สําหรับ – ผู้ถือหน่วยลงทุน

หนังสือยินยอมให้ หักเงินค่ าซือ หน่ วยลงทุน
LTF / RMF จากบัตรเครดิต

ชั น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 990 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 1725
32th Floor, Abdulrahim Place Building, 990 Rama IV Road, Silom Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 1725 Tel.1725

เขียนที.I .....................................................................
วันทีI..........เดือน....................................พ.ศ.............
เรียน

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนทหารไทยจํากัด

ข้ าพเจ้ า....................................................................................................... (ผู้ถือหน่วยลงทุน) เลขทีผI ้ ถู ือหน่วย ---
เจ้ าของบัตรเครดิตธนาคาร................................................................................................ประเภทบัตร..............................................................................
หมายเลขบัตรเครดิต

   

วันทีบI ตั รหมดอายุ (mm/yy)

 / 

ชืIอตามหน้ าบัตรเครดิต.............................................................................................................................. (ต้ องเป็ นบุคคลเดียวกับผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านัน)

ยินยอมให้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทยจํากัด หักเงินจากบัตรเครดิตของข้ าพเจ้ า เพืIอชําระค่าซื อหน่วยลงทุนโดยมีรายละเอียด ดังนี 
ชืIอกองทุน.........................................................................................................................................................................................................................
จํานวนเงิน..................................................................................บาท (..............................................................................) (ขัน ตํ,า 5,000 บาทต่ อรายการ)
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทบัตรเครดิต เรี ยกเก็บเงินจากบัญชีบตั รเครดิตของข้ าพเจ้ าข้ างต้ น เพืIอชําระค่าซื อหน่วยลงทุน LTF / RMF (“หน่ วยลงทุน”)
ให้ แก่บริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุนทหารไทย จํากัด ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่าข้ อความทีIข้าพเจ้ ากรอกในหนังสือฉบับนีเ ป็ นจริ งทุกประการ และข้ าพเจ้ าตกลง
ยินยอมและปฏิบตั ติ ามเงืIอนไขการใช้ บริ การทีIปรากฏอยู่ในหนังสือฉบับนี  หรื อทีIบริ ษัทบัตรเครดิตจะได้ ประกาศหรื อมีหนังสือแจ้ งเพิIมเติมในภายหน้ าทุกประการ
รวมถึงข้ อกําหนดและเงืIอนไขของบริ ษัทจัดการตามทีIปรากฏในใบคําสังI ซื อหรื อหนังสือชี ชวนของกองทุน
เงื,อนไขการใช้ บัตรเครดิต
1. ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทยจํากัด ด้ วยบัตรเครดิตธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) หรื อบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) เท่ านัน ขันตํ
 Iา
5,000 บาทต่อรายการ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนและเจ้ าของบัตรเครดิตจะต้ องเป็ นบุคคลเดียวกันเท่ านัน
2. ในกรณี ทีIบริ ษัทจัดการต้ องคืนค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ใู ห้ บริ การบัตรเครดิตไม่ว่ากรณี ใด(ยกเว้ นกรณี ทีIผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีIระบุในใบคําสังI ซื อ) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลง
รับผิดชอบในความเสียหายและค่าใช้ จ่ายใดๆทีIเกิดขึ น และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทีIได้ รับจัดสรรไปแล้ วทังจํ
 านวน เพืIอชําระหนี ทีIเกิดขึ นจากการขอใช้ บริ การตามคําขอ
ฉบับนี โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ในกรณีทีIเงินค่าขายหน่วยลงทุนไม่พอชําระหนี ดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับผิดชอบชําระส่วนทีIขาดแก่บริ ษัทจัดการจนครบ
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทีIเกิดขึ นจากเหตุขดั ข้ องใดๆ จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อปั ญหาสถานะของบัตรเครดิตทีสI ง่ ผลให้ ผ้ ใู ห้ บริ การบัตรเครดิตไม่อนุมตั กิ ารชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนครัง นี ได้
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีIจะไม่ทํารายการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ รับเอกสารประกอบ***ไม่ครบถ้ วนหรื อ การกรอกเอกสารไม่สมบูรณ์ รวมถึงได้ รับเอกสารเกินกว่าเวลาทีIกําหนด (ผู้
ลงทุนต้ องส่งเอกสารมายังบริ ษัทจัดการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 นาทีก่อนเวลาปิ ดรับคําสังI ซื อขายของแต่ละกองทุนตามทีIกําหนดในหนังสือชี ชวน) จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ให้ รายการลงทุนดังกล่าวมีผล
ในวันทําการซื อขายถัดไป
***เอกสารประกอบการซือ หน่ วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต ได้ แก่ 1) ใบคําสังI ซื อหน่วยลงทุน 2) สําเนาหน้ าบัตรเครดิต***

