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ลดความเส่ียงของการลงทุนในจังหวะท่ีไม่เหมาะสม ด้วยเทคนิคการลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging (DCA) 

วันนี ้ท่านสามารถวางแผนการลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.แมนูไลฟ์ ล่วงหน้า ด้วยจ านวนเงนิท่ีเท่ากันทุกเดือน 

ขัน้ต ่าเพยีง 2,000 บาท 
เพียงท่านสมคัร “Manulife Savings Plan (MSP)” พร้อมขออนมุติั “การหักเงนิผ่านบัญชีเงนิฝากธนาคารอัตโนมัติ” ของธนาคาร ดงันี ้

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)   ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)   ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)   ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)   ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

 เอกสารการสมัคร Manulife Savings Plan (MSP) 

ลูกค้าใหม่ ลูกค้าเดิม 
1. เอกสารการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน  

 ใบค าขอเปิดบญัชี     
 แบบสอบถามข้อมูลสว่นบคุคลและค ายินยอมให้ด าเนินการตาม

กฎหมาย FATCA 
 ข้อมูลผู้ลงทนุ (Investor Profile) ประกอบด้วย 2 สว่น 
o สว่นท่ี 1 :  ข้อมูลสว่นตวัของผู้ลงทนุ 
o สว่นท่ี 2 :  แบบประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Profile) ของผู้ลงทนุ 

พร้อมแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี   
 ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 

หรือส าเนาเอกสารแสดงตนอ่ืนๆ  
 ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร  

(ส าหรับโอนเงินปันผลหรือเงินค่าขายคืน)   
2. ใบค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนแบบรายเดอืน (Monthly Subscription Plan Form) 
3. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก* (Letter of Consent for Direct Debit Service) 

พร้อมแนบเอกสารประกอบ  
 ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง  

หรือส าเนาเอกสารแสดงตนอ่ืนๆ  
 ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร  

(ส าหรับหกับญัชีเพ่ือช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุ) 
หรือ หลักฐานการสมัครขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่าน ATM*  

1. ใบค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนแบบรายเดือน  
(Monthly Subscription Plan Form) 

2. แบบประเมินความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) 
3. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก* (Letter of Consent for Direct Debit Service) 

พร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่  
 ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 

หรือส าเนาเอกสารแสดงตนอ่ืนๆ  
 ส าเนาหน้าแรกของสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร 

(ส าหรับหกับญัชีเพ่ือช าระเงินค่าซือ้หนว่ยลงทนุ)    
หรือ หลักฐานการสมัครขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารผ่าน ATM* 

ส าหรับท่านท่ีได้ท าแบบประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได้และได้รับการอนุมัติ 
ขอหกับญัชีเงินฝากไว้ก่อนหน้านี ้หากไม่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าว ท่าน
สามารถสง่เฉพาะ  
1. ใบค าส่ังซือ้หน่วยลงทุนแบบรายเดอืน (Monthly Subscription Plan Form) 
2. ส าเนาบัตรประชาชน (Copy of Identification Card) 
 

หมายเหตุ: *  ในปัจจบุนั ธนาคารที่สามารถขอเปิดใช้บริการหกับญัชี และ สมคัรหกับญัชีผ่าน ATM มี 6 แห่ง คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้ลงทุนโปรดท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเส่ียง และข้อมูลเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
 

 Manulife Savings Plan (MSP) 
สร้างวินัยการออมด้วยการลงทุนสม ่าเสมอแบบรายเดอืน 

 
 
 

 

 ส่งเอกสารทัง้หมด (ต้นฉบับ) มายัง บลจ.แมนูไลฟ์ 
1788 ชัน้ 18 อาคารสงิห์ คอมเพลก็ซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 รอผลอนุมัติ 
บลจ.แมนูไลฟ์จะแจ้งผลการอนุมัตกิารหักบัญชีเงินฝากธนาคารและ        
วันเร่ิมท ารายการลงทุนแบบรายเดือนให้ท่านทราบ  

