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ค ำส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
Subscription Order 
 

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

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว/กองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชีพ                  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 
ชื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ / Unitholder Name                                                                                                                                                                วันที ่/ Date 
เลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ / Unitholder Number                                                                                                 ระดับควำมเส่ียงของผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder’s Level of Risk               
ชื่อกองทนุ / Fund Name                                                                                                                                                    ระดับควำมเส่ียงของกองทุน/Fund’s Level of Risk               

จ านวนเงิน / Amount                                                                            จ านวนเงินเป็นตวัอักษร/Amount in words 

                                                     เงินน าฝาก/โอนเงิน              ธนาคาร                                                      สาขา 
Bank                                             Deposit/Transfer               Bank                                                          Branch 
                                                     ค าสัง่หกับญัชี*                    ธนาคาร                                                      สาขา                                                                           เลขที่บญัช ี                                                                                                                                                                                                                                          
                                                     Debit account order*         Bank                                                          Branch                                                                       Account No.                                                                                                                         
                                                     เช็ค                                                                                          ธนาคาร                                                                                      สาขา 
                                                     Cheque No.                                                                            Bank                                                                                          Branch 
                                                     บตัรเครดิต                                                                              วันหมดอาย ุ                                                     โปรดระบ ุ    MM/YY 
                                                     Credit Card No.                                                                     Expiry Date                                                     Please specify               
                                           *เฉพาะบญัชีเงินฝากท่ีได้รับการอนมุตัิจากธนาคารในบริการค าสัง่หกับญัชีเงินฝาก / Only a deposit account that has been approved by the Bank for Direct Debit Service 
ส ำคัญ : กำรรับทรำบควำมเส่ียงของกำรลงทุนเทียบกับผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ของผู้ลงทุน/ Important: Risk acknowledgement compared to Investor’s Risk Profile 
 ในกรณีท่ีระดับควำมเส่ียงของกองทุนท่ีลงทุนข้ำงต้นนี ้“สูงกว่ำ” ระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ของข้ำพเจ้ำตำมผลกำรประเมินระดับควำมเส่ียงท่ีได้จำกกำรท ำแบบประเมินระดับควำมเส่ียงของ

บริษัทจัดกำร / In case that this Fund contains higher level of risk than my/our “Risk profile”. 
ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทนุที่ข้าพเจ้าได้ลงทนุนี ้ไม่ตรง กับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าที่เคยให้ไว้ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึน้ โดยได้รับค าแนะน าการลงทุน ลักษะะ
ของกองทุน ค าเตือน ตลอดจนความเสี่ยงทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว/ 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.  

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

 ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทนุ 
 ที่ข้าพเจ้าได้ลงทนุนี ้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) 
ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทนุในกองทนุรวมที่ลงทนุในต่างประเทศนีมี้ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึง่อาจท าให้เกิดก าไรหรือขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนและอาจได้รับเงินคืนสงูกว่าหรือต ่ากว่ามลูค่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้/ 
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.   

กำรส่ังซือ้เพื่อกำรโอนสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรอื่นเข้ำ / 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 าสัง่ซือ้กองทนุนีไ้ปแสดงต่อ บลจ. ต้นทางนัน้และจดัส่งเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีกองทนุ “บัญชีซือ้หน่วยลงทุน บลจ.แมนูไลฟ์” พร้อมหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนให้กับ  
บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 นบัจากวันที่ บลจ. ต้นทางได้ด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุให้กับข้าพเจ้า หากข้อมลูที่ บลจ.ต้นทางส่งให้ บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่ตรงกับ
ใบสัง่ซือ้เพ่ือการโอนสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุนี ้ ข้าพเจ้าอนญุาตให้ บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีอ านาจเต็มในการตัดสินใจตามที่เห็นสมควรแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุและข้าพเจ้ายอมรับการด าเนินการดังกล่าวนัน้ 
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 started 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.  
หำกมลูค่ำหน่วยลงทุน หรือ จ ำนวนหน่วยลงทุนลดลง หรือ มีเหตุให้เลิกกองทุนรวม LTF หรือ RMF ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ ดังนี ้(กรุณำเลือกเพยีง 1 ข้อ)  
In case that the decrease in the value or the number of units or the dissolution of LTF or RMF, I/We hereby desire to (please choose one): 
ส ำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยำว / For Investment in Long-Term equity fund (LTF)  ส ำหรับกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ / For Investment in Retirement Mutual Fund (RMF) 

ประสงค์ที่จะโอนหน่วยลงทนุไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน ซึ่งอาจจะเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวภายใต้การจดัการของ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ถ้ามี) หรือของบริษัท
จดัการอ่ืน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ พิจาระากองทุนหุ้นระยะยาวที่จะรับโอน ให้มีลักษะะ
ใกล้เคียงกันตามที่เห็นสมควรโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าแล้ว และความประสงค์นี ้
ให้หมายรวมถึงหน่วยลงทุนทัง้หมดที่มีอยู่ในบัญชีข้าพเจ้า/  Transfer all units to another 
Long-term Equity Fund (“LTF”) managed by Manulife Asset Management (Thailand) 
Co., Ltd. (if any) or transfer all units to an LTF managed by other 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. 
ไม่มีความประสงค์ให้บริษัทจดัการด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ(โอนย้ายการลงทนุ) ของ
กองทนุรวมและความประสงค์นีใ้ห้หมายรวมถึงหน่วยลงทนุทัง้หมดที่มีอยู่ในบญัชีข้าพเจ้า /  
Receive all the money derived from the Investment units once sold.   

