือกองทนุ /                                                                              
 Fund Name                                                                                                      
         จํานวนเงิน/ Amount in Baht                                                                                                                    .   บาท/Baht                                                           
 โปรดระบุจํานวนเงินเปนตัวอกัษร 
 Please specify amount in words 
 กรณีที่ไมสามารถดําเนนิการไดตามวันที่กําหนดไวขางตน เนื่องจากตรงกับวันที่มิใชวันทําการซ้ือขายของกองทุน หรือเปนวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ ขาพเจาจะใหดําเนินการใน / 
 If my selected date above is the non-trading day of the respective fund or is the non-working day of the Asset Management Company, please execute my order on                  
         วันทําการกอนหนา / the previous working day                                             วันทําการถัดไป / the next working day 

                                                         คําสั่งหักบัญช*ี                 ธนาคาร                                                                                                                    สาขา 
                                                         Debit account order*     Bank                                                                                                                        Branch 
                                                                                                  เลขที่บัญชี                                                                                                    
                                                                                                  Account No.        
                                                        *เฉพาะบัญชีเงินฝากที่ไดรับการอนุมัติจากธนาคารในบริการคําสั่งหกับัญชเีงินฝาก / Only a deposit account that has been approved by the Bank for Direct Debit Service 
สําคัญ :  การรับทราบความเสี่ยงของการลงทุนเทียบกับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของผูลงทุน / Important : Risk acknowledgement compared to Investor’s Risk Profile 
 ในกรณีทีร่ะดับความเสี่ยงของกองทนุทีล่งทนุขางตนนี ้“สูงกวา” ระดับความเส่ียงทีย่อมรับไดของขาพเจาตามผลการประเมนิระดับความเส่ียงทีไ่ดจากการทาํแบบประเมนิระดับความเส่ียงของ

บริษัทจัดการ / In case that this Fund contains higher level of risk than my/our “Risk profile”. 
ขาพเจารับทราบวากองทุนที่ขาพเจาไดลงทุนนี้ ไมตรง กับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจาที่เคยใหไว อยางไรก็ตาม ขาพเจาตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น โดยไดรับคําแนะนํา
การลงทุน ลักษณะของกองทุน คําเตือน ตลอดจนความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวของกับกองทุนดังกลาวจากผูขายหนวยลงทุนแลว/ 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.  

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

          ขาพเจาตกลงและรับทราบความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (ถามี) ของกองทุนที่ขาพเจาไดลงทุนนี้ รวมถึงไดรับทราบคําเตือนจากผูขายหนวยลงทุนแลว/ 
          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.   
 
 
สําหรับกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ / For Investment in Foreign Investment Fund (FIF) 

ขาพเจารับทราบวาการลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจไดรับเงินคืนสูงกวาหรือ 
ต่ํากวามูลคาเงินลงทุนเร่ิมแรกได/ 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.   

สําหรับกองทุนรวมหุนระยะยาว / For Investment in Long-Term equity fund (LTF) 

หากมูลคาหนวยลงทุนหรือจํานวนหนวยลงทุนลดลง จนเปนเหตุใหเลิกกองทุนรวม ขาพเจามีความประสงคดังน้ี (กรุณาเลือกเพียง 1 ขอ) 
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): 

ประสงคท่ีจะโอนหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอ่ืน ซึ่งอาจจะเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวภายใตการจัดการของ บลจ.แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (ถามี) หรือของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัท
จัดการจะเปนผูพิจารณากองทุนหุนระยะยาวท่ีจะรับโอน ใหมีลักษณะใกลเคียงกันตามท่ีเห็นสมควรโดยถือวาไดรับความยินยอมจากขาพเจาแลว และความประสงคน้ีใหหมายรวมถึงหนวยลงทุน 
ท้ังหมดท่ีมีอยูในบัญชีขาพเจา/ 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. 
ไมมีความประสงคใหบริษัทจัดการดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (โอนยายการลงทุน) ของกองทุนรวมและความประสงคน้ีใหหมายรวมถึงหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีมีอยูในบัญชีขาพเจา /  
Receive all the money derived from the Investment units once sold.   

 ขาพเจาตกลงซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุในใบคําสั่งนี้โดยจะไมเพิกถอนคําสั่งนี้ไมวากรณีใดๆ เวนแตเปนขอกําหนดสิทธิของผูลงทุนที่ระบุไวในคูมือผูลงทุน ในกรณีที่คําสั่งซ้ือนี้ถูกปฏิเสธ  ขาพเจาตกลงที่จะรับเงินที่ได
ชําระแลวคืนโดยไมมีดอกเบ้ีย ทั้งนี้ ขาพเจายอมรับที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขทั้งหมดที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนทุกประการ (ผูถือหนวยลงทุนสามารถขอรับและศึกษาคูมือผูลงทุน คูมือ
ภาษีและหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ควรทราบได ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต www.manulife-asset.co.th หรือสถานที่ติดตอผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน)  

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ขาพเจาอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรก และขาพเจาอาจไมไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หรืออาจไมสามารถขายคนืหนวยลงทุนตามที่ไดมีคําสั่งไว และขาพเจาควรซ้ือขายหนวยลงทุนกับบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบ 

 ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ขาพเจารับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานและที่แกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวาง 
บริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

 ขาพเจาตกลงและรับทราบวา บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมดําเนินการตามคําสั่งซ้ือ สับเปลี่ยนเขาหรือโอนกองทุนใดๆ ตามคําสั่งนั้นๆ รวมถึงการรับคําสั่งผานระบบตางๆ เชน ทางโทรสารหรือทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 
(ถามี) โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากระดับความเส่ียงของกองทุนนั้นสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของขาพเจาตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่เคยใหไว ยกเวน กรณีที่ขาพเจาไดตกลงและรับทราบ
ความเสี่ยงของกองทุนนั้นเปนคราวๆ ไป หรือยกเวนกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรภายใตหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของกําหนด 

 ขาพเจาตกลงและรับทราบวา เพ่ือใหไดรับคําแนะนําการลงทุนที่เหมาะสมจากผูขายหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนควรทําแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Profile) โดยใหขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง 
รวมถึงตองมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ทั้งนี้ หากผูถือหนวยลงทุนไมใหขอมูลตามแบบประเมินฯ หรือใหขอมูลไมครบถวน ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับคําแนะนําการลงทุนและอาจไมสามารถ 
ทํารายการซ้ือ สับเปลี่ยนหรือโอนกองทุนใดๆ ได 

 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. 

ลายมือชื่อผูถือหนวยลงทุน / Unitholder(s) Signature 
 
 

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

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

 

ขาพเจามีความประสงคจะซื้อหนวยลงทนุแบบรายเดือน / I would like to apply for Monthly Subscription Plan

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 
 Level of Risk of Fund   

X 

ลายมือช่ือผูถือหนวยลงทนุ / 
Unitholder(s) Signature x

ทุกวันที่ (โปรดระบุวันที่ 1-31)    
 Date (Please specify 1st – 31st ) 

ชําระโดย / Payment 



 
ชั้น 6  อาคารแมนูไลฟเพลส 364/30 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 
6th Floor, Manulife Place 364/30 Sri Ayuthaya Road, Thanon phayathai, Rajthevi, Bangkok 10400 
Tel.  (66) 2246-7650 Fax. (66) 2642-6341 www.manulife-asset.co.th 

 
 

 
 
 
1. คําส่ังซื้อหนวยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) นี้ จะมีผลตอเม่ือบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนไูลฟ (ประเทศไทย) 