โดยปกติการสมคัรขอใช้บริการหกับญัชีเงินฝากธนาคารผ่าน ATM จะใช้เวลา
อนมุตัิประมาณ 3 วนัท าการ หากเป็นการสมัครโดยใช้หนงัสือขอให้หกับญัชี  
เงินฝากจะใช้เวลาอนมุตัิประมาณ 3-4 อาทติย์  สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

 โทร 0-2844-0123 FAX 0-2056-9747 

www.manulife-asset.co.th Email: mamt_registrar@manulife.com 

http://www.manulife-asset.co.th/
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ค ำส่ังซือ้หน่วยลงทุนแบบรำยเดอืน 
Monthly Subscription Plan Form 
 

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

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียน จะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว/กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ                   
The Asset Management Company or Registrar has the right to refuse the registration of transfer or pledge of units of LTF/RMF   

ชื่อผู้ ถือหนว่ยลงทนุ/ Unitholder Name                                                                                                                                                                                                        วันที่/ Date 
เลขที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ/ Unitholder Number                                                                                                                                    ระดับควำมเส่ียงของผู้ถือหน่วยลงทุน/Unitholder’s Level of Risk                                                                                                                                                                         

                                                      

 ช่ือกองทุน /                                                                              
 Fund Name                                                                                                      
         จ านวนเงิน/ Amount in Baht                                                                                                                    .                 บาท/Baht                                                           
 โปรดระบุจ านวนเงินเป็นตัวอักษร 
 Please specify amount in words 
 กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามวนัท่ีก าหนดไว้ข้างต้น เน่ืองจากตรงกบัวนัท่ีมิใช่วนัท าการซือ้ขายของกองทนุ หรือเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการ ข้าพเจ้าจะให้ด าเนินการใน / 
 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                  
          วันท าการก่อนหน้า / the previous working day                                             วันท าการถัดไป / the next working day 
                                                         ค าสัง่หกับญัชี*                 ธนาคาร                                                                                                                    สาขา 
                                                         Debit account order*     Bank                                                                                                                        Branch 
                                                                                                  เลขที่บญัช ี                                                                                                   
                                                                                                  Account No.        
                                                             *เฉพาะบญัชีเงินฝากที่ได้รับการอนมุติัจากธนาคารในบริการค าสัง่หกับญัชีเงินฝาก / Only a deposit account that has been approved by the Bank for Direct Debit Service 
ส ำคญั :  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”. 
ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทนุทีข้่าพเจ้าได้ลงทนุนี ้ไม่ตรง กับผลการประเมินระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าที่เคยให้ไว้ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึน้ โดยได้ รับค านนะน า
การลงทนุ ลกัษณะของกองทนุ ค าเตือน ตลอดจนความเสี่ยงทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนนล้ว/ 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. 

          ข้าพเจ้าตกลงนละรับทราบความเสีย่งด้านอตัรานลกเปลีย่นนละนนวทางบริหารความเสีย่งอตัรานลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทนุที่ข้าพเจ้าได้ลงทนุนี ้รวมถงึได้รับทราบค าเตือนจากผู้ ขายหนว่ยลงทนุนล้ว/ 
          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) 

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศนีมี้ความเสี่ยงจากอัตรานลกเปลี่ยน ซึ่งอาจท าให้เกิดก าไรหรือขาดทุนจากอั ตรานลกเปลี่ยนนละอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือ 
ต ่ากว่ามูลค่าเงินลงทุนเร่ิมนรกได้/ 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. 

ส ำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยำว / For Investment in Long-Term equity fund (LTF) 
หากมลูค่าหน่วยลงทนุหรือจ านวนหน่วยลงทนุลดลง จนเป็นเหตใุห้เลกิกองทนุรวม 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): 

ประสงค์ที่จะโอนหน่วยลงทนุไปยังกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน ซึง่อาจจะเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของ บลจ.นมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ถ้ามี) หรือของบริษัทจัดการอ่ืน โดยบริษัท
จัดการจะเป็นผู้ พิจารณากองทนุหุ้นระยะยาวที่จะรับโอน ให้มีลกัษณะใกล้เคียงกนัตามที่เห็นสมควรโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้านล้ว นละความประสงค์นีใ้ห้หมายรวมถึงหน่วยลงทนุ 
ทัง้หมดที่มีอยู่ในบัญชีข้าพเจ้า/ 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. 
ไม่มีความประสงค์ให้บริษัทจัดการด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (โอนย้ายการลงทนุ) ของกองทนุรวมนละความประสงค์นีใ้ห้หมายรวมถึงหน่วยลงทนุทัง้หมดที่มีอยู่ในบัญชีข้าพเจ้า /  
Receive all the money derived from the Investment units once sold.   

