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ค ำขอใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเตอร์เน็ต  
Internet Application Form 
                                 Manulife  
                                                      Click for Funds 

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

ช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name                                                                                                                                                                    วนัท่ี / Date 

เลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Number                                                                                                                                                              

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเตอร์เน็ต เพื่อท ำธุรกรรมกำรลงทุนในกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
I would like to apply for an internet transaction service in order to make any investment transactions for the mutual fund under Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd.   
 

 ขอใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเตอร์เน็ต / Apply for an internet transaction service  

ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูเพ่ือใช้ในการท าธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต ดงันี ้/  I would like to use all following information for an internet transaction service. 

           อีเมล์ / E-mail _______________________________________________  
        มือถือ / Mobile Phone ________________________________________                                                                           โทรศพัท์ / Tel. ________________________________________  

           มีความประสงค์จะใช้ บัญชีส าหรับหักเงินอัตโนมัติผ่านระบบ Direct Debit เพ่ือช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน เป็นบัญชีเดียวกันกับ บัญชีส าหรับการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผล 
พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารการสมัคร Direct Debit  (*/**)  / To use the same bank account for Direct Debit and the transfer of redemption and dividend proceeds and also enclose  
 the required documents for Direct Debit application (*/**) 

ธนาคาร / Bank Name   สาขา /  
 Bank Branch  

       ออมทรัพย์ / Savings 
      กระแสรายวนั /  Current เลขที ่/ Account No.  (เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพฯ  / Bangkok area only) 

 
 บัญชีส าหรับหักเงินอัตโนมัติผ่านระบบ Direct Debit เพ่ือช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารการสมัคร Direct Debit  (*/ **) / My bank account for direct debit for 

the subscription payment (*/ **) 
 

ธนาคาร / Bank Name   สาขา /  
 Bank Branch  

       ออมทรัพย์ / Savings 
      กระแสรายวนั /  Current เลขที ่/ Account No.  (เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพฯ  / Bangkok area only) 

 

            บัญชีส าหรับรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และเงินปันผล / My bank account for receiving the redemption and dividend proceeds ** 

ธนาคาร / Bank Name   สาขา /  
 Bank Branch  

       ออมทรัพย์ / Savings 
      กระแสรายวนั /  Current เลขที ่/ Account No.  (เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพฯ  / Bangkok area only) 

หมายเหต ุ:  ข้อมลูข้างต้นจะถูกบันทกึในระบบฐานข้อมลูแทนข้อมลูเดิมที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี ้โดยข้อมลูดงักล่าวจะใช้ส าหรับการท ารายการตามช่องทางปกติของท่านด้วย  
Remark :  The above information will be replaced your information previously given to the company and will be used for your transaction via normal method. 
 

 ขอยกเลิกกำรใช้บริกำรธุรกรรมทำงอินเตอร์เน็ต / To cancel my internet account  

 

ข้าพเจ้ารับทราบ ตกลงและยินยอมปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ในใบค าขอใช้บริการทางอินเตอร์เนต็ และท่ีระบไุว้ด้านหลงัของใบค าขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตนี  ้
และ/หรือข้อสงวนสทิธิต่างๆ รวมถึงเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิม่เติมหรือเปล่ียนแปลงต่อไปในอนาคต 
I hereby acknowledge, agree and give consent to the various terms and conditions on the application for an internet user account and the terms and 
conditions stated on the back page of this form, and/or observe reservations or terms which the asset management company may announce or amend in the 
future. 

ลำยมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน /  
Unitholder’s signature 

ส ำหรับ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด / 
For Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. 

ส ำหรับ นำยทะเบียนกองทุน 
For Mutual Fund Registrar  

 
 
 
 
 

 

Marketing 
Agent / Branch Code: .................................................... 
Marketing Name: ........................................................... 
Staff Code: ..................................................................... 
Received Date: .............................................................. 

 
 
 
 
 

...................................................... 
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ /  

Authorized Signature (s) 

Registrar 
Checked : ...................................................................... 
Authorized : ................................................................... 