จํากัด (“บริษัท”) ไดรับแจงผลการอนุมัติการหักเงินจากบัญชีของธนาคารที่เก่ียวของแลว   

2. คําส่ังซ้ือหนวยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) นี้ จะมีผลบังคับใชจนกวาผูถือหนวยลงทุนแจงยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนแบบรายเดือน  โดยตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 10 วันทําการกอนวันทํารายการ
ลงทุนแบบ MSP ในครั้งตอไป 
2.1  หากทานแจงยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังมาไมนอยกวา 10 วันทําการกอนวันทํารายการลงทุนแบบ MSP  บริษัทจะยกเลิกหรือ 
       เปล่ียนแปลงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแบบรายเดือนของทานในรอบเดือนปจจุบัน 
2.2  หากทานแจงยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังมานอยกวา 10 วันทําการกอนวันทํารายการลงทุนแบบ MSP  บริษัทจะยกเลิกหรือ 
       เปล่ียนแปลงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแบบรายเดือนของทานในรอบเดือนถัดไป 

3. การเปล่ียนแปลงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) ที่ไดรับอนุมัติเรียบรอยแลวและมีผลบังคับใช 
ในปจจุบัน ทานจะตองแจงยกเลิกคําส่ังเดิมเปนลายลักษณอักษรและสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan 
Form) ใหมใหแกบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 10 วันทําการกอนวันทํารายการลงทุนแบบ MSP ในครั้งตอไป ตามเงื่อนไขในขอ 2    

4. หลักเกณฑในการซื้อหนวยลงทุนแบบรายเดือน  

4.1 กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคในการทํารายการลงทุนแบบ MSP ในวันเดียวกันมากกวาหน่ึงกองทุนขึ้นไป จะตองระบุ 
ลําดับที่ของกองทุนที่ทานประสงคจะใหบริษัททํารายการตามลําดับกอนและหลัง 

4.2 กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคในการทํารายการลงทุนแบบ MSP ในวันเดียวกันเพียงหนึ่งกองทุนและจํานวนเงินในบัญชีเงิน
ฝากของทาน ณ วันหักเงินจากบัญชีเงินฝากไมเพียงพอที่จะชําระคาซ้ือหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อในคราวนั้น  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ยกเลิกคําส่ังซ้ือในคราวดังกลาวทันที 

4.3 กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคในการทํารายการลงทุนแบบ MSP ในวันเดียวกันมากกวาหนึ่งกองทุนขึ้นไป บริษัทจะ
ดําเนินการซ้ือหนวยลงทุนใหแกทานตามลําดับที่ระบุไวในใบคําส่ังซื้อ  

• หากจํานวนเงินในบัญชีเงินฝากของทาน ณ วันหักเงินจากบัญชีเงินฝากไมเพียงพอที่จะชําระคาซ้ือหนวยลงทุนในลําดับใดเลย 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําส่ังซื้อในวันดังกลาวทั้งหมด 

• หากจํานวนเงินในบัญชีเงินฝากของทาน ณ วันหักเงินจากบัญชีเงินฝากไมเพียงพอที่จะชําระคาซ้ือหนวยลงทุนไดครบตามคําส่ังซื้อ
ทุกรายการในวันนั้นทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทํารายการซ้ือตามลําดับที่ระบุไวในใบคําส่ังซื้อจนครบตามจํานวนเงินที่
เพียงพอสําหรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุนในแตละลําดับทั้งจํานวน   

4.4 หากบริษัทไมสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวเพื่อชําระคาซ้ือหนวยลงทนุ (โดยพิจารณาเปนรายกองทุน) เปนเวลา 2 คราว
ติดตอกัน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแบบรายเดือนของกองทุนนั้นๆ และหากผูถือหนวยลงทุนประสงคจะทํา
รายการซื้อแบบรายเดือนของกองทุนนั้นๆ ภายหลังจากการถูกยกเลิก ทานจะตองสงคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly 
Subscription Plan Form) ใหมใหแกบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 10 วันทําการกอนวันทํารายการลงทุนแบบ MSP ในครั้งตอไป โดยใช
หลักเกณฑในการเร่ิมตนทํารายการใหมเชนเดียวกับการยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงคําส่ังในขอ 2 

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไมทํารายการยอนหลังในทุกกรณี แมวาตอมาภายหลังจํานวนเงินในบัญชีเงินฝากของทานจะมีเพียงพอที่จะ
ชําระคาซ้ือหนวยลงทุนสําหรับรายการซื้อที่ถูกยกเลิกกอนหนานี้ 

 

คําเตือน :  การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและคูมือภาษีกอนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ 
  มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ซึ่งอาจทําใหเกิดกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนและอาจไดรับเงินคืนสูงกวาหรือตํ่ากวา 
  มูลคาเงินลงทุนเร่ิมแรกได 

ขอกําหนดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Manulife Savings Plan (MSP) 



 

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. 
 