 ข้าพเจ้าตกลงซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบใุนใบค าสัง่นีโ้ดยจะไม่เพิกถอนค าสัง่นีไ้ม่ว่ากรณีใดๆ เว้นนต่เป็นข้อก าหนดสิทธิของผู้ลงทนุท่ีระบไุว้ในคู่มือผู้ลงทนุ ในกรณีท่ีค าสัง่ซือ้นีถ้กูปฏิเสธ  ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะรับเงินท่ีได้
ช าระนล้วคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ ทัง้นี ้ข้าพเจ้ายอมรับท่ีจะปฏิบตัติามข้อก าหนดนละเง่ือนไขทัง้หมดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุทกุประการ (ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถขอรับนละศึกษาคู่มือผู้ลงทนุ คู่มือ
ภาษีนละหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญัท่ีควรทราบได้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือทางเว็บไซต์ www.manulife-asset.co.th หรือสถานท่ีติดต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ)  

 การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน นละมีความเส่ียงของการลงทนุ ข้าพเจ้าอาจได้รับเงินลงทนุคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมนรก นละข้าพเจ้าอาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุตามท่ีได้มีค าสัง่ไว้ นละข้าพเจ้าควรซือ้ขายหน่วยลงทนุกบับคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบ 

 ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ ข้าพเจ้ารับทราบนละยินยอมเข้าผกูพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานนละท่ีนก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพัน ระหว่าง 
บริษัทจดัการกองทนุรวมนละผู้ถือหน่วยลงทนุท่ีจดัท าขึน้โดยชอบด้วยกฎหมายนละลงนามโดยผู้ดนูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

 ข้าพเจ้าตกลงนละรับทราบว่า บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซือ้ สบัเปล่ียนเข้าหรือโอนกองทนุใดๆ ตามค าสัง่นัน้ๆ รวมถึงการรับค าสัง่ผ่านระบบต่างๆ เช่น ทางโทรสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
(ถ้ามี) โดยไม่ต้องนจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากระดบัความเส่ียงของกองทนุนัน้สงูกว่าระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ของข้าพเจ้าตามนบบประเมินระดบัความเส่ียงท่ีเคยให้ไว้ ยกเว้น กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ตกลงนละรับทราบ
ความเส่ียงของกองทนุนัน้เป็นคราวๆ ไป หรือยกเว้นกรณีท่ีอาจมีการเปล่ียนนปลงในอนาคตตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรภายใต้หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

 ข้าพเจ้าตกลงนละรับทราบว่า เพ่ือให้ได้รับค านนะน าการลงทนุท่ีเหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุควรท านบบประเมินระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Profile) โดยให้ข้อมลูท่ีถกูต้องตามความเป็นจริง 
รวมถึงต้องมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ ทัง้นี ้หากผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ให้ข้อมลูตามนบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับค านนะน าการลงทุนนละอาจไม่สามารถ 
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 exce pt 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 prov ide 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.  

ลำยมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder(s) Signature 
 
 

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

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

 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะซือ้หน่วยลงทุนแบบรำยเดือน / I would like to apply for Monthly Subscription Plan 

ระดับควำมเส่ียงของกองทุน 
 Level of Risk of Fund   

X 

ลำยมอืช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน / 
Unitholder(s) Signature x 

ทุกวันท่ี (โปรดระบุวันท่ี 1-31)                                     
 Date (Please specify 1st – 31st ) 

