
 

หนงัสือยนิยอมใหห้กับญัชีเงนิฝากหรือบตัรเครดิต / Letter of Consent for Direct Debit (1 แบบฟอร์ม/ 1 แห่ง) 

วนัที่/ Date................................................ 
 

 
 
 
   

                                                                                                                                                  
  

เรียน ผู้จดัการธนาคาร             
                                                                                                        
 

 
 
 

ข้าพเจ้า / I / We............................................................................................... ประเภทบญัชีเงินฝาก / Type of Bank account ........................................................   
 
เลขที่บญัชี/ Account No.................................................................................... สาขา / Branch................................................................................................... 
 
ชื่อบญัชี/ Account Name.................................................................................. บตัรประชาชนเลขที่/ ID Number............................................................................  
 

 
 
 
เรียน บริษทับตัรเครดิต    บมจ.บตัรกรุงไทย   (Krungthai Card Pcl.) (ต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ให้บริการบตัรเครดิต”) 
 
ข้าพเจ้า / I / We............................................................................................... บตัรประชาชนเลขที่/ ID Number............................................................................ 
 
 
 

 
 

โดยข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของบญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิต ตามที่ระบุด้านบนและในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเลขที่           
 

 
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 / ผู้ให้บริการบตัรเครดิตหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของข้าพเจ้า เพื่อช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ของข้าพเจ้า ให้แก่บริษัท
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษทั”) ตามจ านวนเงินที่ปรากฏในค าสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี้ และ/หรือ แผ่นบนัทึกข้อมูล (Diskette) และ/หรือส่ือ
บนัทึกข้อมูล (Media) และ/หรือส่ือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่ธนาคารได้รบัจากบริษัท และน าเงินดงักล่าวโอนเข้าบญัชีของบริษัท ท ั้งนี้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในหนงัสือยินยอมให้หกั
บญัชีเงินฝากหรอืบตัรเครดิต / 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 / ผู้ให้บริการบตัรเครดิตแจ้งผลการหกับญัชีเงินฝากแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบการท ารายการดงักล่าวได้จากสมุดคู่ฝากของธนาคาร หรือ Statement หรือ
ใบแจ้งยอดบญัชีบตัรเครดิต หรือจากเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ที่บริษัทจะออกให้ข้าพเจ้าต่อไป ในกรณีที่ช่ือบญัชี และ/หรือเลขที่บญัชี และ/หรือเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก/
บตัรเครดิตฉบบันี้ของข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมฉบบันี้ยงัคงมีผลใช้บงัคบัส าหรบับญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆด้วยทุกประการ / 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 / ผู้ให้บริการบตัรเครดิตดงักล่าวให้มีผลใช้บงัคบัทนัทีนับแต่วนัท าหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากฉบบันี้  และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าบริษัทจะได้บอกเลิกการ
ให้บริการตามหนงัสือยินยอมฉบบันี้ หรือจนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิกโดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ธนาคาร/ผู้ให้บริการบตัรเครดิต และบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 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. 

 

ทัง้นี้ ข้าพเจ้าขอรบัรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้นและข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมปฏิบติัและผูกพนัตนเองตามข้อความที่ระบุไว้ในหนงัสือช้ีชวน ข้อก าหนดและเง่ือนไขของการสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิตฉบบันี้ รวมทัง้ที่ธนาคาร/ผู้ให้บริการบตัรเครดิตหรอืบริษทัจะก าหนดและมีประกาศต่อไปในภายหน้าทุกประการ / 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 
                                                                              (                                                             ) 

 

กรุณาลงนามตามตวัอย่างลายเซ็นที่ให้ไว้กบัธนาคาร / Signature must be identical with the specimen given to the bank/Credit card company. 