 
ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟเพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-2246-7650 โทรสาร 0-2642-6341 

6th Floor, Manulife Place 364/30 Sri Ayudhaya Road, Thanon Phayathai, Rajthevi, Bangkok 10400 Tel. 0-2246-7650 Fax. 0-2-642-6341 
 

หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก / Direct Debit Order 
 

วันที่ / Date.........................................................................................         

เรียน / To ผูจัดการธนาคาร / The Manager of .......................................................................Bank,สาขา ................................................................Branch 

ขาพเจา / I,...............................................................................................เจาของบัญชีเงินฝากประเภท / owner of the.......................... account,  

ช่ือบัญชี. / Account Name.......................................................................................เลขที่บัญชี / Account Number…......................................................... 

สถานที่ติดตอ / Contact Address ....................................................................................................................................................................................... 

จังหวัด / Province.............................................รหัสไปรษณีย / Postal Code........................โทรศัพท / Tel.Number............................................................. 
 

มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพ่ือชําระคาซือ้หนวยลงทนุ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนู

ไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนเงินที่ปรากฏในระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรทีธ่นาคารไดรับจากบริษัทและนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชขีองบริษัท 

ในการหักเงินจากบัญชเีงินฝากของขาพเจา เพ่ือชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบริษัทดังกลาว   หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจง

แกธนาคารนั้นไมถูกตองและธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามจํานวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงทีจ่ะดําเนนิการเรียกรองเงิน

จํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนีโ้ดยขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพ่ือชําระหนีแ้กบริษัทตาม

จํานวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัทและขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเม่ือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีใน

ขณะนั้นเทานั้น และในการหกับัญชเีงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ 

STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ หนังสอืรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกํากับภาษี ของบริษัท 

ในกรณทีี่เอกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขที่ของบัญชีเงินฝากที่กลาวขางตน ไดเปลี่ยนแปลงไป ไมวาโดยเหตุใดกต็าม ขาพเจาตกลงใหหนังสอืขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช

บังคับสําหรับเงินฝากทีไ่ดเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ไดดวยทุกประการ 

การขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทนัทนีับแตวนัทําหนังสือนี ้ และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาขาพเจาจะไดแจงเพิกถอน โดยทําเปนลายลักษณอกัษร      

ใหธนาคาร และบริษัททราบอยางนอยลวงหนา 30 วัน 

 Wish to request the Bank to make direct debit of my account as described above for the payment of subscription to Manulife Asset Management (Thailand) 

Co.,Ltd. (hereinafter referred to as the “Company”) according to the amount shown in the computer data media which the Bank receives from the Company through its bank 

(hereinafter referred to as the “Company’s Bank”), and to credit such money to the Company’s Bank’s account. 

 In the direct debit of my account for the payment of subscription to the Company, should it appear later that Company notifies the Bank is incorrect and that the 

Bank has already debited my account according to the amount stated in the invoice or data diskette/tape, I agree to claim such amount from the Company directly. I hereby 

waive my right to demand or sue the Bank for its reimbursement of money that has been debited from my account for payment to the Company according to the amount as 

stated in the invoice or data diskette/tape that the Bank received from the Company, I acknowledge that the Bank will make direct debit of my account only when the fund then 

available therein is sufficient therefore. In such direct debit of my account, I also waive a notice thereof from the Bank because I will be able to receive details of the transaction 

from the passbook/Bank statement or confirmation note/official receipt/tax invoice receipt from the Company. 

 In case the evidential document and the account number mentioned above have been changed for whatsoever reason, this Direct Debit Order shall remain in 

effect in all respects with regard to the account so changed 

 This Direct Debit Order shall be effective immediately as from the date hereof and shall be in full force and effect until it is revoked by written notification to the 

Bank and the Company within 30 days.    
 