ช ำระโดย / Payment 

http://www.manulife-asset.co.th/
http://www.manulife-asset.co.th/
http://www.manulife-asset.co.th/
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1.  ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) นีจ้ะมีผลต่อเม่ือบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(“บริษัท”) ได้รับแจ้งผลการอนมุตัิการหกัเงินจากบญัชีของธนาคารท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

2.  ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) นีจ้ะมีผลบงัคับใช่จนกว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนแจ้งยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุแบบรายเดือน โดยต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 10 วนัท าการก่อนวนัท ารายการลงทนุแบบ MSP ในครัง้ต่อไป 

2.1  หากทา่นแจ้งยกเลกิหรือเปล่ียนแปลงค าสัง่มาไม่น้อยกว่า 10 วนัท าการก่อนวนัท ารายการลงทุนแบบ MSP บริษัทจะยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงค าสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุแบบรายเดือนของทา่นในรอบเดือนปัจจุบนั 

2.2  หากทา่นแจ้งยกเลกิหรือเปล่ียนแปลงค าสัง่มาน้อยกวา่ 10 วนัท าการก่อนวนัท ารายการลงทนุแบบ MSP บริษัทจะยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุแบบรายเดือนของทา่นในรอบเดือนถดัไป 

3.  การเปล่ียนแปลงค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) ท่ีได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วและมีผลบงัคับใช้ในปัจจุบนั ท่านจะต้อง
แจ้งยกเลกิค าสัง่เดิมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) ใหม่ให้แก่บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
10 วนัท าการก่อนวนัท ารายการลงทนุแบบ MSP ในครัง้ต่อไป ตามเง่ือนไขในข้อ 2 

4.  หลกัเกณฑ์ในการซือ้หนว่ยลงทนุแบบรายเดือน 

4.1  กรณีท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุแจ้งความประสงค์ในการท ารายการลงทุนแบบ MSP ในวนัเดียวกันมากกว่าหนึ่งกองทุนขึน้ไป จะต้องระบุล าดับท่ีของกองทุนท่ี
ทา่นประสงค์จะให้บริษัทท ารายการตามล าดบัก่อนและหลงั 

4.2  กรณีท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุแจ้งความประสงค์ในการท ารายการลงทนุแบบ MSP ในวนัเดียวกันเพียงหนึ่งกองทุนและจ านวนเงินในบญัชีเงินฝากของท่าน ณ 
วนัหกัเงินจากบญัชีเงินฝากไม่เพียงพอท่ีจะช าระค่าซือ้หนว่ยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ในคราวนัน้ บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะยกเลกิค าสัง่ซือ้ในคราวดงักล่าวทนัที 

4.3  กรณีท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุแจ้งความประสงค์ในการท ารายการลงทนุแบบ MSP ในวนัเดียวกนัมากกวา่หนึง่กองทนุขึน้ไป บริษัทจะด าเนินการซือ้หน่วยลงทุน
ให้แก่ทา่นตามล าดบัท่ีระบไุว้ในใบค าสัง่ซือ้ 

 หากจ านวนเงินในบญัชีเงินฝากของทา่น ณ วนัหกัเงินจากบญัชีเงินฝากไม่เพียงพอท่ีจะช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนในล าดับใดเลยบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี
จะยกเลกิค าสัง่ซือ้ในวนัดงักลา่วทัง้หมด 

 หากจ านวนเงินในบญัชีเงินฝากของทา่น ณ วนัหกัเงินจากบญัชีเงินฝากไม่เพียงพอท่ีจะช าระค่าซือ้หนว่ยลงทนุได้ครบตามค าสัง่ซือ้ทุกรายการในวนั
นัน้ทัง้หมด บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะท ารายการซือ้ตามล าดบัท่ีระบไุว้ในใบค าสัง่ซือ้จนครบตามจ านวนเงินท่ีเพียงพอส าหรับช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน
ในแต่ละล าดบัทัง้จ านวน 

