ต้นฉบับ : สำ�หรับธนาคาร

หนังสือยินยอมให้หกั บัตรเครดิต (เฉพาะกองทุนของ บลจ.กรุงศรี เท่านัน้ )

Consent Letter for Automatic Credit Card Payment (Only the funds of Krungsri Asset Management Co. Ltd.)
ชือ่ บัญชี / Unitholder Name …………………………........................................................................... วันที่ / Date ……............................………..……...................................…
เลขที่บัญชีกองทุน / Unitholder No.
เรียน ผู้จัดการ / To the Manager of

บริษัทบัตรเครดิต / the Credit Card Company

สาขาและรหัส (Branch and Code) .......................................................
โทร / Tel ……………………….............……………....................……..…......

ข้าพเจ้า / I
เลขทีบ่ ตั รประชาชน/ID Card No.
เจ้าของบัญชี / The owner of *
(* เลือกเฉพาะ 1 บัตรเครดิตเท่านัน้ หากท่านต้องการมากกว่า 1 บัตรเครดิต ท่านต้องกรอกหนังสือยินยอมเพิม่ อย่างละ 1 ฉบับ / Choose only 1 credit card, if you want more than 1 credit card, you need
to sign another consent letter for credit card payment)

บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรี / Credit card issued by Krungsri Group
หมายเลขบัตรเครดิต /
Credit card no.
ชื่อเจ้าของบัตรเครดิต /
Cardholder’s name
ประเภทบัตรเครดิต/ Visa
Credit card type

บัตรเครดิต/ Credit card
Master

(i.e. KCC, First Choice)

อื่นๆ / other …..........................................................…… วันหมดอายุ / Expiry date …...............…………………………...………

ข้อมูลสำ�หรับการติดต่อ / For contacting purpose
เลขที่/No. ................อาคาร/Building .........................................ชั้น/Floor ...................... ซอย/Soi ................................................ ถนน/Road ...........................................
แขวง/ตำ�บล/Sub-District ........................................ เขต/อำ�เภอ (District) .............................. จังหวัด/Province ........................... รหัสไปรษณีย์/Postal code ........................
โทรศัพท์/Tel. บ้าน /Home .................................. ที่ทำ�งาน/Office ...................................... มือถือ/Mobile ................................... โทรสาร/Fax ...........................................
อีเมล์/Email (กรุณาเขียนตัวบรรจง/ In elaborate handwriting) .....................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ให้บริษทั บัตรเครดิต หักเงินจากบัตรเครดิตดังกล่าวของข้าพเจ้าเพือ่ ชำ�ระค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จำ�กัด
(ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ”) ตามจำ�นวนเงินทีป่ รากฎในคำ�สัง่ จองซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี้ และ/หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (diskette) และ/หรือสือ่ บันทึกข้อมูล (media) และ/หรือสือ่ บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ทีบ่ ริษทั บัตรเครดิตได้รบั จากบริษทั และนำ�เงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษทั ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขและข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ดา้ นหลังของหนังสือยินยอมให้หกั บัตรเครดิตนี้ I wish to authorize Credit Card
Company to charge my credit card in order to make payment for the subscription of fund units and/or debts and/or any obligations to Krungsri Asset Management Co., Ltd. (hereinafter
referred to as “the Company”) in the amount stated in the subscription form and/or invoice and/or diskette and/or media and/or electronic media which Credit Card Company received
from the Company and transfer such amount to the Company’s account in accordance with the terms and conditions specified at the back of this consent letter.
ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าขอให้หกั เงินจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้าเพือ่ ชำ�ระค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือ หนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกผันต่างๆ ให้แก่บริษทั ดังกล่าว
ข้าพเจ้าจะไม่ได้รบั คะแนนสะสมจากบริษทั บัตรเครดิต / In this regard, I/we acknowledge and accept that in case I authorize to charge my credit card to make the payment for subscription of fund
units and/or debts and/or any obligations to the Company, I shall not receive any bonus/reward points from the Credit Card Company.
ขอแสดงความนับถือ / Sincerely yours
ลงชือ่ ……………………………………………………………… ผูใ้ ห้ความยินยอม
Sign (
) Person granting the consent
หมายเหตุ : ลายเซ็นต์ของผูใ้ ห้ความยินยอมจะต้องเหมือนกับตัวอย่างลายมือชือ่ ทีใ่ ห้ไว้กบั บริษทั บัตรเครดิต / Signatures of person granting the consent must be the same to the specimen signature given
to Credit Card Company.

