วันที/ Date.....................................................
บลจ.กท.028-8/2562

หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิต / Letter of Consent for Direct Debit (1 แบบฟอร์ม/ 1 แห่ง )
กรณีห ักบัญชีผา่ นธนาคาร/ Available Banks
เรียน ผูจ้ ดั การธนาคาร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

บมจ. กรุงศรีอยุธยา

Krung Thai Bank Pcl.

Kasikorn Bank Pcl.

Siam Commercial Bank Pcl.

Bangkok Bank Pcl.

Bank of Ayudhya Pcl.

บมจ. ธนาคารทหารไทย

บมจ. ซีไอเอ็มบี ไทย

บมจ.เกียรตินาคิน

บมจ.ธนาคารทิสโก้

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.

ข้าพเจ้า / I / We............................................................................................... ประเภทบัญชีเงินฝาก / Type of Bank account ........................................................
เลขทีบัญชี/ Account No.................................................................................... สาขา / Branch...................................................................................................
ชือบัญชี/ Account Name.................................................................................. บัตรประชาชนเลขที/ ID Number............................................................................
กรณีห ักบัญชีผา่ นบัตรเครดิต/ Available Credit Card
เรียน บริษท
ั บัตรเครดิต

บมจ.บตั รกรุงไทย (Krungthai Card Pcl.) (ต่อไปนีเรียกว่า “ผูใ้ ห้บริการบัตรเครดิต”)

ข้าพเจ้า / I / We............................................................................................... บัตรประชาชนเลขที/ ID Number............................................................................
วันหมดอายุ (เดือน/ ปี )/ Expiry Date (Month/Year)

หมายเลขบัตรเครดิต/ Credit Card No.

โดยข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต ตามทีระบุดา้ นบนและในฐานะผูถ
้ ือหน่วยลงทุนเลขที
I/We as an Owner of Bank Account/ Credit card and Unitholder Number

เบอร์โทรศัพท์/ Phone no................................. มือถือ/ Mobile No.................................... โทรสาร/ Fax No. ................................ E-Mail.........................................
มีความประสงค์ให้ธนาคาร / ผูใ้ ห้บริการบัตรเครดิตหักเงินจากบัญชีเงินฝากดัง กล่าวของข้าพเจ้า เพือชําระค่าจองซือหน่ วยลงทุน และ/หรือหนี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ของข้าพเจ้า ให้แก่บริษท
ั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ต่อไปนี เรียกว่า “บริษ ัท”) ตามจํานวนเงินทีปรากฏในคําสังจองซือหน่ วยลงทุ น และ/หรือใบแจ้งหนี และ/หรือ แผ่น บันทึกข้อมูล (Diskette) และ/หรือสื อ
บันทึกข้อมูล (Media) และ/หรือ สือข้อมูลอิเ ล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ทีธนาคารได้รบั จากบริษท
ั และนําเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญ ชีของบริษท
ั ทังนี ให้เป็ นไปตามเงือนไขและข้อตกลงทีได้ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หกั
บัญ ชีเงินฝากหรือบัต รเครดิต / 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.

ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคาร / ผูใ้ ห้บริการบัตรเครดิตแจ้งผลการหักบัญ ชีเงินฝากแต่อย่างใด เนืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบการทํารายการดัง กล่าวได้จากสมุดคูฝ
่ ากของธนาคาร หรือ Statement หรือ
ใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต หรือจากเอกสารหลักฐานอืนๆ ทีบริษท
ั จะออกให้ข้าพเจ้าต่อไป ในกรณี ทีชือบัญชี และ/หรือเลขทีบัญชี และ/หรือเอกสารหลักฐานต่างๆ ทีระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝาก/
บัตรเครดิตฉบับนีของข้าพเจ้าได้เปลียนแปลงไปไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมฉบับนี ยังคงมีผลใช้บงั คับสําหรับบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตทีได้เปลียนแปลงนันๆด้วยทุกประการ / 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.

การให้ห กั เงินจากบัญ ชีเ งินฝาก / ผู้ให้บ ริการบัตรเครดิตดังกล่าวให้มีผลใช้บงั คับ ทัน ทีนบ
ั แต่ว น
ั ทําหนัง สือยินยอมให้หกั บัญ ชี เงิน ฝากฉบับ นี และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าบริษท
ั จะได้บ อกเลิกการ
ให้บริการตามหนัง สือยินยอมฉบับนี หรือจนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้ง ยกเลิกโดยทําเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ธนาคาร/ผู้ให้บริการบัตรเครดิต และบริษท
ั ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน / 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.

