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หนงัสอืขอใหห้กับญัชีเงินฝาก  

                                        วนัท่ี ………………………….……………….……………………..… 
 

เรียน ผูจ้ดักำรธนำคำร 
 

     กรุงเทพ (BBL)     กสิกรไทย (KBANK)     กรุงไทย (KTB)      ทหำรไทย (TMB)      ไทยพำณิชย ์(SCB)      ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI)      ยโูอบี (UOB) 

     กรุงศรีอยุธยำ (BAY)         ธนชำต (TBANK)       ทิสโก ้(TISCO)        แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์(LH)          อ่ืน ๆ (OTHER)……………………………………………. 

 

สำขำ…………………………………………………………………………… 
 

 

 ขำ้พเจำ้ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจำ้ของบญัชีเงินฝำกประเภท        ออมทรพัย ์       กระแสรำยวนั 

บั ญ ชี เ ล ข ท่ี                                             ช่ือบญัชี ..…………………………………………………………………………………………..………….…   
 

 

บำ้นเลขท่ี…………………………..… ตรอก/ซอย …………………………………………………  ถนน ……………………………………………………………… ต ำบล/แขวง…………………………………………………  

อ ำเภอ/เขต ………………………………………………………… จงัหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์…………………………………………  โทรศพัท ์……………………………………………  
 

 มีควำมประสงค์ให ้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวของข ้ำพเจ ้ำ และน ำส่งเ งินดังกล่ำวโอนเข ้ำบัญชีเงินฝำกของ                     

บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษัท”) และ/หรือ บญัชีอ่ืนใดซ่ึงบริษัทจะเปล่ียนแปลงหรือก ำหนดเพ่ิมเติม

ในอนำคต เพ่ือช ำระหน้ีใดๆ และ/หรือเพ่ือเป็นหลกัประกนัหรือเป็นกำรวำงเงิน  รวมถึงบรรดำภำระผูกพนัต่ำง ๆ ตำมจ ำนวนเงินท่ีปรำกฎในใบแจง้

ใหห้ักบัญชีเงินฝำก หรือระบบส่ือสำรขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือค ำสัง่ท่ีธนำคำรไดร้ับจำกบริษัท       

และ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดท่ีไดร้บัแต่งตั้งหรือมอบหมำยจำกบริษัทใหก้ระท ำกำรแทน และ/หรือ ในนำมของบริษัท 
   

 ในกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของขำ้พเจำ้เพ่ือช ำระหน้ี และ/หรือ บรรดำภำระผูกพนัต่ำง ๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่ำว หำกปรำกฎในภำยหลงั

วำ่จ ำนวนเงินท่ีระบุในค ำสัง่ตำมท่ีธนำคำรไดร้บัน้ันไม่ถูกตอ้ง และธนำคำรไดท้ ำกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของขำ้พเจำ้ ตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏใน

ค ำสัง่เรียบรอ้ยแลว้ ขำ้พเจำ้ตกลงท่ีจะด ำเนินกำรเรียกรอ้งเงินจ ำนวนดังกล่ำวจำกบริษัทโดยตรง ทั้งน้ี  ขำ้พเจำ้ขอสละสิทธ์ิในกำรเรียกรอ้ง หรือ

ฟ้องรอ้งใหธ้นำคำรชดใช ้และ/หรือ คืนเงินท่ีธนำคำรไดห้กัและโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของบริษัท และขำ้พเจำ้ยอมรบัวำ่ธนำคำรจะหกัเงินจำกบัญชี

ของขำ้พเจำ้ไดต่้อเมื่อมีเงินในบญัชีเพียงพอในกำรหกับญัชีในขณะน้ันเท่ำน้ัน และในกำรหกับญัชีเงินฝำกดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นำคำร

แจง้กำรหกับัญชีแต่อย่ำงใด เน่ืองจำกขำ้พเจำ้สำมำรถทรำบรำยกำรหกับัญชีดังกล่ำวน้ันไดจ้ำกสมุดคู่ฝำก และ/หรือ STATEMENT ของธนำคำร 