ลงชืIอ...............................................................ผู้ให้ ความยินยอม/ลายมือชืIอให้ ตรงตามหลังบัตรเครดิต
(..................................................................)
สําหรับเจ้ าหน้ าทีIตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

สําหรับเจ้ าหน้ าที,บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนทหารไทยจํากัด

ชืIอ-สกุลเจ้ าหน้ าทีI..........................................................หมายเลขผู้แนะนําการลงทุน...............................

 ได้ รับเอกสารครบถ้ วน/ได้ ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารแล้ ว



ข้ า พเจ้ าได้ ตรวจสอบชืI อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน และชืI อ ผู้ถื อ บัต รเครดิ ต แล้ ว ว่า เป็ นบุค คลเดี ย วกัน /ได้
ตรวจสอบลายมือ ชืI อ ของผู้ถือ บัต รเครดิ ต แล้ ว ถูกต้ อ ง/และได้ ต รวจสอบเลขทีI บ ัต รเครดิ ต และวัน
หมดอายุบตั รเครดิตเรี ยบร้ อยแล้ ว
ลงชืIอ.............................................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร

ลงชืIอ..............................................ผู้ตรวจสอบ (ฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนตัวแทนขาย)
 บัตรเครดิตได้ รับการอนุมตั ิ เลขทีIอ้างอิง............................................
ลงชืIอ...............................................ผู้ทํารายการ (ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์)
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สําหรับ – บริ ษัทจัดการ

หนังสือยินยอมให้ หักเงินค่ าซือ หน่ วยลงทุน
LTF / RMF จากบัตรเครดิต

ชั น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 990 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 1725
32th Floor, Abdulrahim Place Building, 990 Rama IV Road, Silom Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 1725 Tel.1725

เขียนที.I .....................................................................
วันทีI..........เดือน....................................พ.ศ.............
เรียน

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนทหารไทยจํากัด

ข้ าพเจ้ า....................................................................................................... (ผู้ถือหน่วยลงทุน) เลขทีผI ้ ถู ือหน่วย ---
เจ้ าของบัตรเครดิตธนาคาร................................................................................................ประเภทบัตร..............................................................................
หมายเลขบัตรเครดิต

   

วันทีบI ตั รหมดอายุ (mm/yy)

 / 

ชืIอตามหน้ าบัตรเครดิต.............................................................................................................................. (ต้ องเป็ นบุคคลเดียวกับผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านัน)