 

เอกสารประกอบค าขอ :  1.   ส าเนาบตัรประชาชน หรือ หนงัสือเดินทาง พร้อมรบัรองส าเนาถกูต้อง  
2. กรณีท่ียงัไม่ได้สมคัร Direct Debit  หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูบญัชีธนาคาร กรุณาแนบ   

- ส าเนาการท ารายการสมคัร Direct Debit ผ่านตู้  ATM หรือหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก (Direct Debit Order) 1 ชดุ  
- ส าเนาหน้าแรกสมดุบญัชีเงินฝาก   

Required document : 1. A copy of Identification Card or Passport with signature 
 2. In case that client has never applied for Direct Debit service before, please also attach   

- A slip of Direct Debit application via ATM or Direct Debit Order 
- A copy of first page of passbook 

**หมายเหต ุ:  บญัชีธนาคารส าหรับหกัเงินเพ่ือช าระค่าซือ้หน่วย
ลงทนุผ่านระบบ Direct Debit และบัญชีเพ่ือรับ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน  จะต้องเป็นช่ือ
เดียวกันกับช่ือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
ต้องเป็นบัญชีของสำขำในเขตกรุงเทพฯ 
เท่ำนัน้ 

**Remark :  The bank account for Direct Debit and 
transfer of redemption amount must be 
under the same name as the unitholder and 
opened with bank’s branch in Bangkok 
area. 

X 

http://www.manulife-asset.co.th/
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เง่ือนไขและข้อตกลง / Terms and Conditions 

ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะปฏิบัติและผูกพนัตามเง่ือนไขข้อตกลง ดงันี ้/ Agreement to Terms and Binding Conditions 

1.  ข้าพเจ้าจะสามารถใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตได้ตอ่เมื่อข้าพเจ้าเปิดบัญชีไว้กบั บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“บลจ.แมนูไลฟ์”) และได้เคยซือ้หน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดนัน้
แล้ว / I will be eligible to make transactions via an internet account if I have previously opened an account with Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd. (“Manulife AM 
(Thailand)”) and have purchased units of that particular open-end fund before. 

2.  ในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนี ้ข้าพเจ้าจะใช้รหัสผู้ ใช้ (User Name) และรหัสผ่านของข้าพเจ้าท่ี บลจ.แมนูไลฟ์ มอบให้หรือรหัสผ่านท่ีข้าพเจ้าได้เป็นผู้ก าหนด หรือเปล่ียนแปลงขึน้เอง
ในระบบบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว/ To conduct transactions via the internet, I shall use my user login and password that I received from Manulife AM (Thailand), or the 
password which I specified or amended myself through Manulife Click for Fund. 

3.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่การท ารายการซือ้หน่วยลงทุนโดยหักเงินจากบัญชีธนาคารตา่งๆ ผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนัน้ จะต้องลงนามใน หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit Order) 
หรือ สมคัรผ่านบัตร ATM และได้รับอนุมติัจากธนาคารกอ่นการท ารายการซือ้ พร้อมรับทราบวา่จะต้องท ารายการซือ้ภายในเวลาท่ีก าหนด  ทัง้นี ้เวลาของแต่ละกองทุนหรือธนาคารอาจแตกต่าง
กันได้หรือเปล่ียนแปลงได้แล้วแต่กรณี / I acknowledge that the subscription via internet that are paid via direct debit will require completing a letter of consent to authorize the bank 
account or ATM card to be debited when fund purchases are made. I also acknowledge that purchases must be transacted within certain operating hours which each bank 
designates and may vary or subject to change. 

4.  ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผูกพนัตนเองตามเง่ือนไข ข้อก าหนด และข้อความใดๆ ท่ีระบุไว้ในหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน และท่ีระบุอยู่บนระบบบริการธุรกรรมทาง
อินเตอร์เน็ตของบลจ.แมนูไลฟ์ / I hereby acknowledge and agree to be bound by the terms, limitations, and other conditions stated in each fund's prospectus or on Manulife Click 
for Fund. 