          ขอแสดงความนับถือ/Yours sincerely 

 
                  ลงช่ือ/Signed.................................................................ผูใหความยินยอม/Consent Giver 

             (.......................................................................) 

                (ตามท่ีใหไวกับธนาคาร / as given to the Bank) 
 

กรุณาแนบ สําเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนารายการเดินบัญชีกระแสรายวนั พรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตอง 
Please attach copy of Savings Deposit Passbook or Current Deposit Statement with signature. 

 

สําหรับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด  

 Manulife Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. 

สําหรับ ธนาคาร /.......................... Bank, สาขา.................Branch 

 ตรวจสอบแลวถูกตอง / Examined and found correct. 

 

ลงช่ือ / Signed .................................................................................................. 

วันที่ / Date .......................................................................................................

(รับรองลายมือช่ือผูใหความยินยอม/Certified true  signature of Consent Giver) 

 

ลงช่ือSigned.............................................................................................. 

วันที่ / Date ............................................................................................... 

(ลายมือช่ือผูรับมอบอํานาจสาขา  /Authorized Signatory of the Branch) 

 



 

 

 

 

 

 

 
ภาษาไทย / Thai Language 
 

     

1.   กดรหัสบัตร ATM 

2.   เลอืก "กองทนุรวม/ สมัครบรกิาร/  

      K-Mobile Banking/ อืน่ๆ" 

3.   เลอืก "สมัครบรกิารหักบัญชอีตัโนมัต/ิ  

      บรกิารเตมิเงนิอัตโนมัต/ิ เปลีย่นเป็น 

      บัญช ีE-Savings" 

4.   เลอืก "สมัครบรกิารหักบัญชอีตัโนมัต ิ 

      (Direct Debit)" 

5.   เลอืก "ระบรุหัสบรษัิท" 

6.   เลอืกบัญชทีีต่อ้งการใหท้ ารายการแบบ 

      "ออมทรัพย"์ หรอื "กระแสรายวัน" 

7.   ระบรุหัสบรษัิท 33554 แลว้กด "รหัส 

      บรษัิทถูกตอ้ง" 

8.   ระบหุมายเลขสมาชกิ = เลขทีบั่ตร

ประชาชน 

9.   รับทราบเงือ่นไขและขอ้ตกลงการใช ้

บรกิาร แลว้กด "ยนืยันการท ารายการ" 

10. เสร็จส ิน้ขัน้ตอนการสมัคร รอรับสลปิเพือ่ 

      เก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 

1. กดรหัสบัตร ATM 

2. เลอืก "อืน่ๆ" 

3. เลอืก "สมัครบรกิาร/ ตรวจสอบขอ้มลูเครดติ     

   (NCB)" 

4. เลอืก "หักบัญชอีัตโนมัต"ิ 

5. เลอืกบัญชทีีต่อ้งการใหท้ ารายการ 

   "เดนิสะพัด" หรอื "ออมทรัพย"์ 

6. เลอืก "อืน่ๆ" กอ่นเขา้หนา้ระบรุหัสบรษัิท       

   (COMP CODE) 

7. ระบรุหัสบรษัิท 4 หลัก 9037 

8. ระบหุมายเลขอา้งองิ Customer no. = ใส่

เลขที ่

    บัตรประชาชน และ Reference NO. = ใส ่

    เลขทีบั่ตรประชาชน (ซ ้าอกีครัง้) 

9. รับทราบขอ้ตกลงตามทีก่ าหนดและเงือ่นไข  

    แลว้กด "ยนืยัน"  

10.เสร็จส ิน้ขัน้ตอนการสมัคร รอรับสลปิเพือ่เก็บ 

    ไวเ้ป็นหลักฐาน 
 

1. กดรหัสบัตร ATM 

2. เลอืก "สมัคร/เปลีย่นแปลงบรกิาร" 