ประสงค์ที่จะโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอ่ืนภายใต้การจัดการของ  
บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ถ้ามี) / Transfer all units to another Retirement Mutual 
Fund (“RMF”)  managed by Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. (if any)  
ประสงค์ที่จะโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอ่ืนภายใต้การจัดการของ  
บริษัทจัดการอ่ืน / Transfer all units to another Retirement Mutual Fund (“RMF”) 
managed by other asset management company  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเป็นผู้พิจาระาคดัเลือกกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพที่จะรับโอนให้
มีลกัษะะใกล้เคียงกัน หรือ มีความเสี่ยงที่ต ่ากว่ากองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพที่ข้าพเจ้าลงทนุอยู่ตามที่
เห็นสมควรโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าแล้ว และความประสงค์นีใ้ห้หมายรวมถึงหน่วย
ลงทนุทัง้หมดที่มีอยู่ในบญัชีข้าพเจ้า/ For the transfer of Retirement Mutual Fund, with our consent here 
and without further prior consent, Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. holds the right to 
select another RMF which has the similar investment policy and/or other characteristics or contains the 
lower risk level than the one that has been dissolved. 

 ข้าพเจ้าตกลงซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบใุนใบค าสัง่นีโ้ดยจะไม่เพิกถอนค าสัง่นีไ้ม่ว่ากระีใดๆ เว้นแต่เป็นข้อก าหนดสิทธิของผู้ลงทนุท่ีระบไุว้ในคู่มือผู้ลงทนุ ในกระีท่ีค าสัง่ซือ้นีถ้กูปฏิเสธ  ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะรับเงินท่ีได้
ช าระแล้วคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ ทัง้นี ้ข้าพเจ้ายอมรับท่ีจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขทัง้หมดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนขายหน่วยลงทนุทกุประการ (ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถขอรับและศึกษาคู่มือผู้ลงทนุ คู่มือการ
ลงทนุส าหรับกองทนุ LTF/RMF และหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญัท่ีควรทราบได้ ะ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือทางเว็บไซต์ www.manulife-asset.co.th หรือสถานท่ีติดต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

 การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก และข้าพเจ้าอาจไม่ได้รับช า ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามท่ีได้มีค าสัง่ไว้ และข้าพเจ้าควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบ 

 ในกระีท่ีข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผกูพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่าง 
บริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ สบัเปล่ียนเข้าหรือโอนกองทนุใดๆ ตามค าสัง่นัน้ๆ รวมถึงการรับค าสัง่ผ่านระบบต่างๆ เช่น ทางโทรสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
(ถ้ามี) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากระดบัความเส่ียงของกองทนุนัน้สงูกว่าระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ของข้าพเจ้าตามแบบประเมินระดบัความเส่ียงท่ีเคยให้ไว้ ยกเว้น กระีท่ีข้าพเจ้าได้ตกลงและรับทราบ
ความเส่ียงของกองทนุนัน้เป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นกระีท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรภายใต้หลกัเกะฑ์ของส านกังานคะะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

 ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่า เพ่ือให้ได้รับค าแนะน าการลงทนุท่ีเหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุควรท าแบบประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Profile) โดยให้ข้อมลูท่ีถกูต้องตามความเป็นจริง 
รวมถึงต้องมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ ทัง้นี ้หากผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ให้ข้อมลูตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับค าแนะน าการลงทุนและอาจไม่สามารถ  
ท ารายการซือ้ สบัเปล่ียนหรือโอนกองทนุใดๆ 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 specif ied 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 part ial 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.  

