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Manulife

Click for Funds

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder Name

Received : ………...........................

วันที่ / Date

เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน / Unitholder Number
ข้ ำพเจ้ ำมีควำมประสงค์ ขอใช้ บริ กำรธุรกรรมทำงอินเตอร์ เน็ต เพื่อทำธุรกรรมกำรลงทุนในกองทุนรวมภำยใต้ กำรจัดกำรของ บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดกำรกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
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.
ขอใช้ บริ กำรธุรกรรมทำงอินเตอร์ เน็ต / Apply for an internet transaction service
ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งข้ อมูลเพื่อใช้ ในการทาธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ต ดังนี ้ / I would like to use all following information for an internet transaction service.
อีเมล์ / E-mail* _______________________________________________ (สาหรับใช้ ในการจัดส่ง Link เพื่อตั ้งค่าบัญชีครั ้งแรก / For sending the URL to setup your account)
มือถือ / Mobile Phone* ________________________________________
โทรศัพท์ / Tel. ________________________________________
พร้ อมแนบ สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (รับรองสาเนาถูกต้ อง) / and enclose a copy of Identification Card or Passport with signature
หมายเหตุ: *กรุณาระบุข้อมูลให้ ครบถ้ วน / Please specify all required information

กรณีท่ ีประสงค์ จะเปิ ดใช้ บริ กำรธุรกรรมกำรซือ้ หน่ วยลงทุน / Apply for making subscription transaction
มีความประสงค์จะใช้ บัญชี สาหรับหักเงิ นอัตโนมัติผ่านระบบ Direct Debit ตามที่ระบุด้านล่างนี เ้ พื่อชาระค่าซื ้อหน่ วยลงทุน พร้ อมแนบหลักฐานหรื อเอกสารการสมัคร Direct Debit (**/***) /
To use the following bank account for Direct Debit for the subscription payment and also enclose the required documents for Direct Debit application (**/***)
ธนาคาร / Bank Name
เลขที่ / Account No.

สาขา /
Bank Branch

(เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพฯ / Bangkok area only)

ออมทรัพย์ / Savings
กระแสรายวัน / Current

หมำยเหตุ:
- ขั ้นตอนการสมัคร Direct Debit ผ่านตู้ ATM สามารถดูรายละเอียดได้ www.manulife-asset.co.th/How-To-Invest-Click-for-Funds-Thai
- ข้ อมูลข้ างต้ นจะถูกบันทึกในระบบฐานข้ อมูลแทนข้ อมูลเดิมที่ท่านได้ ให้ ไว้ ก่อนหน้ านี ้ โดยข้ อมูลดังกล่าวจะใช้ สาหรับการทารายการตามช่องทางปกติของท่านด้ วย
Remark:
- For Direct Debit application process via ATM, please find from www.manulife-asset.co.th/How-To-Invest-Click-for-Funds-Eng
- The above information will be replaced your information previously given to the company and will be used for your transaction via normal method.

ขอยกเลิกกำรใช้ บริ กำรธุรกรรมทำงอินเตอร์ เน็ต / To cancel my internet account

ข้ าพเจ้ ารับทราบ ตกลงและยินยอมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในใบคาขอใช้ บริการทางอินเตอร์ เน็ต และที่ระบุไว้ ด้านหลังของใบคาขอใช้ บริ การทางอินเตอร์ เน็ตนี ้
และ/หรื อข้ อสงวนสิทธิต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะประกาศกาหนดเพิม่ เติมหรื อเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต
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.
ลำยมือชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุน /
Unitholder’s signature

X

สำหรั บ บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด /
For Manulife Asset Management (Thailand) Co., Ltd.

สำหรั บ นำยทะเบียนกองทุน
For Mutual Fund Registrar

Marketing
Agent / Branch Code: ....................................................
Marketing Name: ...........................................................
Staff Code: .....................................................................
Received Date: ..............................................................
Registrar
Checked : ......................................................................
Authorized : ...................................................................

