
 

หนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชีเงนิฝากหรือบตัรเครดติ / Letter of Consent for Direct Debit (1 แบบฟอร์ม/ 1 แหง่) 

วนัท/ี Date..................................................... 
 

 
 
 
   
                                                                                                                                                
 
 เรียน ผูจ้ดัการธนาคาร 
 
       บมจ. ธนาคารกรุงไทย           บมจ. ธนาคารกสกิรไทย                บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์                        บมจ. ธนาคารกรุงเทพ          บมจ. กรงุศรอียธุยา 
          Krung Thai Bank Pcl.            Kasikorn Bank Pcl.                  Siam Commercial Bank Pcl.                      Bangkok Bank Pcl.                Bank of Ayudhya Pcl. 
 

       บมจ. ธนาคารทหารไทย         บมจ. ซีไอเอ็มบี ไทย              บมจ.เกียรตนิาคนิ            บมจ.ธนาคารทสิโก ้       บมจ.ธนาคารธนชาต            บมจ.ธนาคารยูโอบี 
        TMB Bank Pcl.                       CIMB Thai Bank Pcl.           Kiatnakin Bank Pcl.         Tisco Bank Pcl.             Thanachart Bank  Pcl.          United Overseas Bank (Thai) Pcl. 
 
ขา้พเจา้ / I / We............................................................................................... ประเภทบญัชีเงนิฝาก / Type of Bank account ........................................................   
 
เลขทีบญัช/ี Account No.................................................................................... สาขา / Branch................................................................................................... 
 
ชือบญัช/ี Account Name.................................................................................. บตัรประชาชนเลขที/ ID Number............................................................................  
 

 
 
 
เรยีน บรษิทับตัรเครดติ    บมจ.บตัรกรุงไทย   (Krungthai Card Pcl.) (ต่อไปนีเรยีกว่า “ผูใ้หบ้รกิารบตัรเครดติ”) 
 
ขา้พเจา้ / I / We............................................................................................... บตัรประชาชนเลขที/ ID Number............................................................................ 
 
 
 

 
 

โดยขา้พเจา้ในฐานะเจา้ของบญัชีเงนิฝาก/บตัรเครดติ ตามทีระบดุา้นบนและในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทุนเลขที           
 

 
I/We as an Owner of Bank Account/ Credit card and Unitholder Number   
 
เบอร์โทรศพัท์/ Phone no................................. มือถือ/ Mobile No.................................... โทรสาร/ Fax No. ................................ E-Mail......................................... 
 

มีความประสงค์ให้ธนาคาร / ผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตหกัเงนิจากบญัชีเงนิฝากดงักล่าวของข้าพเจา้ เพือชําระค่าจองซือหน่วยลงทุน และ/หรือหนี และ/หรือบรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ของข้าพเจา้ ใหแ้ก่บรษิทั
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน) (ต่อไปนีเรียกว่า “บริษัท”) ตามจํานวนเงินทีปรากฏในคําสงัจองซือหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี และ/หรือ แผ่นบนัทึกข้อมูล (Diskette) และ/หรือสือ
บนัทึกข้อมูล (Media) และ/หรอืสือข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ทีธนาคารได้รบัจากบรษิทั และนําเงินดงักล่าวโอนเข้าบญัชีของบริษทั ทงันีให้เป็นไปตามเงือนไขและข้อตกลงทีได้ระบุไว้ในหนงัสือยินยอมให้หกั
บญัชีเงินฝากหรือบตัรเครดิต / I/We wish to authorize the Bank/Credit card company to debit my bank account/charge my credit card in order to make payment for the subscription of fund units and/or 
debts and/or any obligations to Krung Thai Asset Management PCL., (hereinafter referred to as “the Company”) in the amount stated in the subscription order form and/or invoice and/or diskette 
and/or media and/or electronic media which the Bank receives from the Company and transfer such amount to the Company’s account in accordance with the terms and conditions specified on the 
back of this consent letter. 