ลำยมอืช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / 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 

    

ลำยมอืช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder(s) Signature 

x 

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


 

 

คู่มือผู้ลงทุน Investor’s Rights 

 

 

 

 

 

สิทธิของผู้ลงทุน 

(1) ผู้ขายหน่วยลงทนุสามารถขายหน่วยลงทนุให้กับบริษัทจดัการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนัน้ ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทกุแห่งท่่ผู้ขายหน่วยลงทนุให้ 
(2) เพ่ือให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ท่่อยู่ ของบริษัทจดัการและผู้ขายหน่วยลงทนุ รวมทัง้ชื่อ ท่่อยู่ และเลขประจ าตัวของผู้ ติดต่อผู้ลงทุน 
(3) เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบความเส่่ยงของกองทนุรวมท่่ถกูแนะน าให้ซือ้ พร้อมทัง้ค าเตือนและค าอธิบายเก่่ยวกับความเส่่ยงของการลงทนุในกองทนุรวม (เพ่ือ  
     เปร่ยบเท่ยบกับการลงทนุประเภทอ่ืน) 
(4) เพ่ือให้ได้รับข้อมลูของกองทนุรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทนุรวมในปัจจบุนั เช่น กองทนุรวมท่่จะลงทนุม่การด าเนินการโดย 
     ปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทนุรวมอ่ืนท่่ไม่ต้องการลงทนุ เป็นต้น ทัง้น่เ้พ่ือประโยชน์สงูสดุของกองทนุ 
(5) เนื่องจากผู้ขายหน่วยลงทนุ สามารถขายหน่วยลงทนุให้กับบริษทัจดัการมากกว่า 1 แห่ง และอาจรับค่าธรรมเน่ยมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจดัการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทนุควรใช้สิทธิขอทราบ 
     อัตราค่าธรรมเน่ยมหรือผลตอบแทนท่่ผู้ขายหน่วยลงทนุได้รับเพ่ือดูเปร่ยบเท่ยบกันได้  
(6) หากท่านเป็นผู้ลงทนุท่่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลกัษณะเป็นการขายหน่วยลงทนุ 
(7) หากท่านเป็นผู้ลงทนุท่่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตัดสินใจลงทนุไปแล้วในกรณ่ดังกล่าวน่ ้ท่านสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกการซือ้ หรือท าการขายคืนหน่วยลงทนุได้ตาม 
     ระยะเวลาท่่กฎหมายระบุไว้ 
 

การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม 

 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถยื่นข้อร้องเร่ยนผ่านชอ่งทางใดช่องทางหนึง่ ดังต่อไปน่ ้
(1) บุคคลท่่เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุ 
     ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องเร่ยนเก่่ยวกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเด็นอ่ืนใดเก่่ยวกับการลงทนุในกองทนุรวม โดยสามารถร้องเร่ยนได้โดยวาจาหรือยื่นเร่ืองเป็นลายลกัษณ์อักษรต่อ

บุคคลท่่เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้น่ ้หากท่านร้องเร่ยนด้วยวาจา ท่านสามารถให้บุคคลท่่เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุบนัทกึข้อร้องเร่ยนเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบทานและลงนามก ากับทกุ
ครัง้เพ่ือเป็นการยืนยนัความถกูต้อง บุคคลท่่เป็นผู้ขายหน่วยลงทนุดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาท่่ท่านร้องเร่ยนได้ในเบือ้งต้น และม่หน้าท่่รวบรวมข้อร้องเร่ยนและการแก้ไขปัญหาน าส่งต่อให้บริษัท
จดัการรับทราบภายใน 7 วันนบัแต่วันท่่ม่ข้อยติุ 

(2) บริษัทจดัการ 
     ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องเร่ยนเก่่ยวกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเด็นอ่ืนใดท่่เก่่ยวกับการลงทนุในกองทนุรวม โดยสามารถร้องเร่ยนได้โดยวาจาหรือยื่นเร่ืองเป็นลายลกัษณ์อักษรต่อ

บริษัทจดัการ ทัง้น่ ้หากท่านร้องเร่ยนโดยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจดัการบนัทกึข้อร้องเร่ยนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยท่านต้องสอบทานและลงนามก ากับทกุครัง้เพ่ือเป็นการยืนยนัความถกูต้อง 
บริษัทจดัการม่หน้าท่่แก้ไขปัญหาข้อร้องเร่ยนของผู้ถือหน่วยลงทนุ อ่กทัง้ม่หน้าท่่ต้องรวบรวมข้อร้องเร่ยนและการแก้ไขปัญหาให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน 
นบัแต่วันสิน้ไตรมาส 

(3) ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
     ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องเร่ยนเก่่ยวกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนประเด็นท่่เก่่ยวข้องกับการลงทนุของกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือส านกังานฯ รับทราบข้อร้องเร่ยน

ดังกล่าว ส านกังานฯ จะจดัส่งข้อร้องเร่ยนให้บริษัทจดัการเพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเร่ยน โดยบริษัทจัดการจะต้องรายงาน ต่อส านักงานฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันท่่ได้รับข้อ
ร้องเร่ยน หากบริษัทจดัการด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจดัการรายงานการด าเนินการต่อส านกังานฯ ทกุ 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ  

 

เม่ือม่ข้อยติุเก่่ยวกับกรณ่ดังกล่าวแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้ขายหน่วยลงทนุ แล้วแต่กรณ่ ม่หน้าท่่แจ้งต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 7 วันนบัแต่วันท่่ม่ข้อยติุ 
 

 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 i t 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.  
 


