
 

 

 

 

 

หนังสือยนิยอมให้หักเงินค่าซื �อหน่วยลงทุน 
LTF / RMF จากบัตรเครดิต ชั �น 32 อาคารอบัดลุราฮิม เพลส 990 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 1725 

32th Floor, Abdulrahim Place Building, 990 Rama IV Road, Silom Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 1725 Tel.1725 

20170714_Consent Letter for Credit Card Payment 

   เขียนทีI...................................................................... 

วนัทีI..........เดือน....................................พ.ศ............. 

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจาํกัด 

ข้าพเจ้า....................................................................................................... (ผู้ ถือหน่วยลงทนุ) เลขทีIผู้ ถือหน่วย ���-�-�����-� 

เจ้าของบตัรเครดติธนาคาร................................................................................................ประเภทบตัร.............................................................................. 

หมายเลขบตัรเครดติ ���� ���� ���� ���� วนัทีIบตัรหมดอายุ (mm/yy) �� / �� 

ชืIอตามหน้าบตัรเครดติ..............................................................................................................................  (ต้องเป็นบคุคลเดียวกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเท่านั �น)  

ยินยอมให้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทยจํากดั หกัเงินจากบตัรเครดติของข้าพเจ้า เพืIอชําระค่าซื �อหน่วยลงทนุโดยมีรายละเอียด ดงันี � 

ชืIอกองทนุ......................................................................................................................................................................................................................... 

จํานวนเงิน..................................................................................บาท  (..............................................................................) (ขั �นตํ,า 5,000 บาทต่อรายการ) 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทบตัรเครดิต เรียกเก็บเงินจากบญัชีบตัรเครดิตของข้าพเจ้าข้างต้น เพืIอชําระค่าซื �อหน่วยลงทนุ LTF / RMF (“หน่วยลงทุน”) 
ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จํากัด ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีIข้าพเจ้ากรอกในหนังสือฉบบันี �เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าตกลง
ยนิยอมและปฏบิติัตามเงืIอนไขการใช้บริการทีIปรากฏอยู่ในหนงัสือฉบบันี � หรือทีIบริษัทบตัรเครดติจะได้ประกาศ หรือมีหนงัสือแจ้งเพิIมเติมในภายหน้าทกุประการ 
รวมถงึข้อกําหนดและเงืIอนไขของบริษัทจดัการตามทีIปรากฏในใบคําสัIงซื �อ หรือหนงัสือชี �ชวนของกองทนุ 
 
เงื,อนไขการใช้บัตรเครดติ 
1. ชําระคา่ซื �อหน่วยลงทนุของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทยจํากัด ด้วยบัตรเครดิตธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) หรือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) เท่านั �น ขั �นตํIา 
5,000 บาทตอ่รายการ โดยผู้ถือหน่วยลงทนุและเจ้าของบัตรเครดติจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั �น 
2. ในกรณีทีIบริษัทจดัการต้องคืนค่าซื �อหน่วยลงทนุแก่ผู้ ให้บริการบตัรเครดิตไม่ว่ากรณีใด(ยกเว้นกรณีทีIผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามทีIระบุในใบคําสัIงซื �อ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลง
รับผิดชอบในความเสียหายและคา่ใช้จ่ายใดๆทีIเกิดขึ �น และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทีIได้รับจดัสรรไปแล้วทั �งจํานวน เพืIอชําระหนี �ทีIเกิดขึ �นจากการขอใช้บริการตามคําขอ
ฉบบันี �โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ในกรณีทีIเงินคา่ขายหน่วยลงทนุไม่พอชําระหนี �ดงักลา่ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลงรับผิดชอบชําระสว่นทีIขาดแก่บริษัทจดัการจนครบ 
3. ผู้ ถือหน่วยลงทนุสละสทิธิเรียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทจดัการ ทีIเกิดขึ �นจากเหตขุดัข้องใด  ๆจากระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือปัญหาสถานะของบตัรเครดติทีIสง่ผลให้ผู้ให้บริการบตัรเครดติไม่อนมุตักิารชําระคา่
ซื �อหน่วยลงทนุตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุครั �งนี �ได้ 
4. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีIจะไมทํ่ารายการตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้รับเอกสารประกอบ***ไม่ครบถ้วนหรือ การกรอกเอกสารไม่สมบรูณ์ รวมถึงได้รับเอกสารเกินกว่าเวลาทีIกําหนด (ผู้
ลงทนุต้องสง่เอกสารมายงับริษัทจดัการลว่งหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาปิดรับคําสัIงซื �อขายของแตล่ะกองทนุตามทีIกําหนดในหนงัสือชี �ชวน) จะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์ให้รายการลงทนุดงักลา่วมีผล
ในวนัทําการซื �อขายถดัไป 
***เอกสารประกอบการซื �อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดติ ได้แก่ 1) ใบคําสัIงซื �อหน่วยลงทนุ  2) สําเนาหน้าบตัรเครดติ*** 