3. เลอืก "บรกิารหักบัญชอีัตโนมัต"ิ 

4. เลอืก "ระบเุลขทีบั่ญช"ี 

5. ระบเุลขทีบั่ญช ี1230040085 

6. รับทราบขอ้ตกลง และเงือ่นไขการใช ้ 

    บรกิาร  แลว้กด "ตกลง" 

7. เลอืก "บัญชทีีต่อ้งการใหท้ ารายการ" 

   (ออมทรัพย ์หรอื กระแสรายวัน) 

8. ระบเุลขทีอ่า้งองิ#1 = ใสเ่ลขทีบั่ตร 

    ประชาชนระบเุลขทีอ่า้งองิ#2= ใสเ่ลขที ่

    บัตรประชาชนซ ้าอกีครัง้หนึง่ 

9. เสร็จส ิน้ขัน้ตอนการสมัคร รอรับสลปิเพือ่ 

     เก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

1. กดรหัสบัตรATM  หรอืบัตรเดบติ    บี

เฟิสต ์  

2. เลอืก “สมัคร/ปรับเปลีย่นบรกิาร”   

3. เลอืกประเภทบรกิาร “บรกิารหักบัญชี

อัตโนมัต”ิ  

4. อา่นขอ้ตกลงการใชบ้รกิารหักบัญชี

อัตโนมัตจิากนัน้ กดปุ่ ม “ตกลง”  

5. เลอืก “ประเภทบัญช”ี (บัญชสีะสม

ทรัพย ์/ บัญชกีระแสรายวัน)  

6. ในหนา้จอเลอืกวธิคีน้หาบรษัิทผูรั้บ

ช าระ ใหเ้ลอืกกดรายการ “ดว้ยรหัส

บรษัิท 5 หลัก” 

7. ระบรุหัสบรษัิท 5 หลัก 99888 

8. ระบ ุReference No.1 (เลขทีอ่า้งองิ 

1) โดยใสเ่ลขทีบั่ตรประชาชน 

9. หนา้จอใหร้ะบ ุReference No.2 กด

เลอืก “ไมม่ ีREFERENCE 2” 

10. เมือ่ท ารายการตามขัน้ตอนแลว้ โปรด

ตรวจสอบขอ้มลูตามหนา้จออกีครัง้

และกด “ยนืยัน” 

11. เสร็จส ิน้ขัน้ตอนการสมัคร ทา่นจะ

ไดรั้บใบบันทกึรายการจากเครือ่ง

เอทเีอ็มเพือ่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

1.  กดรหัสบัตร ATM  

2. เลอืก “ถามยอด/อืน่ๆ”   

3. เลอืก “บรกิารสมัครหักบัญชี

อัตโนมัต”ิ  

4. เลอืก “สมัครหักบัญชอีัตโนมัต”ิ  

5. อา่นขอ้ตกลงการใชบ้รกิารหักบัญชี

อัตโนมัตจิากนัน้ กดปุ่ ม “ยนืยัน”  

6. เลอืก “บัญชอีอมทรัพย”์  

7. เลอืก “หลักทรัพย/์กองทนุ”  

8. กด 3915 และเลอืก (ถูกตอ้ง) 

9. กรุณาใสห่มายเลขอา้งองิ 1 = ใส่

เลขทีบั่ตรประชาชน 

10. กรุณาใสห่มายเลขอา้งองิ 2 = ใส่

เลขทีบั่ตรประชาชนซ ้าอกีครัง้หนึง่ 

11.  หนา้จอแสดงรายละเอยีดบรกิาร

สมัครหักบัญชอีัตโนมัต ิเลอืก 

“ยนืยัน” 

12. เสร็จขัน้ตอนการสมัคร รอสลปิเพือ่

เป็นหลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข ัน้ตอนการสมคัรหกับญัชเีงนิฝากผา่นชอ่งทาง ATM ของธนาคารตา่ง ๆ / Direct Debit ATM Application Procedure 
 

ธนาคารกสิกรไทย 

KasikornBank 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

Siam Commercial Bank 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

Bank of Ayudhya 

 

ธนาคารกรุงเทพ 

Bangkok Bank 

 

ธนาคารธหารไทย 

TMB Bank 
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