และ/หรือ จำกใบช ำระรำคำ และ/หรือใบเสร็จรบัเงินของบริษัท 
 

 ในกรณีท่ีเอกสำรหลักฐำนเลขท่ีบัญชีเงินฝำกท่ีระบุในหนังสือน้ี ไดเ้ปล่ียนแปลงไปไม่ว่ำโดยเหตุใดก็ตำม  ขำ้พเจำ้ตกลงใหห้นังสือ       

ขอใหห้กับญัชีเงินฝำกฉบบัน้ี คงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปส ำหรบัเลขท่ีบญัชีเงินฝำกท่ีไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงน้ันดว้ยทุกประกำร กำรขอใหห้กับญัชีเงินฝำก

ตำมหนังสือน้ีใหม้ีผลใชบ้งัคบัทนัทีนับแต่วนัท ำหนังสือน้ีและใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกวำ่จะไดเ้พิกถอน โดยท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแจง้ใหธ้นำคำร

และบริษัททรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนั 
 

      ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

 

                                         ลงช่ือ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้หค้วำมยินยอม (ตำมท่ีใหไ้วก้บัธนำคำร)  

                                              (………………………………………………………………………………………………….) 

 

           รบัรองวำ่ผูใ้หค้วำมยินยอมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นลูกคำ้ของ                   ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

          บริษัทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ  ากดั(มหาชน)       ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         ผูร้บัมอบอ ำนำจ บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั(มหำชน) 

            ลงช่ือ……………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ……………………………………………………………………….………………………………เจำ้หนำ้ท่ีผูต้รวจสอบลำยมือช่ือ          ผูร้บัมอบอ ำนำจสำขำ 

ของผูใ้หค้วำมยินยอมโดยตรวจกบัตวัอยำ่งลำยมือช่ือลูกคำ้ผูใ้หค้วำมยินยอมไวก้บั 

บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั(มหำชน) 

 

           ในกรณีท่ีตวัอยำ่งลำยมือช่ือของขำ้พเจำ้…………………………………………………………………………………………………………ผูใ้หค้วำมยินยอมไดใ้หไ้วก้บัธนำคำรไม่ตรงกบัตวัอยำ่งลำยมือช่ือท่ีใหไ้ว ้

กบับริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั(มหำชน) ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ลำยมือช่ือท่ีขำ้พเจำ้ลงนำมไวใ้นหนังสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกน้ีเป็นลำยมือช่ือของขำ้พเจำ้ท่ีใหไ้วก้บั

ธนำคำรจริง 
 

 

       ลงช่ือ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้หค้วำมยินยอม (ตำมท่ีใหไ้วก้บับริษัท) 
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หนงัสอืขอใหห้กับญัชีเงินฝาก  

                                        วนัท่ี ………………………….……………….……………………..… 
 

เรียน ผูจ้ดักำรธนำคำร 
 

     กรุงเทพ (BBL)     กสิกรไทย (KBANK)     กรุงไทย (KTB)      ทหำรไทย (TMB)      ไทยพำณิชย ์(SCB)      ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI)      ยโูอบี (UOB) 

     กรุงศรีอยุธยำ (BAY)         ธนชำต (TBANK)       ทิสโก ้(TISCO)        แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์(LH)          อ่ืน ๆ (OTHER)……………………………………………. 

 

สำขำ…………………………………………………………………………… 
 

 

 ขำ้พเจำ้ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจำ้ของบญัชีเงินฝำกประเภท        ออมทรพัย ์       กระแสรำยวนั 

บั ญ ชี เ ล ข ท่ี                                             ช่ือบญัชี ..…………………………………………………………………………………………..………….…   
 

 

บำ้นเลขท่ี…………………………..… ตรอก/ซอย …………………………………………………  ถนน ……………………………………………………………… ต ำบล/แขวง…………………………………………………  

อ ำเภอ/เขต ………………………………………………………… จงัหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์…………………………………………  โทรศพัท ์……………………………………………  
 

 มีควำมประสงค์ให ้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวของข ้ำพเจ ้ำ และน ำส่งเ งินดังกล่ำวโอนเข ้ำบัญชีเงินฝำกของ                     

บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษัท”) และ/หรือ บญัชีอ่ืนใดซ่ึงบริษัทจะเปล่ียนแปลงหรือก ำหนดเพ่ิมเติม