5.  ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบถงึความเส่ียงอนัเกิดจากการท ารายการผา่นบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมลูระหวา่งการรับส่ง การส่งข้อมลู เป็นไปอยา่งเช่ืองช้า หรือไมส่ามารถ
ส่งข้อมลูได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือขา่ยมีข้อขดัข้องไมส่ามารถท างานได้ตามปกติ ความผิดพลาดและคลาดเคล่ือนของข้อมลูท่ีได้รับ เน่ืองจากข้อจ ากดัในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต 
รวมถงึความเสียหายของอปุกรณ์ตอ่พว่งใดๆ และข้อมลู หรือส่ิงตา่ง  ๆท่ีอยูภ่ายในอปุกรณ์นัน้ๆ หรือส่ิงอื่นใดท่ีอยูน่อกเหนือความควบคมุของ บลจ.แมนูไลฟ์  อนัเน่ืองมาจากการเข้ามาใช้บริการธุรกรรม
ทางอินเตอร์เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึน้จากเหตดุงักล่าว ข้าพเจ้าตกลงจะไมเ่รียกร้องคา่เสียหายใด  ๆจากทาง บลจ.แมนูไลฟ์ และยินดีรับความเส่ียงนีด้้วยตนเองทุกประการ /  I understand and 
acknowledge the risks associated with transacting through the internet-based service such as possible faulty data transmission, slow data transmission, or inability to transmit data. 
This also includes circumstances when the network is down and unable to support normal operations, erroneous exchange of data if the network's operations are compromised or 
there is damage to equipment, peripherals, problems with data or contents arising from the use of the internet-based services or any other uncontrollable factors. If there are 
damages from such circumstances, I agree not to demand compensation from Manulife AM (Thailand) and agree to bear all damages myself.  

6.  ข้าพเจ้าตกลงวา่ เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสาร หรือ เคร่ืองพิมพ์ของข้าพเจ้า เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ มิอาจใช้เป็นหลักฐานในการท ารายการท่ีสมบูรณ์และใช้
อ้างอิงได้ ทัง้นี ้ข้าพเจ้ายินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยนัท่ีจัดท าโดย บลจ. แมนูไลฟ์ หรือ นายทะเบียน (บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ) เป็นหลักฐานการท ารายการท่ีสมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ / I 
hereby agree that an order record printed via my fax machine or printer is merely a hardcopy of an order made and is not official confirmation that the transaction was successful 
or reference as such. I acknowledge that only the order confirmation produced by Manulife AM (Thailand) or Mutual Fund Registrar (BAY) is official and regarded as supporting 
evidence. 

7.  ข้าพเจ้ารับทราบวา่ สามารถเพิกถอนรายการสั่งซือ้หรือสั่งขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตของ บลจ. แมนูไลฟ์ได้ภายในเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับเวลาของ
แตล่ะธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได้เกิดขึน้หลังจากเวลาท่ีก าหนด ข้าพเจ้าจะยอมรับว่าข้าพเจ้าไม่สามารถเพิกถอนรายการได้ และ ให้ถือว่าการท ารายการสั่งซือ้ หรือ สั่งขาย หรือ 
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสิน้สมบูรณ์แล้วภายในเวลาท่ีก าหนด/ I acknowledge that a purchase, redemption or switching order placed via Manulife Click for Fund can be 
cancelled within a permitted time limit. The schedule varies according to the different banks involved. If the cancellation is made after that time limit, I understand that the cancellation 
cannot be made and that the order to purchase, redeem, or switch will be transacted as scheduled. 