 

ขา้พเจ้าไม่ประสงค์จะใหธ้นาคาร / ผูใ้หบ้รกิารบตัรเครดิตแจ้งผลการหกับญัชีเงนิฝากแตอ่ย่างใด เนืองจากขา้พเจ้าสามารถทราบการทาํรายการดงักลา่วไดจ้ากสมุดคูฝ่ากของธนาคาร หรือ Statement หรือ
ใบแจ้งยอดบญัชีบตัรเครดิต หรอืจากเอกสารหลกัฐานอืนๆ ทีบรษิทัจะออกใหข้้าพเจ้าตอ่ไป ในกรณีทีชอืบญัช ีและ/หรือเลขทีบญัชี และ/หรือเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ทีระบุไวใ้นหนงัสอืยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝาก/
บตัรเครดติฉบบันีของขา้พเจ้าไดเ้ปลยีนแปลงไปไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ขา้พเจ้าตกลงใหห้นงัสือยนิยอมฉบบันียงัคงมีผลใช้บงัคบัสาํหรบับญัชีเงนิฝาก/บตัรเครดติทีไดเ้ปลยีนแปลงนนัๆดว้ยทุกประการ / I/We do 
not want the bank to inform me of this transaction because I/We can obtain the information from my/our passbook or my/our bank/credit card statement or other documents the company will issue for 
me/us. In case of account name and/or account/credit card number and/or any documents specified in this letter of consent has been changed by any reasons, I/we hereby agree that this letter of 
consent will comply with those changes. 

 

การให้หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก / ผู้ให้บริการบตัรเครดิตดงักล่าวให้มีผลใช้บงัคบัทนัทีนบัแต่วนัทําหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากฉบบันี และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าบริษทัจะได้บอกเลิกการ
ให้บริการตามหนงัสือยินยอมฉบบันี หรือจนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิกโดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคาร/ผู้ให้บริการบตัรเครดิต และบริษทัทราบอย่างน้อยลว่งหน้า 30 วนั / The letter of consent of 
direct debit from this bank/credit card account will be effective since the date of this letter of consent and will be valid indefinitely unless the company has cancelled the service as for this letter of 
consent or unless I/We have informed the company and the bank in written of the cancellation of this letter of consent 30 days in advance. 

 

ทงันี ข้าพเจ้าขอรบัรองความถูกต้องของรายละเอียดขา้งตน้และข้าพเจ้าได้อา่นและตกลงยนิยอมปฏบิตัแิละผูกพนัตนเองตามข้อความทีระบุไวใ้นหนงัสือชีชวน ขอ้กําหนดและเงือนไขของการสงัซือหน่วย
ลงทุน ข้อกําหนดและเงือนไขทีระบุไวใ้นหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงนิฝาก/บตัรเครดติฉบบันี รวมทงัทีธนาคาร/ผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตหรือบริษทัจะกําหนดและมีประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ / I/We 
certify that the information provided herein is complete and correct. I/We have read all terms and conditions stated on this letter of consent and agree to abide by including 
any terms and conditions the bank/credit card company or the company will have even if this letter of consent. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                   X 
                                                                              (                                                             ) 

 

กรุณาลงนามตามตวัอยา่งลายเซ็นทีใหไ้ว้กบัธนาคาร / Signature must be identical with the specimen given to the bank/Credit card company. 
 
สาํหรบัธนาคารสาขาเจา้ของบญัชี / For Bank Use Only 
 

เรียน นายทะเบียนหน่วยลงทุนกองทุนภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากดั (มหาชน) /Dear Fund Registrar  
  
 ธนาคาร/ Bank ..............................................................สาํนกั/สาขา / Bank/ Branch ……………………………………………………………………………………. ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของลายมือชือเจ้าของ
บญัชี/บตัรเครดติในหนงัสอืยนิยอมใหห้กับญัชีเงนิฝากฉบบันี รวมถงึเอกสารประกอบการหกับญัชีเงนิฝากถูกตอ้งทงัหมดแล้ว จงึขอนําสง่เรืองมายงันายทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนเพือดาํเนินการตอ่ไป /Check 
the accuracy of the owner’s signature and other attached documents. 
 