ทังนี ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้นและข้าพเจ้าได้อา่ นและตกลงยินยอมปฏิบตั แ
ิ ละผูกพัน ตนเองตามข้อความทีระบุไว้ในหนัง สือชีชวน ข้อกําหนดและเงือนไขของการสังซือหน่ วย
ลงทุน ข้อกําหนดและเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต ฉบับนี รวมทังทีธนาคาร/ผูใ้ ห้บริการบัตรเครดิตหรือบริษท
ั จะกําหนดและมีประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ / 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.

ลงนาม
Sign

X
(

เจ้าของบัญชีเงินฝาก/ บัตรเครดิต
) (Owner of Bank Account/ Credit card)

กรุณาลงนามตามตวั อย่างลายเซ็นที ให้ไว้กบ
ั ธนาคาร / Signature must be identical with the specimen given to the bank/Credit card company.

สําหรับธนาคารสาขาเจ้าของบัญชี / For Bank Use Only
เรียน

นายทะเบียนหน่ วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษท
ั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) /Dear Fund Registrar

ธนาคาร/ Bank ..............................................................สํานัก/สาขา / Bank/ Branch ……………………………………………………………………………………. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชือเจ้าของ
บัญชี/บัตรเครดิตในหนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากฉบับนี รวมถึงเอกสารประกอบการหักบัญชีเงินฝากถูกต้องทังหมดแล้ว จึงขอนําส่งเรืองมายังนายทะเบียนผูถ
้ ือหน่ วยลงทุนเพือดําเนินการต่อไป /Check
the accuracy of the owner’s signature and other attached documents.
ลงชือและประทับตรา
Signature and Stamped
ชือต ัวพิมพ์/ Name in Print (

ผูจ้ ดั การสาขา/รองผูจ้ ดั การสาขา
Branch Manager/Deputy Manager
)

สําหรับนายทะเบียน / For Registrar Only
ผูด
้ าํ เนินการ/ Prepared by ................................................................................................ ผูอ
้ นุมตั /ิ Authorized by …………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อกําหนดและเงือนไข/ Terms and Conditions
1) ในการหักเงินจากบัญ ชีเงิน ฝากของข้าพเจ้าเพื อชําระค่าจองซือหน่ ว ยลงทุ น และ/หรือ หนี และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ของข้าพเจ้าให้แก่บริษ ัท หากปรากฏในภายหลัง ว่าจํานวนเงินที บริษ ท
ั แจ้งแก่

ธนาคาร/บริษท
ั บัตรเครดิตนันไม่ถู กต้องและธนาคาร/บัตรเครดิตได้ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิตของข้าพเจ้าตามจํานวนทีปรากฏในคําสังจองซือหน่ วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี และ/หรือ แผ่น
บันทึก ข้อมูล (Diskette) และ/หรือ สือบัน ทึกข้อมู ล (Media) และ/หรือ สือข้อมูลอิเ ล็กทรอนิกส์ ทีธนาคาร/บริษท
ั บัตรเครดิตได้รบ
ั จากบริษท
ั เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงทีจะดําเนิน การเรียกร้องเงินจํานวน
ดังกล่าวจากบริษท
ั โดยตรง โดยข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้ องร้องให้ธนาคาร/บริษท
ั บัตรเครดิตชดใช้เงินจํานวนดังกล่าว และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคาร/บริษท
ั บัตรเครดิตจะหักเงินจากบัญชีเงิน
ฝาก/บัตรเครดิตของข้าพเจ้าได้ต่อเมือเงินในบัญชีเงินฝาก/วงเงินบัตรเครดิตของข้าพเจ้ามีเพียงพอให้หกั ในขณะนันเท่านัน/ 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) ในกรณี ข ้ าพเจ้ าขอให้ห ก
ั เงิน จากบัญ ชี เงินฝาก/บัต รเครดิต ของข้า พเจ้ า ข้าพเจ้ า ขอสละสิท ธิที จะเรี ยกร้องค่ า เสี ยหายจากบริษัท หรือธนาคาร/บริษ ัท บัต รเครดิต ที อาจเกิด ขึ นจากข้อขัด ข้ องทางระบบ
อิเ ล็กทรอนิกส์ทีอาจทําให้ธนาคาร/บริษ ัทบัตรเครดิตไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต ตามคําสังของข้าพเจ้าได้ ทังทีมีวงเงิน เพียงพอก็ตาม/ 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..