8.  ข้าพเจ้าจะเก็บรักษารหัสผู้ ใช้ และรหัสผ่านของข้าพเจ้าหรือท่ีข้าพเจ้าขอจาก บลจ. แมนูไลฟ์ หรือ นายทะเบียน (บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) เป็นความลับ และยอมรับว่า บลจ. แมนูไลฟ์จะไม่
ต้องรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไมใ่ช่เจ้าของรหัสผู้ ใช้ และรหัสผ่านของข้าพเจ้าท ารายการผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ตของ บลจ. แมนูไลฟ์/ I will securely keep my user login and my 
password that I have configured or the password which Manulife AM (Thailand) had provided. I acknowledge that Manulife AM (Thailand) is not liable for any cases whereby some 
other individual who is not the owner of my user login and password makes transactions on Manulife Click for Fund. 

9. ข้าพเจ้ารับทราบวา่ ในกรณีท่ีข้าพเจ้าใช้ Login Name และ/หรือ Password ผิดเกินกว่าจ านวนครัง้ท่ีบลจ.แมนูไลฟ์ก าหนด (แล้วแต่กรณี) บลจ.แมนูไลฟ์จะระงับการให้บริการธุรกรรมทาง
อินเตอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวในทันที และในกรณีดงักล่าว หากประสงค์จะใช้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตตอ่ไป ข้าพเจ้าจะต้องด าเนินการขอรับรหัสผ่านใหมผ่่านทางหน้าแรกของระบบบริการ
ธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต โดยกด  “ลืมรหัสผ่าน”  / I hereby acknowledge that, to log in Manulife Click for Funds with wrong  Login Name and / or Password exceeding the permitted 
log-in times, Manulife AM (Thailand) will temporarily suspend your account and all transactions made via Manulife Click for Funds immediately.  In such case, if I would like to 
reactivate this account, I will have to request a new password through Manulife Click for Funds (by clicking “Forgot Password”). 

10.  บลจ. แมนูไลฟ์ ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไขบรรดาข้อตกลงตา่งๆ ตามค าขอนีไ้ด้ทุกขณะ ตามแต ่บลจ. แมนูไลฟ์ และ/หรือนายทะเบียน (บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา) จะเห็นสมควร การ
เปล่ียนแปลงแก้ไข ดงักล่าว บลจ. แมนูไลฟ์ และ/หรือ นายทะเบียน (บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา) จะประกาศให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 30 วนั ณ ส านักงานของ บลจ. แมนูไลฟ์ หรือ ท่ีท าการนาย
ทะเบียน / Manulife AM (Thailand) reserves the right to modify or amend any terms and conditions stated on this application form, at any time as Manulife AM (Thailand) and/or Mutual 
Fund Registrar (BAY) consider appropriate. Manulife AM (Thailand) and/or Mutual Fund Registrar (BAY) will place notifications of such amendments 30 days in advance at the premises 
of Manulife AM (Thailand) and/or Mutual Fund Registrar (BAY), so I can be notified of changes. 

11. ข้าพเจ้าตกลงจะรับผิดชอบตอ่รายการท่ีเกิดขึน้ภายใต้เลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีข้าพเจ้าได้ท าการผูกไว้กับรหัสผู้ ใช้ของข้าพเจ้าหรือรหัสผู้ ใช้ของผู้ รับมอบอ านาจเสมือนหนึ่งเป็นการกระท าของ
ข้าพเจ้าเอง โดยทาง บลจ. แมนูไลฟ์จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการท ารายการ / I will be responsible for transactions made under my user login and 
password or made under the user login and password of the individual I authorized as action conducted by myself. Manulife AM (Thailand) is not liable for any losses arising from 
such transactions. 

12. ข้าพเจ้าตกลงจะรับผิดชอบตอ่คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายใด  ๆท่ีอาจเกิดขึน้จากการท ารายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตตามเง่ือนไขท่ีทาง บลจ. แมนูไลฟ์ ก าหนด โดยยินยอมให้หักเงิน
จากบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าท่ีได้สมัคร Direct Debit ไว้ส าหรับแต่ละเลขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้า   / I will be responsible for any fees or expenses which may occur from the 
transactions via internet trading according to terms and conditions stipulated by Manulife AM (Thailand) and also agree that those fees and expenses will be debited from my 
bank account which is applied and approved for the direct debit service for my unitholder account. 

 

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