 

ลงชือและประทบัตรา  ผูจ้ดัการสาขา/รองผูจ้ดัการสาขา 
Signature and Stamped                                                                                Branch Manager/Deputy Manager 
ชอืตวัพิมพ์/ Name in Print  (                     ) 

 
สาํหรบันายทะเบยีน / For Registrar Only 
 

ผูด้าํเนินการ/ Prepared by ................................................................................................ ผูอ้นุมตั/ิ Authorized by ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ข้อกําหนดและเงือนไข/ Terms and Conditions  
 
1) ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพือชําระค่าจองซือหน่วยลงทุน และ/หรือ หนี และ/หรือบรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ของข้าพเจ้าให้แก่บริษัท หากปรากฏในภายหลงัว่าจํานวนเงินทีบริษทัแจ้งแก่
ธนาคาร/บรษิทับตัรเครดิตนนัไม่ถูกต้องและธนาคาร/บตัรเครดิตไดท้ําการหกัเงนิจากบญัชีเงนิฝาก/บตัรเครดิตของขา้พเจ้าตามจํานวนทีปรากฏในคาํสงัจองซือหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี และ/หรือ แผ่น
บนัทึกข้อมูล (Diskette) และ/หรือ สือบนัทึกข้อมูล (Media) และ/หรือ สือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทีธนาคาร/บริษทับตัรเครดิตได้รบัจากบริษทัเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงทีจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวน
ดงักล่าวจากบริษทัโดยตรง โดยข้าพเจ้าขอสละสิทธใินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคาร/บริษทับตัรเครดติชดใช้เงนิจํานวนดงักล่าว และข้าพเจ้ายอมรบัว่าธนาคาร/บริษทับตัรเครดติจะหกัเงนิจากบญัชีเงิน
ฝาก/บตัรเครดิตของขา้พเจ้าไดต้่อเมือเงนิในบญัชีเงนิฝาก/วงเงนิบตัรเครดติของข้าพเจ้ามีเพยีงพอให้หกัในขณะนนัเท่านนั/ In debiting my/our bank account in order to make payment for subscription price 
and/or debts and/or any obligation to Krung Thai Asset Management Pcl. (hereinafter referred to as the Company), should it later be found that the amount instructed to the Bank/Credit card company 
is incorrect and that the bank/Credit card company has already debited my bank/credit card account in the amount stated in the subscription order form and/or invoice and/or diskette and/or media 
and/or electronic media which the Bank/Credit card company has received from the Company, I/We shall claim such amount directly from the Company. In this regard, I/We waive the right to demand 
or sue the Bank/Credit card company to refund the amount which the Bank/Credit card company has debited from my bank/credit card account in order to pay for the amount owed to the Company 
according to the subscription order form and/or invoice and/or diskette and/or media and/or electronic media which the Bank/Credit card company has received from the Company. In addition, I/We 
acknowledge that the Bank/Credit card company shall be able to debit my/our bank/credit card account only when my/our bank/credit card account balance is sufficient for such debit at the time.  
 
2) ในกรณีข้าพเจ้าขอให้หกัเงินจากบญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสละสิทธิทีจะเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท หรือธนาคาร/บริษัทบตัรเครดิตทีอาจเกิดขึนจากข้อขดัข้องทางระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ทีอาจทําให้ธนาคาร/บรษิัทบตัรเครดิตไม่สามารถหกัเงนิจากบญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิตตามคําสงัของข้าพเจ้าได้ ทงัทีมีวงเงนิเพียงพอก็ตาม/ In case that of I/We have given the consent to the 
bank/Credit card company to debit from my bank/credit card account, I/We waive the right to demand or sue the company or the bank/Credit card company for any damage that might occurs from 
disruption of electronic systems causing the bank/Credit card company to unable to debit from my/our instructed bank/credit card account even though the credit line is sufficient.. 

เจา้ของบญัชีเงนิฝาก/ บตัรเครดติ 
(Owner of Bank Account/ Credit card) 

ลงนาม 
Sign 

วนัหมดอาย ุ(เดือน/ ปี)/ Expiry Date (Month/Year) หมายเลขบตัรเครดติ/ Credit Card No. 

กรณีหกับญัชีผา่นธนาคาร/ Available Banks 

กรณีหกับญัชีผา่นบตัรเครดติ/ Available Credit Card 

บลจ.กท.028-8/2562 


