สำหรับ-ผู้ถือหน่วยลงทุน

หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
LTF / RMF จากบัตรเครดิต
เขียนที่ .................................................................................................
วันที่ .................... เดือน .................................... พ.ศ. ...................
เรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................ (ผู้ถือหน่วยลงทุน) เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เจ้าของบัตรเครดิตธนาคาร .................................................................................................................................... ประเภทบัตร .................................................................................................................................
หมายเลขบัตรเครดิต

วันที่บัตรหมดอายุ (mm/yy)

ชื่อตามหน้าบัตรเครดิต .............................................................................................................................................................................................................. (ต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น)
ยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด หักเงินจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้า เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อกองทุน .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จำนวนเงิน ............................................................................................................. บาท ( ................................................................................................................................ ) (ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อรายการ)
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทบัตรเครดิต เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้าข้างต้น เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF (“หน่วยลงทุน”) ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จำกัด ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในหนังสือฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าตกลงยินยอมและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏอยู่ ในหนังสือ
ฉบับนี้ หรือที่บริษัทบัตรเครดิตจะได้ประกาศ หรือมีหนังสือแจ้งเพิ่มเติมในภายหน้าทุกประการ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทจัดการตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อ หรือ
หนังสือชี้ชวนของกองทุน
เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต
1. ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ด้วยบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) เท่านั้น ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อรายการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนและเจ้าของบัตรเครดิตจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ ให้บริการบัตรเครดิตไม่ว่ากรณี ใด (ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุในใบคำสั่งซื้อ)
ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับผิดชอบในความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ ได้รับจัดสรรไปแล้วทั้งจำนวน
เพื่อชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการขอใช้บริการตามคำขอฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เงินค่าขายหน่วยลงทุนไม่พอชำระหนี้ดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับผิด
ชอบชำระส่วนที่ขาดแก่บริษัทจัดการจนครบ
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทจัดการ ที่เกิดขึ้นจากเหตุขัดข้องใดๆ จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือปัญหาสถานะของบัตรเครดิตที่ส่งผลให้ผู้ ให้บริการบัตร
เครดิตไม่อนุมัติการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนี้ ได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทำรายการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้รับเอกสารประกอบ***ไม่ครบถ้วนหรือ การกรอกเอกสารไม่สมบูรณ์ รวมถึงได้รับเอกสาร
เกินกว่าเวลาที่กำหนด (ผู้ลงทุนต้องส่งเอกสารมายังบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายของแต่ละกองทุนตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน)
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ให้รายการลงทุนดังกล่าวมีผลในวันทำการซื้อขายถัดไป
***เอกสารประกอบการซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ได้แก่ 1) ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน 2) สำเนาหน้าบัตรเครดิต***
		
		

ลงชื่อ ............................................................................................................................... ผู้ ให้ความยินยอม/ลายมือชื่อให้ตรงตามหลังบัตรเครดิต 	
(...............................................................................................................................)

สำหรับเจ้าหน้าที่ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ .......................................................... หมายเลขผู้แนะนำการลงทุน ...............................

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
ได้รับเอกสารครบถ้วน/ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้ว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและชื่อผู้ถือบัตรเครดิตแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกัน/
ได้ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือบัตรเครดิตแล้วถูกต้อง/และได้ตรวจสอบเลขที่บัตรเครดิต
และวันหมดอายุบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..................................... ผู้ตรวจสอบ (ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนตัวแทนขาย)

ลงชื่อ.............................................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร

ลงชื่อ .................................................................. ผู้ทำรายการ (ส่วนลูกค้าสัมพันธ์)

บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ เลขที่อ้างอิง ........................................................

*OBJTDEBIT-CC*
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สำหรับ-บริษัทจัดการ

หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
LTF / RMF จากบัตรเครดิต
เขียนที่ .................................................................................................
วันที่ .................... เดือน .................................... พ.ศ. ...................
เรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ข้าพเจ้า ............................................................................................................................................ (ผู้ถือหน่วยลงทุน) เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เจ้าของบัตรเครดิตธนาคาร .................................................................................................................................... ประเภทบัตร .................................................................................................................................
หมายเลขบัตรเครดิต

วันที่บัตรหมดอายุ (mm/yy)

ชื่อตามหน้าบัตรเครดิต .............................................................................................................................................................................................................. (ต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น)
ยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด หักเงินจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้า เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อกองทุน .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
จำนวนเงิน ............................................................................................................. บาท ( ................................................................................................................................ ) (ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อรายการ)
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทบัตรเครดิต เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของข้าพเจ้าข้างต้น เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF (“หน่วยลงทุน”) ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จำกัด ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในหนังสือฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าตกลงยินยอมและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏอยู่ ในหนังสือ
ฉบับนี้ หรือที่บริษัทบัตรเครดิตจะได้ประกาศ หรือมีหนังสือแจ้งเพิ่มเติมในภายหน้าทุกประการ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทจัดการตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อ หรือ
หนังสือชี้ชวนของกองทุน
เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต
1. ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ด้วยบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) เท่านั้น ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อรายการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนและเจ้าของบัตรเครดิตจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องคืนค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ ให้บริการบัตรเครดิตไม่ว่ากรณี ใด (ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่ระบุในใบคำสั่งซื้อ)
ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับผิดชอบในความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ ได้รับจัดสรรไปแล้วทั้งจำนวน
เพื่อชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการขอใช้บริการตามคำขอฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เงินค่าขายหน่วยลงทุนไม่พอชำระหนี้ดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับผิด
ชอบชำระส่วนที่ขาดแก่บริษัทจัดการจนครบ
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทจัดการ ที่เกิดขึ้นจากเหตุขัดข้องใดๆ จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือปัญหาสถานะของบัตรเครดิตที่ส่งผลให้ผู้ ให้บริการบัตร
เครดิตไม่อนุมัติการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งนี้ ได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทำรายการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้รับเอกสารประกอบ***ไม่ครบถ้วนหรือ การกรอกเอกสารไม่สมบูรณ์ รวมถึงได้รับเอกสาร
เกินกว่าเวลาที่กำหนด (ผู้ลงทุนต้องส่งเอกสารมายังบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายของแต่ละกองทุนตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน)
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ให้รายการลงทุนดังกล่าวมีผลในวันทำการซื้อขายถัดไป
***เอกสารประกอบการซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ได้แก่ 1) ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน 2) สำเนาหน้าบัตรเครดิต***
		
		

ลงชื่อ ............................................................................................................................... ผู้ ให้ความยินยอม/ลายมือชื่อให้ตรงตามหลังบัตรเครดิต 	
(...............................................................................................................................)

สำหรับเจ้าหน้าที่ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ .......................................................... หมายเลขผู้แนะนำการลงทุน ...............................

สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
ได้รับเอกสารครบถ้วน/ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้ว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและชื่อผู้ถือบัตรเครดิตแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกัน/
ได้ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือบัตรเครดิตแล้วถูกต้อง/และได้ตรวจสอบเลขที่บัตรเครดิต
และวันหมดอายุบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..................................... ผู้ตรวจสอบ (ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนตัวแทนขาย)

ลงชื่อ.............................................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร

ลงชื่อ .................................................................. ผู้ทำรายการ (ส่วนลูกค้าสัมพันธ์)

บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ เลขที่อ้างอิง ........................................................
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