หนังสือยินยอมใหหักบัตรเครดิต

For registrar use only
Received Time: ...........…............…
Received : ………...........................

Consent Letter for Credit Card Payment

1788 ชั ้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
18/F Singha Complex, 1788 New Phetchaburi Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel. 0-2844-0123 Fax. 0-2056-9747 www.manulife-asset.co.th

ชื่อผูถือหนวยลงทุน / Unitholder Name
เลขที่ผูถือหนวยลงทุน / Unitholder Number

วันที่ / Date
โทร. / Tel.

เรียน ผูจัดการบริษัทบัตรเครดิต / To the Manager of the Credit Card Company
ขาพเจา/ I

เลขที่บัตรประชาชน/
ID Card No.

เจาของบัตรเครดิต / The owner of Credit Card*
*หากทานตองการมากกวา 1 บัตรเครดิต ทานตองกรอกหนังสือยินยอมเพิ่มอยางละ 1 ฉบับ / If you want more than 1 credit card, you need to sign another consent letter for automatic credit card payment.

KRUNGSRI CREDIT CARDS

รายละเอียดบัตรเครดิต/ Details of Credit Card
บัตรเครดิต / Credit Card
Krungsri Visa Platinum
Central Credit Card
ประเภทบัตรเครดิต / Credit card type
หมายเลขบัตรเครดิต /
Credit card number

Krungsri Exclusive Banking Visa Platinum
Krungsri Gold/Classic Visa, MasterCard
Simple Visa Card
Other………………………………...……………..……………
VISA

Master

HomePro Visa Credit Card

อื่น / Other …………………………..
วันหมดอายุ /
Expiry Date

ขอมูลสําหรับการติดตอ / For contacting purpose (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
เลขที่ / No. ....................อาคาร / Building ........................................................................ชั้น / Floor ........................................ ซอย / Soi .................................................................

ถนน / Road .............................................................แขวง / ตําบล / Sub-District .......................................................... เขต / อําเภอ / District ..........................................................
จังหวัด / Province .................................................................................... รหัสไปรษณีย / Postal code ..........................................................
โทรศัพท / Tel. มือถือ / Mobile ............................................ บาน / Home ............................................... ที่ทํางาน / Office ........................................... ตอ……………
โทรสาร / Fax ................................................... อีเมล / Email………………………………………………………………..
 ขาพเจามีความประสงคให บริษัทบัตรเครดิตหักเงินจากบัตรเครดิตดังกลาวของขาพเจาเพื่อชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ที่เกิดขึ้นในนามของ
ตัวขาพเจาเอง หรือ
ผูถือหนวยลงทุนขางตน ซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวของกับขาพเจา คือ
ใหแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท” ) ตามจํานวนเงินที่ปรากฎในคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือใบแจงหนี้ และ/หรือแผนบันทึก
ขอมูล (diskette) และ/หรือสื่อบันทึกขอมูล (media) และ/หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ที่บริษัทบัตรเครดิตไดรับจากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ให
เปนไปตามเงื่อนไขและขอตกลงที่ไดระบุไวดานหลังของหนังสือยินยอมใหหักบัตรเครดิตนี้
 ขาพเจารับทราบและยอมรับวา ในกรณีที่ขาพเจาขอใหหักเงินจากบัตรเครดิตของขาพเจาเพื่อชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ หนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกผันตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว
ขาพเจาจะไมไดรับคะแนนสะสมจากบริษัทบัตรเครดิต ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทบัตรเครดิตกําหนด
 ขาพเจารับทราบและยอมรับวา ยอดชําระเงินจากการซื้อกองทุนตองชําระเต็มจํานวนตามมูลคาของกองทุนที่เรียกเก็บในรอบใบแจงยอดชําระบัตรเครดิต หากขาพเจาไมชําระยอด
ดังกลาวเต็มจํานวนจะมีผลทําใหบัญชีบัตรเครดิตของขาพเจาผิดนัดชําระ
I wish to authorize the 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 under the name of
myself or
the above unitholder who has relationship with me as
to Manulife Asset
Management (Thailand) 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.
 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 will not receive any bonus/reward points from the Credit Card Company, according to the Credit Card Company’s or the Company’s terms and
conditions.
 I / we acknowledge and accept that the purchase amount for Mutual fund via Credit Card must be paid in full, unless my credit card account would be delinquent.