4.4  หากบริษัทไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักลา่วเพ่ือช าระค่าซือ้หนว่ยลงทุน (โดยพิจารณาเป็นรายกองทุน) เป็นเวลา 2 คราวติดต่อกัน บริษัทขอ
สงวนสทิธิท่ีจะยกเลกิค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแบบรายเดือนของกองทนุนัน้ๆ และหากผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะท ารายการซือ้แบบรายเดือนของกองทุน
นัน้ๆ ภายหลงัจากการถูกยกเลกิ ทา่นจะต้องสง่ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุแบบรายเดือน (Monthly Subscription Plan Form) ใหม่ให้แก่บริษัทล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 10 วันท าการก่อนวันท ารายการลงทุนแบบ MSP ในครัง้ต่อไป โดยใช้หลักเกณฑ์ในการเร่ิมต้นท ารายการใหม่เช่นเดียวกับการยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงค าสัง่ในข้อ 2 

ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะไม่ท ารายการย้อนหลงัในทุกกรณีแม้ว่าต่อมาภายหลงัจ านวนเงินในบญัชีเงินฝากของท่านจะมีเพียงพอท่ีจะช าระค่าซือ้หน่วยลงทุน
ส าหรับรายการซือ้ท่ีถูกยกเลกิก่อนหน้านี ้

ค าเตือน : ผู้ลงทนุโปรดท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไข ผลตอบแทน ความเส่ียง ท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน  การลงทุนในกองทุนรวมท่ี
ลงทนุในต่างประเทศมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ซึง่อาจท าให้เกิดก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน และอาจได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต ่ากว่า
มูลค่าเงินลงทนุเร่ิมแรกได้ 

ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Manulife Savings Plan (MSP) 

 

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.  
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หนังสือขอให้หกับัญชีเงินฝาก / Direct Debit Order 
วนัท่ี / Date......................................................................................... 

เรียน / To ผู้จดัการธนาคาร / The Manager of .......................................................................Bank,สาขา ...............................................................Branch 
ข้าพเจ้า / I,.............................................................................................เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท / owner of the........................... account, 

ช่ือบญัชี. / Account Name.....................................................................................เลขท่ีบญัชี / Account Number…......................................................... 
สถานท่ีติดต่อ / Contact Address ...................................................................................................................................................................................... 
จงัหวดั / Province.............................................รหสัไปรษณีย์ / Postal Code........................โทรศพัท์ / Tel.Number............................................................ 

มีความประสงค์ให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า เพ่ือช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนัต่าง ๆ  ให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (ต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัท”) ตามจ านวนเงินที่ปรากฏในระบบสื่อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทและน าเงินดังกล่าวโอนเข้าบญัชีของบริษัท 

ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพ่ือช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนัต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่าจ านวนเงินที่บริษัทแจ้ง 
แก่ธนาคารนัน้ไม่ถกูต้องและธนาคารได้ท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจ านวนที่ปรากฏในระบบสือ่สารข้อมลูคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะด าเนินการเรียกร้องเงิน 
จ านวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทัง้นีโ้ดยข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพ่ือช าระหนีแ้ก่บริษัทตาม 
จ านวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัทและข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีของข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีใน 
ขณะนัน้เท่านัน้ และในการหกับญัชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหกับญัชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวได้จากสมดุคู่ฝาก และ/หรือ 
STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบก ากับภาษี ของบริษัท 

ในกรณีที่เอกสารหลกัฐาน และ/หรือ เลขที่ของบญัชีเงินฝากที่กล่าวข้างต้น ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสอืขอให้หกับญัชีเงินฝากฉบบันีค้งมีผลใช้ 
บงัคับส าหรับเงินฝากที่ได้เปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ได้ด้วยทกุประการ 

การขอให้หกับญัชีเงินฝากดังกลา่วข้างต้น ให้มีผลใช้บงัคับทนัทีนบัแต่วนัท าหนงัสือนี ้และให้คงมีผลบงัคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งเพิกถอน โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ให้ธนาคาร และบริษัททราบอย่างน้อยลว่งหน้า 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 di rect 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. 

ขอแสดงความนบัถือ/Yours sincerely 
 
 

                             ลงช่ือ/Signed.................................................................ผู้ให้ความยินยอม/Consent Giver 
(.......................................................................) 
(ตามท่ีให้ไว้กบัธนาคาร / as given to the Bank) 

 

กรุณาแนบ ส าเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนารายการเดนิบัญชีกระแสรายวัน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
Please attach copy of Savings Deposit Passbook or Current Deposit Statement with signature. 