ยินยอมให้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทยจํากัด หักเงินจากบัตรเครดิตของข้ าพเจ้ า เพืIอชําระค่าซื อหน่วยลงทุนโดยมีรายละเอียด ดังนี 
ชืIอกองทุน.........................................................................................................................................................................................................................
จํานวนเงิน..................................................................................บาท (..............................................................................) (ขัน ตํ,า 5,000 บาทต่ อรายการ)
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทบัตรเครดิต เรี ยกเก็บเงินจากบัญชีบตั รเครดิตของข้ าพเจ้ าข้ างต้ น เพืIอชําระค่าซื อหน่วยลงทุน LTF / RMF (“หน่ วยลงทุน”)
ให้ แก่บริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุนทหารไทย จํากัด ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่าข้ อความทีIข้าพเจ้ ากรอกในหนังสือฉบับนีเ ป็ นจริ งทุกประการ และข้ าพเจ้ าตกลง
ยินยอมและปฏิบตั ติ ามเงืIอนไขการใช้ บริ การทีIปรากฏอยู่ในหนังสือฉบับนีหรื
 อทีIบริ ษัทบัตรเครดิตจะได้ ประกาศหรื อมีหนังสือแจ้ งเพิIมเติมในภายหน้ าทุกประการ
รวมถึงข้ อกําหนดและเงืIอนไขของบริ ษัทจัดการตามทีIปรากฏในใบคําสังI ซื อหรื อหนังสือชี ชวนของกองทุน
เงื,อนไขการใช้ บัตรเครดิต
1. ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนทหารไทยจํากัด ด้ วยบัตรเครดิตธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) หรื อบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) เท่ านัน ขันตํ
 Iา
5,000 บาทต่อรายการ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนและเจ้ าของบัตรเครดิตจะต้ องเป็ นบุคคลเดียวกันเท่ านัน
2. ในกรณี ทีIบริ ษัทจัดการต้ องคืนค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ใู ห้ บริ การบัตรเครดิตไม่ว่ากรณี ใด(ยกเว้ นกรณี ทIผี ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามทีIระบุในใบคําสังI ซื อ) ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลง
รับผิดชอบในความเสียหายและค่าใช้ จ่ายใดๆทีIเกิดขึ น และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทีIได้ รับจัดสรรไปแล้ วทังจํ
 านวน เพืIอชําระหนี ทีIเกิดขึ นจากการขอใช้ บริ การตามคําขอ
ฉบับนี โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ในกรณีทีIเงินค่าขายหน่วยลงทุนไม่พอชําระหนี ดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับผิดชอบชําระส่วนทีIขาดแก่บริ ษัทจัดการจนครบ
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทจัดการ ทีIเกิดขึ นจากเหตุขดั ข้ องใดๆ จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อปั ญหาสถานะของบัตรเครดิตทีIสง่ ผลให้ ผ้ ใู ห้ บริ การบัตรเครดิตไม่อนุมตั กิ ารชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนครัง นี ได้
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีIจะไม่ทํารายการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ รับเอกสารประกอบ***ไม่ครบถ้ วนหรื อ การกรอกเอกสารไม่สมบูรณ์ รวมถึงได้ รับเอกสารเกินกว่าเวลาทีIกําหนด (ผู้
ลงทุนต้ องส่งเอกสารมายังบริ ษัทจัดการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 นาทีก่อนเวลาปิ ดรับคําสังI ซื อขายของแต่ละกองทุนตามทีIกําหนดในหนังสือชี ชวน) จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ให้ รายการลงทุนดังกล่าวมีผล
ในวันทําการซื อขายถัดไป
***เอกสารประกอบการซือ หน่ วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต ได้ แก่ 1) ใบคําสังI ซื อหน่วยลงทุน 2) สําเนาหน้ าบัตรเครดิต***

ลงชืIอ...............................................................ผู้ให้ ความยินยอม/ลายมือชืIอให้ ตรงตามหลังบัตรเครดิต
(..................................................................)
สําหรับเจ้ าหน้ าทีIตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

สําหรับเจ้ าหน้ าที,บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนทหารไทยจํากัด

ชืIอ-สกุลเจ้ าหน้ าทีI..........................................................หมายเลขผู้แนะนําการลงทุน...............................

 ได้ รับเอกสารครบถ้ วน/ได้ ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารแล้ ว



ข้ า พเจ้ าได้ ตรวจสอบชืI อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน และชืI อ ผู้ถื อ บัต รเครดิ ต แล้ ว ว่า เป็ นบุค คลเดี ย วกัน /ได้
ตรวจสอบลายมือ ชืI อ ของผู้ถือ บัต รเครดิ ต แล้ ว ถูกต้ อ ง/และได้ ต รวจสอบเลขทีI บ ัต รเครดิ ต และวัน
หมดอายุบตั รเครดิตเรี ยบร้ อยแล้ ว
ลงชืIอ.............................................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร

ลงชืIอ..............................................ผู้ตรวจสอบ (ฝ่ ายพัฒนาและสนับสนุนตัวแทนขาย)
 บัตรเครดิตได้ รับการอนุมตั ิ เลขทีIอ้างอิง............................................
ลงชืIอ...............................................ผู้ทํารายการ (ส่วนลูกค้ าสัมพันธ์)
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