ลายมือชื่อผูใหความยินยอม /
Signatures of person granting the consent

สําหรับ บริษัทบัตรเครดิต /
For Credit Card Company Only

สําหรับ บลจ. แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด /
For Manulife Asset Management (Thailand)

Marketing
บริษัทบัตรเครดิตตรวจสอบแลวถูกตอง
Verified by Credit Card Company

X

ลายเซ็นตของผูใหความยินยอมจะตองเหมือนกับตัวอยางลายมือชื่อ
ที่ใหไวกับบริษัทบัตรเครดิต /

ลงชื่อ X ………......………………..............................
Sign (
)

Signatures of person granting the consent must be the same to the
specimen signature given to the Credit Card Company.

The authorized person of Credit Card Company

Agent / Branch Code: ..………………..……
Marketing Name: ………….………………....
Staff Code:..…………………..………...…….
Received Date: ……..…………………..........
Authorized : ………..………………...............

Registrar
Checked : ………………………....................

หนังสือยินยอมใหหักบัตรเครดิต
1788 ชั ้น 18 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
18/F Singha Complex, 1788 New Phetchaburi Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel. 0-2844-0123 Fax. 0-2056-9747 www.manulife-asset.co.th

Consent Letter for Credit Card Payment

For registrar use only
Received Time: ...........…............…
Received : ………...........................

เงื่อนไขและขอตกลง / Terms and Conditions


ในการหักเงินจากบัตรเครดิตของขาพเจาเพื่อชําระคาซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน และ/หรือหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) หากปรากฎในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแก บริษัทบัตรเครดิตไมถูกตอง และบริษัท/บัตรเครดิตไดทําการหักเงินจาก
บัตรเครดิตของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎในคําสั่งจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรือใบแจงหนี้ และ/หรือแผนบันทึกขอมูล (diskette) และ/หรือสื่อบันทึกขอมูล (media) และ/หรือ
สื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่บริษัทบัตรเครดิตไดรับจากบริษัทเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ โดยขาพเจาขอสละ
สิทธิในการเรียกรองหรือฟองรองใหบริษัทบัตรเครดิตชดใชเงินที่บริษัทบัตรเครดิตไดหักจากบัตรเครดิตของขาพเจา เพื่อชําระหนี้ใหแกบริษัท ตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือใบแจง
หนี้ และ/หรือแผนบันทึกขอมูล (diskette) และ/หรือสื่อบันทึกขอมูล (media) และ/หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคาร/ บริษัทบัตรเครดิตไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวา
บริษัทบัตรเครดิตจะหักเงินจากบัตรเครดิตของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในวงเงินบัตรเครดิตของขาพเจามีเพียงพอใหหักในขณะนั้นเทานั้น และในการหักบัตรเครดิตดังกลาว ขาพเจาไม
ประสงคจะใหบัตรเครดิตแจงการหักเงินจากบัตรเครดิตแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวนั้นไดจากใบแจงยอดบัญชีบัตรเครดิต (Credit Card Statement)
และ/หรือใบรับ และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
In debiting my bank account / charging my credit card in order to make payment for subscription of investment units and/or debts and/or any obligations to Manulife
Asset Management (Thailand) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the Company”), should it later be found that the amount instructed to the Credit Card Company
is incorrect and that the 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 the 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 the Credit Card Company to refund the amount which the 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 the Credit
Card Company has received from the Company. In addition, I acknowledge that the 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 the Credit Card Company to notify me of such credit card charge, as I shall be able to see such
transaction(s) on the credit card statement and/or receipt and/or receipt of the Company.



ในกรณีที่ขาพเจาขอใหหักเงินจากบัตรเครดิตของขาพเจา ขาพเจาขอสละสิทธิที่จะเรียกรองคาเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากขอขัดของทางระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจจะทําใหบริษัทบัตร
เครดิตไมสามารถหักเงินจากบัตรเครดิตตามคําสั่งของขาพเจาได ทั้งที่มีวงเงินเพียงพอก็ตาม
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.



ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขที่ของบัตรเครดิตที่ระบุไวในหนังสือยินยอมใหหักบัตรเครดิตไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือยินยอมใหหัก
บัตรเครดิตดังกลาวคงมีผลใชบังคับสําหรับ บัตรเครดิตที่ไดเปลี่ยนแปลงแลวนั้นๆ ไดดวยทุกประการ
In case that the document(s) and/or the number of credit card indicated in the consent letter for automatic credit card payment will be changed for any reason,
I agree that such consent letter shall still remain applicable to the changed credit card in all respects.



การขอใหหักเงินจากบัตรเครดิตดังกลาว ใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือยินยอมใหหักบัตรเครดิต และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาขาพเจาจะไดแจงยกเลิก โดยทําเปน
ลายลักษณอักษรใหบริษัทบัตรเครดิตทราบอยางนอยลวงหนา 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 the Credit Card Company of my cancellation in writing at least 30 days in advance.