 
 ลงชืIอ...............................................................ผู้ ให้ความยินยอม/ลายมือชืIอให้ตรงตามหลงับตัรเครดิต 

  (..................................................................) 
 

สําหรับเจ้าหน้าทีIตัวแทนสนบัสนุนการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทุน 

ชืIอ-สกลุเจ้าหน้าทีI..........................................................หมายเลขผู้แนะนําการลงทนุ............................... 

� ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบชืIอผู้ ถือหน่วยลงทุนและชืIอผู้ ถือบัตรเครดิตแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกัน/ได้

ตรวจสอบลายมือชืIอของผู้ ถือบัตรเครดิตแล้วถกูต้อง/และได้ตรวจสอบเลขทีIบัตรเครดิตและวัน

หมดอายบุตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว 
 

ลงชืIอ.............................................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร 
 

สําหรับเจ้าหน้าที,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุทหารไทยจาํกัด 

 

� ได้รับเอกสารครบถ้วน/ได้ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารแล้ว  
 

 ลงชืIอ..............................................ผู้ตรวจสอบ (ฝ่ายพฒันาและสนบัสนุนตวัแทนขาย) 
 

� บตัรเครดิตได้รับการอนมุติั เลขทีIอ้างอิง............................................  
 

ลงชืIอ...............................................ผู้ทํารายการ (ส่วนลกูค้าสมัพนัธ์) 

   

สําหรับ – ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 



 

 

 

 

 

หนังสือยนิยอมให้หักเงินค่าซื �อหน่วยลงทุน 
LTF / RMF จากบัตรเครดิต ชั �น 32 อาคารอบัดลุราฮิม เพลส 990 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท์ 1725 

32th Floor, Abdulrahim Place Building, 990 Rama IV Road, Silom Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 1725 Tel.1725 

20170714_Consent Letter for Credit Card Payment 

 เขียนทีI...................................................................... 

วนัทีI..........เดือน....................................พ.ศ............. 

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจาํกัด 

ข้าพเจ้า....................................................................................................... (ผู้ ถือหน่วยลงทนุ) เลขทีIผู้ ถือหน่วย ���-�-�����-� 

เจ้าของบตัรเครดติธนาคาร................................................................................................ประเภทบตัร.............................................................................. 

หมายเลขบตัรเครดติ ���� ���� ���� ���� วนัทีIบตัรหมดอายุ (mm/yy) �� / �� 

ชืIอตามหน้าบตัรเครดติ..............................................................................................................................  (ต้องเป็นบคุคลเดียวกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเท่านั �น)  

ยินยอมให้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทยจํากดั หกัเงินจากบตัรเครดติของข้าพเจ้า เพืIอชําระค่าซื �อหน่วยลงทนุโดยมีรายละเอียด ดงันี � 

ชืIอกองทนุ......................................................................................................................................................................................................................... 

จํานวนเงิน..................................................................................บาท  (..............................................................................) (ขั �นตํ,า 5,000 บาทต่อรายการ) 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทบตัรเครดิต เรียกเก็บเงินจากบญัชีบตัรเครดิตของข้าพเจ้าข้างต้น เพืIอชําระค่าซื �อหน่วยลงทนุ LTF / RMF (“หน่วยลงทุน”) 
ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จํากัด ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีIข้าพเจ้ากรอกในหนังสือฉบบันี �เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าตกลง
ยินยอมและปฏิบตัติามเงืIอนไขการใช้บริการทีIปรากฏอยู่ในหนงัสือฉบบันี � หรือทีIบริษัทบตัรเครดติจะได้ประกาศ หรือมีหนงัสือแจ้งเพิIมเติมในภายหน้าทกุประการ 
รวมถงึข้อกําหนดและเงืIอนไขของบริษัทจดัการตามทีIปรากฏในใบคําสัIงซื �อ หรือหนงัสือชี �ชวนของกองทนุ 
 