 
ส าหรบัธนาคารสาขาเจ้าของบญัชี / For Bank Use Only 
 

เรียน นายทะเบียนหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจดัการของบริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) /Dear Fund Registrar  
  
 ธนาคาร/ Bank ..............................................................ส านกั/สาขา / Bank/ Branch ……………………………………………………………………………………. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของลายมือช่ือเจ้าของ
บญัชี/บตัรเครดิตในหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากฉบบันี้ รวมถึงเอกสารประกอบการหกับญัชีเงินฝากถูกต้องท ัง้หมดแล้ว จึงขอน าส่งเรื่องมายงันายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อด าเนินการต่อไป /Check 
the accuracy of the owner’s signature and other attached documents. 
 
 

ลงช่ือและประทบัตรา  ผู้จดัการสาขา/รองผู้จดัการสาขา 
Signature and Stamped                                                                                Branch Manager/Deputy Manager 
ช่ือตวัพิมพ์/ Name in Print  (                     ) 

 

ส าหรบันายทะเบียน / For Registrar Only 
 

ผู้ด าเนินการ/ Prepared by ................................................................................................ ผู้อนุมติั/ Authorized by ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ข้อก าหนดและเงือ่นไข/ Terms and Conditions  
1) ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ หนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพนัต่างๆ ของข้าพเจ้าให้แก่บริษทั หากปรากฏในภายหลงัว่าจ านวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่
ธนาคาร/บริษทับตัรเครดิตนั้นไม่ถูกต้องและธนาคาร/บตัรเครดิตได้ท าการหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิตของข้าพเจ้าตามจ านวนที่ปรากฏในค าสั่งจองซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี้ และ/หรือ แผ่น
บนัทึกข้อมูล (Diskette) และ/หรือ ส่ือบนัทึกข้อมูล (Media) และ/หรือ ส่ือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ธนาคาร/บริษัทบตัรเครดิตได้รบัจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวน
ดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคาร/บริษทับตัรเครดิตชดใช้เงินจ านวนดงักล่าว และข้าพเจ้ายอมรบัว่าธนาคาร/บริษัทบตัรเครดิตจะหกัเงินจากบญัชีเงิน
ฝาก/บตัรเครดิตของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบญัชีเงินฝาก/วงเงินบตัรเครดิตของข้าพเจ้ามีเพียงพอให้หกัในขณะนั้นเท่านั้น/ 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 c ard 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) ในกรณีข้าพเจ้าขอให้หกัเงินจากบัญชีเงินฝาก/บตัรเครดิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสละสิทธิที่ จะเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท หรือธนาคาร/บริษัทบตัรเครดิตที่อาจเกิดข้ึนจากข้อขดัข้องทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจท าให้ธนาคาร/บริษัทบตัรเครดิตไม่สามารถหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก/บตัรเครดิตตามค าสั่งของข้าพเจ้าได้ ท ั้งที่มีวงเงินเพียงพอก็ตาม/ 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.. 

เจ้าของบญัชีเงินฝาก/ บตัรเครดิต 
(Owner of Bank Account/ Credit card) 

ลงนาม 
Sign 

วนัหมดอายุ (เดือน/ ปี)/ Expiry Date (Month/Year) หมายเลขบตัรเครดิต/ Credit Card No. 

กรณีหกับญัชีผ่านธนาคาร/ Available Banks 

กรณีหกับญัชีผ่านบตัรเครดติ/ Available Credit Card 

บลจ.กท.028-9/2564 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
Krung Thai Bank Pcl. 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
Kasikorn Bank Pcl. 

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต 
TMBTHANACHAT Bank Pcl. 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
Siam Commercial Bank Pcl.         

บมจ.กรุงศรีอยุธยา   
Bank of Ayudhya Pcl. 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ   
Bangkok Bank Pcl. 

บมจ.ซีไอเอ็มบี ไทย    
CIMB Thai Bank Pcl.                    

บมจ.ธนาคารเกียรตินาคินภทัร          
Kiatnakin Phatra Bank Pcl.                 

บมจ.ธนาคารทิสโก้ 
Tisco Bank Pcl.              

บมจ.ธนาคารยูโอบี                      
United Overseas Bank Pcl.              

ธนาคารออมสิน 
Government Savings Bank 

บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์   
LH Bank Pcl.                                           