 

ส ำหรับ บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
         Manulife Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. 

ส ำหรับ ธนำคำร /.......................... Bank, สำขำ.................Branch 
          ตรวจสอบแล้วถูกต้อง / Examined and found correct. 

 
ลงช่ือ / Signed .................................................................................................. 
วนัที่ / Date ....................................................................................................... 
(รับรองลำยมือช่ือผูใ้หค้วำมยินยอม/Certified true signature of Consent Giver) 

 
ลงช่ือSigned.............................................................................................. 
วนัที่ / Date ............................................................................................... 
(ลำยมือช่ือผูรั้บมอบอ ำนำจสำขำ /Authorized Signatory of the Branch) 

 

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


 
 

ข ัน้ตอนการสมคัรหกับญัชเีงนิฝากผา่นชอ่งทาง ATM ของธนาคารตา่ง ๆ 

 

 
 

 

 

 
 

1. กดรหัสบัตร ATM 

2. เลอืก "กองทุนรวม/สมัครบรกิาร/ 

K-Mobile Banking/อืน่ๆ" 

3. เลอืก "สมัครบรกิารหักบัญชอัีตโนมัต/ิ

บรกิารเตมิเงนิอัตโนมัต/ิเปลีย่นเป็น

บัญช ีE-Savings" 

4. เลอืก "สมัครบรกิารหักบัญชอัีตโนมัต ิ

(Direct Debit)" 

5. เลอืก "ระบุรหัสบรษัิท" 

6. เลอืกบัญชทีี่ตอ้งการใหท้ ารายการแบบ 

"ออมทรัพย์" หรอื "กระแส-รายวัน" 

7. ระบรุหัสบรษัิท 33554 แลว้กด  

"รหัสบรษัิทถกูตอ้ง" 

8. ระบหุมายเลขสมาชกิ = เลขที่บัตร

ประชาชน 

9. รับทราบเงือ่นไขและขอ้ตกลงการใช ้

บรกิาร แลว้กด "ยืนยันการท ารายการ" 

10. เสร็จส ิน้ขัน้ตอนการสมัคร  

รอรับสลปิเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 

1. กดรหัสบัตร ATM 

2. เลอืก "อืน่ๆ" 

3. เลอืก "สมัครบรกิาร/ตรวจสอบขอ้มลู

เครดติ (NCB)" 

4. เลอืก "หักบัญชอัีตโนมัต"ิ 

5. เลอืกบัญชทีี่ตอ้งการใหท้ ารายการ 

"เดนิสะพัด" หรือ "ออมทรัพย์" 

6. เลอืก "อืน่ๆ" กอ่นเขา้หนา้ระบุรหัส

บรษัิท (COMP CODE) 

7. ระบรุหัสบรษัิท 4 หลัก 9037 

8. ระบหุมายเลขอา้งองิ Customer no.  

= ใสเ่ลขที่บัตรประชาชน และ 

Reference NO. = ใสเ่ลข 

ที่บัตรประชาชน (ซ ้าอกีครัง้) 

9. รับทราบขอ้ตกลงตามที่ก าหนดและ

เงือ่นไข แลว้กด "ยืนยัน"  

10. เสร็จส ิน้ขัน้ตอนการสมัคร  

รอรับสลปิเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 

 

1. กดรหัสบัตร ATM 

2. เลอืก "สมัคร/เปลีย่นแปลงบรกิาร" 

3. เลอืก "บรกิารหักบัญชอัีตโนมัต"ิ 

4. เลอืก "ระบเุลขที่บัญชี" 

5. ระบเุลขที่บัญช ี1230040085 

6. รับทราบขอ้ตกลง และเงือ่นไขการใช ้

บรกิาร  แลว้กด "ตกลง" 

7. เลอืก "บัญชทีี่ตอ้งการใหท้ ารายการ" 

(ออม-ทรัพย ์หรอื กระแสรายวัน) 