สำ�หรับบลจ. กรุงศรี จำ�กัด (For Krungsri Asset Management Co., Ltd. only)

สำ�หรับบริษทั บัตรเครดิต (For Credit Card Company only)

รับรองลายมือชือ่ ผูใ้ ห้ความยินยอม
ลงชือ่

………………………………………..............………………………
(

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จำ�กัด

บริษทั บัตรเครดิตตรวจสอบแล้วถูกต้อง
ลงชือ่

…………………………………………………………………………
)
(
)
ลายมือชือ่ ผูร้ บั มอบอำ�นาจจากบริษทั บัตรเครดิต
สามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารได้ที่ www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice-th
For more details about the Bank’s privacy notice, please visit www.krungsri.com/pdpa/privacy-notice-en
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สำ�เนา : สำ�หรับผู้ถือหน่วยลงทุน

หนังสือยินยอมให้หกั บัตรเครดิต (เฉพาะกองทุนของ บลจ.กรุงศรี เท่านัน้ )

Consent Letter for Automatic Credit Card Payment (Only the funds of Krungsri Asset Management Co. Ltd.)
ชือ่ บัญชี / Unitholder Name …………………………........................................................................... วันที่ / Date ……............................………..……...................................…
เลขที่บัญชีกองทุน / Unitholder No.
เรียน ผู้จัดการ / To the Manager of

บริษัทบัตรเครดิต / the Credit Card Company

สาขาและรหัส (Branch and Code) .......................................................
โทร / Tel ……………………….............……………....................……..…......

ข้าพเจ้า / I
เลขทีบ่ ตั รประชาชน/ID Card No.
เจ้าของบัญชี / The owner of *
(* เลือกเฉพาะ 1 บัตรเครดิตเท่านัน้ หากท่านต้องการมากกว่า 1 บัตรเครดิต ท่านต้องกรอกหนังสือยินยอมเพิม่ อย่างละ 1 ฉบับ / Choose only 1 credit card, if you want more than 1 credit card, you need
to sign another consent letter for credit card payment)

บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรี / Credit card issued by Krungsri Group
หมายเลขบัตรเครดิต /
Credit card no.
ชื่อเจ้าของบัตรเครดิต /
Cardholder’s name
ประเภทบัตรเครดิต/ Visa
Credit card type

บัตรเครดิต/ Credit card
Master

(i.e. KCC, First Choice)

อื่นๆ / other …..........................................................…… วันหมดอายุ / Expiry date …...............…………………………...………

ข้อมูลสำ�หรับการติดต่อ / For contacting purpose
เลขที่/No. ................อาคาร/Building .........................................ชั้น/Floor ...................... ซอย/Soi ................................................ ถนน/Road ...........................................
แขวง/ตำ�บล/Sub-District ........................................ เขต/อำ�เภอ (District) .............................. จังหวัด/Province ........................... รหัสไปรษณีย์/Postal code ........................
โทรศัพท์/Tel. บ้าน /Home .................................. ที่ทำ�งาน/Office ...................................... มือถือ/Mobile ................................... โทรสาร/Fax ...........................................
อีเมล์/Email (กรุณาเขียนตัวบรรจง/ In elaborate handwriting) .....................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ให้บริษทั บัตรเครดิต หักเงินจากบัตรเครดิตดังกล่าวของข้าพเจ้าเพือ่ ชำ�ระค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จำ�กัด
(ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษทั ”) ตามจำ�นวนเงินทีป่ รากฎในคำ�สัง่ จองซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี้ และ/หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (diskette) และ/หรือสือ่ บันทึกข้อมูล (media) และ/หรือสือ่ บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ทีบ่ ริษทั บัตรเครดิตได้รบั จากบริษทั และนำ�เงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษทั ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขและข้อตกลงทีไ่ ด้ระบุไว้ดา้ นหลังของหนังสือยินยอมให้หกั บัตรเครดิตนี้ I wish to authorize Credit Card
Company to charge my credit card in order to make payment for the subscription of fund units and/or debts and/or any obligations to Krungsri Asset Management Co., Ltd. (hereinafter
referred to as “the Company”) in the amount stated in the subscription form and/or invoice and/or diskette and/or media and/or electronic media which Credit Card Company received
from the Company and transfer such amount to the Company’s account in accordance with the terms and conditions specified at the back of this consent letter.
ทัง้ นี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าขอให้หกั เงินจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้าเพือ่ ชำ�ระค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือ หนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกผันต่างๆ ให้แก่บริษทั ดังกล่าว
ข้าพเจ้าจะไม่ได้รบั คะแนนสะสมจากบริษทั บัตรเครดิต / In this regard, I/we acknowledge and accept that in case I authorize to charge my credit card to make the payment for subscription of fund
units and/or debts and/or any obligations to the Company, I shall not receive any bonus/reward points from the Credit Card Company.
ขอแสดงความนับถือ / Sincerely yours
ลงชือ่ ……………………………………………………………… ผูใ้ ห้ความยินยอม
Sign (
) Person granting the consent
หมายเหตุ : ลายเซ็นต์ของผูใ้ ห้ความยินยอมจะต้องเหมือนกับตัวอย่างลายมือชือ่ ทีใ่ ห้ไว้กบั บริษทั บัตรเครดิต / Signatures of person granting the consent must be the same to the specimen signature given
to Credit Card Company.