......................................................
ผู้มีอำนำจอนุมัติ /
Authorized Signature (s)

**เอกสำรประกอบคำขอ:
1. สาเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. กรณีที่ต้องการสมัคร Direct Debit หรือ กรณีที่มกี ารเปลีย่ นแปลงข้ อมูลบัญชีธนาคาร
กรุณาแนบ
- สาเนาการทารายการสมัคร Direct Debit ผ่านตู้ ATM หรือ หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
(Direct Debit Order) 1 ชุด
- สาเนาหน้ าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก
**Required documents:
1. A copy of Identification Card or Passport with signature
2. In case you would like to apply for Direct Debit service, please also enclose
- A slip of Direct Debit application via ATM or Direct Debit Order
- A copy of the first page of passbook

หมำยเหตุ:
*** บัญชีธนาคารสาหรับหักเงินเพื่อชาระค่าซื ้อหน่ วยลงทุนผ่ านระบบ Direct Debit จะต้ อง
เป็ นชื่ อเดีย วกั นกั บชื่ อบั ญ ชี ผ้ ู ถือ หน่ วยลงทุน และต้ อ งเป็ นบั ญ ชี ของสำขำในเขต
กรุ งเทพฯ เท่ ำนัน้
Remark:
*** The bank account for Direct Debit must be under the same name as the
unitholder and opened with bank’s branch in Bangkok area.
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เงื่อนไขและข้ อตกลง / Terms and Conditions
ข้ าพเจ้ าตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขข้ อตกลง ดังนี ้ / Agreement to Terms and Binding Conditions
1. ข้ าพเจ้ าจะสามารถใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ตได้ ตอ่ เมื่อข้ าพเจ้ าเปิ ดบัญชีไว้ กบั บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด (“บลจ.แมนูไลฟ์”) และได้ เคยซื อ้ หน่วยลงทุนในบัญชี กองทุนเปิ ดนัน้
แล้ ว / 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. ในการใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ตนี ้ ข้ าพเจ้ าจะใช้ รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่านของข้ าพเจ้ าที่ บลจ.แมนูไลฟ์ มอบให้ หรื อรหัสผ่านที่ข้าพเจ้ าได้ เป็ นผู้กาหนด หรื อเปลี่ยนแปลงขึ ้นเอง
ในระบบบริ การธุ รกรรมทางอินเตอร์ เน็ ตดังกล่าว/ 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. ข้ าพเจ้ ารับทราบว่าการทารายการซื ้อหน่วยลงทุนโดยหักเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ตนั ้น จะต้ องลงนามใน หนังสือขอให้ หักบัญชี เงินฝาก (Direct Debit Order)
หรื อ สมัครผ่านบัตร ATM และได้ รับอนุมตั ิจากธนาคารก่อนการทารายการซื ้อ พร้ อมรับทราบว่าจะต้ องทารายการซื ้อภายในเวลาที่กาหนด ทั ้งนี ้ เวลาของแต่ละกองทุนหรื อธนาคารอาจแตกต่าง
กันได้ หรื อเปลี่ ยนแปลงได้ แล้ วแต่กรณี / 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. ข้ าพเจ้ ารับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้ อกาหนด และข้ อความใดๆ ที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน และที่ ระบุอยู่บนระบบบริ การธุ รกรรมทาง
อินเตอร์ เน็ ตของบลจ.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. ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทารายการผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ต เช่น การสูญหายของข้ อมูลระหว่างการรับส่ง การส่งข้ อมูล เป็ นไปอย่างเชื่องช้ า หรื อไม่สามารถ
ส่งข้ อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครื อข่ายมีข้อขัดข้ องไม่สามารถทางานได้ ตามปกติ ความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้ อมูลที่ได้ รับ เนื่องจากข้ อจากัดในการใช้ บริ การธุ รกรรมทางอินเตอร์ เน็ ต
รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ตอ่ พ่วงใดๆ และข้ อมูล หรื อสิ่งต่างๆ ที่อยูภ่ ายในอุปกรณ์นั ้นๆ หรื อสิ่งอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือความควบคุมของ บลจ.แมนูไลฟ์ อันเนื่องมาจากการเข้ ามาใช้ บริ การธุรกรรม