เงื,อนไขการใช้บัตรเครดติ 
1. ชําระคา่ซื �อหน่วยลงทนุของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทยจํากัด ด้วยบัตรเครดิตธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) หรือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) เท่านั �น ขั �นตํIา 
5,000 บาทตอ่รายการ โดยผู้ถือหน่วยลงทนุและเจ้าของบัตรเครดติจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั �น 
2. ในกรณีทีIบริษัทจดัการต้องคืนค่าซื �อหน่วยลงทนุแก่ผู้ ให้บริการบตัรเครดิตไม่ว่ากรณีใด(ยกเว้นกรณีทีIผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามทีIระบุในใบคําสัIงซื �อ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลง
รับผิดชอบในความเสียหายและคา่ใช้จ่ายใดๆทีIเกิดขึ �น และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทีIได้รับจดัสรรไปแล้วทั �งจํานวน เพืIอชําระหนี �ทีIเกิดขึ �นจากการขอใช้บริการตามคําขอ
ฉบบันี �โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ในกรณีทีIเงินคา่ขายหน่วยลงทนุไม่พอชําระหนี �ดงักลา่ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลงรับผิดชอบชําระสว่นทีIขาดแก่บริษัทจดัการจนครบ 
3. ผู้ ถือหน่วยลงทนุสละสทิธิเรียกร้องคา่เสียหายจากบริษัทจดัการ ทีIเกิดขึ �นจากเหตขุดัข้องใด  ๆจากระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือปัญหาสถานะของบตัรเครดติทีIสง่ผลให้ผู้ให้บริการบตัรเครดติไม่อนมุตักิารชําระคา่
ซื �อหน่วยลงทนุตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุครั �งนี �ได้ 
4. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีIจะไม่ทํารายการตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้รับเอกสารประกอบ***ไม่ครบถ้วนหรือ การกรอกเอกสารไม่สมบรูณ์ รวมถึงได้รับเอกสารเกินกว่าเวลาทีIกําหนด (ผู้
ลงทนุต้องสง่เอกสารมายงับริษัทจดัการลว่งหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาปิดรับคําสัIงซื �อขายของแตล่ะกองทนุตามทีIกําหนดในหนงัสือชี �ชวน) จะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์ให้รายการลงทนุดงักลา่วมีผล
ในวนัทําการซื �อขายถดัไป 
***เอกสารประกอบการซื �อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดติ ได้แก่ 1) ใบคําสัIงซื �อหน่วยลงทนุ  2)  สําเนาหน้าบตัรเครดติ*** 

 
 ลงชืIอ...............................................................ผู้ ให้ความยินยอม/ลายมือชืIอให้ตรงตามหลงับตัรเครดิต 

  (..................................................................) 
 

สําหรับเจ้าหน้าทีIตัวแทนสนบัสนุนการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทุน 

ชืIอ-สกลุเจ้าหน้าทีI..........................................................หมายเลขผู้แนะนําการลงทนุ............................... 

� ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบชืIอผู้ ถือหน่วยลงทุนและชืIอผู้ ถือบัตรเครดิตแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกัน/ได้

ตรวจสอบลายมือชืIอของผู้ ถือบัตรเครดิตแล้วถกูต้อง/และได้ตรวจสอบเลขทีIบัตรเครดิตและวัน

หมดอายบุตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว 
 

ลงชืIอ.............................................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร 
 

สําหรับเจ้าหน้าที,บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุทหารไทยจาํกัด 

 

� ได้รับเอกสารครบถ้วน/ได้ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารแล้ว  
 

 ลงชืIอ..............................................ผู้ตรวจสอบ (ฝ่ายพฒันาและสนบัสนุนตวัแทนขาย) 
 

� บตัรเครดิตได้รับการอนมุติั เลขทีIอ้างอิง............................................  
 

ลงชืIอ...............................................ผู้ทํารายการ (สว่นลกูค้าสมัพนัธ์) 

 

สําหรับ – บริษัทจดัการ 