8. ระบเุลขที่อา้งองิ#1= ใสเ่ลขที่บัตร

ประชาชน ระบเุลขที่อา้งองิ#2 = 

ใสเ่ลขที่บัตรประชาชนซ ้าอกีครัง้หนึง่ 

9. เสร็จส ิน้ขัน้ตอนการสมัคร  

รอรับสลปิเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 

1. กดรหัสบัตร ATM  หรือ 

บัตรเดบติบเีฟิสต  ์  

2. เลอืก “สมัคร/ปรับเปลีย่นบรกิาร”   

3. เลอืกประเภทบรกิาร “บรกิารหักบัญชี

อัตโนมัต”ิ  

4. อา่นขอ้ตกลงการใชบ้รกิารหักบัญชี

อัตโนมัตจิากนัน้ กดปุ่ ม “ตกลง”  

5. เลอืก “ประเภทบัญชี” (บัญชสีะสม

ทรัพย ์/ บัญชีกระแสรายวัน)  

6. ในหนา้จอเลอืกวธิีคน้หาบรษัิทผูรั้บ

ช าระ ใหเ้ลอืกกดรายการ “ดว้ยรหัส

บรษัิท 5 หลัก” 

7. ระบรุหัสบรษัิท 5 หลัก 99888 

8. ระบ ุReference No.1 (เลขที่อา้งองิ 

1) โดยใสเ่ลขที่บัตรประชาชน 

9. หนา้จอใหร้ะบุ Reference No.2  

กดเลอืก “ไมม่ ีREFERENCE 2” 

10. เมือ่ท ารายการตามขัน้ตอนแลว้  

โปรดตรวจสอบขอ้มลูตามหนา้จออกี

ครัง้และกด “ยืนยัน” 

11. เสร็จส ิน้ขัน้ตอนการสมัคร ท่านจะ

ไดรั้บใบบันทกึรายการจากเครือ่ง

เอทีเอ็มเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 

1. กดรหัสบัตร ATM  

2. เลอืก “ถามยอด/อืน่ๆ”   

3. เลอืก “บรกิารสมัครหักบัญชอัีตโนมัต”ิ  

4. เลอืก “สมัครหักบัญชอัีตโนมัต”ิ 

5. อา่นขอ้ตกลงการใชบ้รกิารหักบัญชี

อัตโนมัตจิากนัน้ กดปุ่ ม “ยืนยัน”  

6. เลอืก “บัญชอีอมทรัพย”์ 

7. เลอืก “หลักทรัพย/์กองทุน”  

8. กด 3915 และเลอืก (ถกูตอ้ง) 

9. กรณุาใสห่มายเลขอา้งองิ 1  

= ใสเ่ลขที่บัตรประชาชน 

10. กรณุาใสห่มายเลขอา้งองิ 2  

= ใสเ่ลขที่บัตรประชาชนซ ้าอีก 

ครัง้หนึ่ง 

11. หนา้จอแสดงรายละเอยีดบรกิารสมัคร

หักบัญชอัีตโนมัต ิเลอืก “ยืนยัน” 

12. เสร็จขัน้ตอนการสมัคร รอรับสลปิ 

เพื่อเป็นหลักฐาน 

1.  กดรหัสบัตร ATM  

2. เลอืก “บรกิารอืน่ๆ” 

3. ประเภทบรกิาร เลอืก “บรกิารอืน่ๆ” 

4. เลอืก “สมัคร / ปรับเปลีย่นบรกิาร” 

5. เลอืก “หักบัญชอัีตโนมัต”ิ 

6. ระบรุหัสบรษัิท 4 หลัก 6579 กด

เลอืกถกูตอ้ง  

7. ระบหุมายเลขอา้งองิ (Reference 

No.) = ใสเ่ลขที่บัตรประชาชน  

เสร็จแลว้กดเลอืกถูกตอ้ง 

8. หนา้จอแสดงรายละเอยีดบรกิารสมัคร

หักบัญชอัีตโนมัต ิเลอืก “ตกลง” 

9. เสร็จขัน้ตอนการสมัคร รอรับสลปิเพื่อ

เป็นหลักฐาน 

 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
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