สำ�หรับบลจ. กรุงศรี จำ�กัด (For Krungsri Asset Management Co., Ltd. only)

สำ�หรับบริษทั บัตรเครดิต (For Credit Card Company only)

รับรองลายมือชือ่ ผูใ้ ห้ความยินยอม
ลงชือ่

บริษทั บัตรเครดิตตรวจสอบแล้วถูกต้อง

………………………………………..............………………………
(

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จำ�กัด

ลงชือ่
)

…………………………………………………………………………
(
)
ลายมือชือ่ ผูร้ บั มอบอำ�นาจจากบริษทั บัตรเครดิต
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เงื่อนไขและข้อตกลง / Terms and Conditions
ในการหักบัตรเครดิตของข้าพเจ้าเพือ่ ชำ�ระค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และ/หรือหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้แก่บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จำ�กัด
(ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า“บริษทั ”) หากปรากฎในภายหลังว่าจำ�นวนเงินทีบ่ ริษทั แจ้งแก่บริษทั บัตรเครดิตไม่ถกู ต้อง และบริษทั /บัตรเครดิตได้ท�ำ การหักบัตรเครดิตของข้าพเจ้าตามจำ�นวนทีป่ รากฎ
ในคำ�สัง่ จองซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี้ และ/หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (diskette) และ/หรือสือ่ บันทึกข้อมูล (media) และ/หรือสือ่ บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทบ่ี ริษทั บัตรเครดิตได้รบั จากบริษทั
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงทีจ่ ะดำ�เนินการเรียกร้องเงินจำ�นวนดังกล่าวจากบริษทั โดยตรง ทัง้ นี้ โดยข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้บริษทั บัตรเครดิตชดใช้เงินทีบ่ ริษทั บัตรเครดิต
ได้หกั จากบัตรเครดิตของข้าพเจ้า เพือ่ ชำ�ระหนีใ้ ห้แก่บริษทั ตามคำ�สัง่ จองซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือใบแจ้งหนี้ และ/หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (diskette) และ/หรือสือ่ บันทึกข้อมูล (media) และ/หรือ
สือ่ บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทบ่ี ริษทั บัตรเครดิตได้รบั จากบริษทั และข้าพเจ้ายอมรับว่าบริษทั บัตรเครดิตจะหักเงินจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้าได้ตอ่ เมือ่ วงเงินบัตรเครดิตของข้าพเจ้า
มีเพียงพอให้หกั ในขณะนัน้ เท่านัน้ และในการหักบัตรเครดิตดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้บตั รเครดิตแจ้งการหักเงินจากบัตรเครดิตแต่อย่างใด เนือ่ งจากข้าพเจ้าสามารถทราบ
รายการดังกล่าวนัน้ ได้จากใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิต (Credit Card Statement) และ/หรือใบรับ และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษทั
In charging my credit card in order to make payment for subscription of fund units and/or debts and/or any obligations to Krungsri Management Co., Ltd. (hereinafter referred
to as “the Company”), should it later be found that the amount instructed to Credit Card Company is incorrect and that Credit Card Company has already charged my
credit card in the amount stated in the subscription form and/or invoice and/or diskette and/or media and/or electronic media which Credit Card Company has received
from the Company, I shall claim such amount directly from the Company. In this regard, I agree to waive the right to demand or sue Credit Card Company to refund
the amount which Credit Card Company has charged to my credit card in order to pay for the amount owed to the Company according to the subscription form
and/or invoice and/or diskette and/or media and/or electronic media which Credit Card Company has received from the Company. In addition, I acknowledge that
Credit Card Company shall be able to charge my credit card only when my credit line are sufficient for such debit or charge at the time. I do not require Credit Card
Company to notify me of such credit card charge, as I shall be able to see such transaction(s) on credit card statement and/or receipt and/or receipt of the Company.
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าขอให้หกั เงินจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสละสิทธิทจ่ี ะเรียกร้องค่าเสียหาย ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากข้อขัดข้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ อาจจะทำ�ให้บริษทั บัตรเครดิต
ไม่สามารถหักเงินจากบัตรเครดิตตามคำ�สัง่ ของข้าพเจ้าได้ ทัง้ ทีม่ วี งเงินเพียงพอก็ตาม/In case that I authorize to charge my credit card, I agree to waive the right to claim for any
damages which may arise from electronic system malfunction and may cause the Credit Card Company fail to charge credit card as per my instruction even though the
credit line is sufficient.
ในกรณีทเ่ี อกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขทีข่ องบัตรเครดิตทีร่ ะบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หกั บัตรเครดิตได้เปลีย่ นแปลงไปไม่วา่ โดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือยินยอมให้หกั บัตรเครดิต
ดังกล่าวคงมีผลใช้บงั คับสำ�หรับบัตรเครดิตทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงแล้วนัน้ ๆ ได้ดว้ ยทุกประการ / In case that the document(s) and/or the number of credit card indicated in the
consent letter for automatic credit card payment wil be changed for any reason, I agree that such consent letter shall stil remain applicable to the changed credit card
in all respects.
การขอให้หกั บัตรเครดิตดังกล่าว ให้มผี ลใช้บงั คับทันทีนบั แต่วนั ทำ�หนังสือยินยอมให้หกั บัตรเครดิต และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิก โดยทำ�เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ให้บตั รเครดิตทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน / The authorization to charge the indicated credit card shall take immediate effect from the date of the consent letter
for automatic credit card payment and shall remain valid unit I notify Credit Card Company of my cancellation in writing at least 30 days in advance.
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