ทางอินเตอร์ เน็ต หากมีความเสียหายเกิดขึ ้นจากเหตุดงั กล่าว ข้ าพเจ้ าตกลงจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากทาง บลจ.แมนูไลฟ์ และยินดีรับความเสี่ ยงนี ด้ ้ วยตนเองทุกประการ / 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. ข้ าพเจ้ าตกลงว่า เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่ องโทรสาร หรื อ เครื่ องพิมพ์ของข้ าพเจ้ า เป็ นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านัน้ มิอาจใช้ เป็ นหลักฐานในการทารายการที่ สมบูรณ์ และใช้
อ้ างอิงได้ ทั ้งนี ้ ข้ าพเจ้ ายินยอมตกลงให้ ถือเอาใบยืนยันที่จัดทาโดย บลจ. แมนูไลฟ์ หรื อ นายทะเบียน (บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ) เป็ นหลักฐานการทารายการที่ สมบูรณ์ และใช้ อ้างอิงได้ / 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. ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า สามารถเพิกถอนรายการสั่งซื ้อหรื อสั่งขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้ าพเจ้ าผ่านทางอินเตอร์ เน็ตของ บลจ. แมนูไลฟ์ได้ ภายในเวลาที่กาหนด ทัง้ นี ้ ขึ ้นอยู่กับเวลาของ
แต่ละธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได้ เกิดขึ ้นหลังจากเวลาที่ กาหนด ข้ าพเจ้ าจะยอมรั บว่าข้ าพเจ้ าไม่สามารถเพิกถอนรายการได้ และ ให้ ถือว่าการทารายการสั่งซื อ้ หรื อ สั่งขาย หรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เสร็ จสิ น้ สมบูรณ์ แล้ วภายในเวลาที่ กาหนด/ 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. ข้ าพเจ้ าจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของข้ าพเจ้ าหรื อที่ข้าพเจ้ าขอจาก บลจ. แมนูไลฟ์ หรื อ นายทะเบียน (บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา) เป็ นความลับ และยอมรั บว่า บลจ. แมนูไลฟ์จะไม่
ต้ องรับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้ าของรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของข้ าพเจ้ าทารายการผ่านบริ การทางอินเตอร์ เน็ตของ 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. ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าใช้ Login Name และ/หรื อ Password ผิ ดเกินกว่าจ านวนครั ง้ ที่ บลจ.แมนูไลฟ์กาหนด (แล้ วแต่กรณี ) บลจ.แมนูไลฟ์จะระงับการให้ บริ การธุ รกรรมทาง
อินเตอร์ เน็ตเป็ นการชั่วคราวในทันที และในกรณีดงั กล่าว หากประสงค์จะใช้ บริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ตต่อไป ข้ าพเจ้ าจะต้ องดาเนินการขอรับรหัสผ่านใหม่ผ่านทางหน้ าแรกของระบบบริ การ
ธุ รกรรมทางอินเตอร์ เน็ ต โดยกด “ลื มรหัสผ่าน” / 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 ขอสงวนไว้ ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ ไขบรรดาข้ อตกลงต่างๆ ตามคาขอนี ้ได้ ทุกขณะ ตามแต่ บลจ. แมนูไลฟ์ และ/หรื อนายทะเบียน (บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา) จะเห็นสมควร การ
เปลี่ยนแปลงแก้ ไข ดังกล่าว บลจ. แมนูไลฟ์ และ/หรื อ นายทะเบียน (บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา) จะประกาศให้ ข้าพเจ้ าทราบล่วงหน้ า 30 วัน ณ สานักงานของ บลจ. แมนูไลฟ์ หรื อ ที่ ทาการนาย
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. ข้ าพเจ้ าตกลงจะรับผิดชอบต่อรายการที่เกิดขึ ้นภายใต้ เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้ าได้ ทาการผูกไว้ กับรหัสผู้ใช้ ของข้ าพเจ้ าหรื อรหัสผู้ใช้ ของผู้รับมอบอานาจเสมือนหนึ่งเป็ นการกระทาของ
ข้ าพเจ้ าเอง โดยทาง บลจ. แมนูไลฟ์จะไม่รับผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ น้ ต่อความเสี ยหายที่ อาจเกิดขึ ้นจากการทารายการ / 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. ข้ าพเจ้ าตกลงจะรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการทารายการผ่านบริ การธุรกรรมทางอินเตอร์ เน็ตตามเงื่อนไขที่ทาง บลจ. แมนูไลฟ์ กาหนด โดยยินยอมให้ หักเงิ น
จากบัญชี ธนาคารของข้ าพเจ้ าที่ ได้ สมัคร Direct Debit ไว้ สาหรั บแต่ละเลขที่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของข้ าพเจ้ า / 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.