ในอนำคต เพ่ือช ำระหน้ีใดๆ และ/หรือเพ่ือเป็นหลกัประกนัหรือเป็นกำรวำงเงิน  รวมถึงบรรดำภำระผูกพนัต่ำง ๆ ตำมจ ำนวนเงินท่ีปรำกฎในใบแจง้

ใหห้ักบัญชีเงินฝำก หรือระบบส่ือสำรขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือค ำสัง่ท่ีธนำคำรไดร้ับจำกบริษัท       

และ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดท่ีไดร้บัแต่งตั้งหรือมอบหมำยจำกบริษัทใหก้ระท ำกำรแทน และ/หรือ ในนำมของบริษัท 
   

 ในกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของขำ้พเจำ้เพ่ือช ำระหน้ี และ/หรือ บรรดำภำระผูกพนัต่ำง ๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่ำว หำกปรำกฎในภำยหลงั

วำ่จ ำนวนเงินท่ีระบุในค ำสัง่ตำมท่ีธนำคำรไดร้บัน้ันไม่ถูกตอ้ง และธนำคำรไดท้ ำกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของขำ้พเจำ้ ตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏใน

ค ำสัง่เรียบรอ้ยแลว้ ขำ้พเจำ้ตกลงท่ีจะด ำเนินกำรเรียกรอ้งเงินจ ำนวนดังกล่ำวจำกบริษัทโดยตรง ทั้งน้ี  ขำ้พเจำ้ขอสละสิทธ์ิในกำรเรียกรอ้ง หรือ

ฟ้องรอ้งใหธ้นำคำรชดใช ้และ/หรือ คืนเงินท่ีธนำคำรไดห้กัและโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของบริษัท และขำ้พเจำ้ยอมรบัวำ่ธนำคำรจะหกัเงินจำกบัญชี

ของขำ้พเจำ้ไดต่้อเมื่อมีเงินในบญัชีเพียงพอในกำรหกับญัชีในขณะน้ันเท่ำน้ัน และในกำรหกับญัชีเงินฝำกดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นำคำร

แจง้กำรหกับัญชีแต่อย่ำงใด เน่ืองจำกขำ้พเจำ้สำมำรถทรำบรำยกำรหกับัญชีดังกล่ำวน้ันไดจ้ำกสมุดคู่ฝำก และ/หรือ STATEMENT ของธนำคำร 

และ/หรือ จำกใบช ำระรำคำ และ/หรือใบเสร็จรบัเงินของบริษัท 
 

 ในกรณีท่ีเอกสำรหลักฐำนเลขท่ีบัญชีเงินฝำกท่ีระบุในหนังสือน้ี ไดเ้ปล่ียนแปลงไปไม่ว่ำโดยเหตุใดก็ตำม  ขำ้พเจำ้ตกลงใหห้นังสือ       

ขอใหห้กับญัชีเงินฝำกฉบบัน้ี คงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปส ำหรบัเลขท่ีบญัชีเงินฝำกท่ีไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงน้ันดว้ยทุกประกำร กำรขอใหห้กับญัชีเงินฝำก

ตำมหนังสือน้ีใหม้ีผลใชบ้งัคบัทนัทีนับแต่วนัท ำหนังสือน้ีและใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกวำ่จะไดเ้พิกถอน โดยท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแจง้ใหธ้นำคำร

และบริษัททรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนั 
 

      ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

 

                                         ลงช่ือ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้หค้วำมยินยอม (ตำมท่ีใหไ้วก้บัธนำคำร)  

                                              (………………………………………………………………………………………………….) 

 

           รบัรองวำ่ผูใ้หค้วำมยินยอมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นลูกคำ้ของ                   ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

          บริษัทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ  ากดั(มหาชน)       ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         ผูร้บัมอบอ ำนำจ บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั(มหำชน) 

            ลงช่ือ……………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ……………………………………………………………………….………………………………เจำ้หนำ้ท่ีผูต้รวจสอบลำยมือช่ือ          ผูร้บัมอบอ ำนำจสำขำ 

ของผูใ้หค้วำมยินยอมโดยตรวจกบัตวัอยำ่งลำยมือช่ือลูกคำ้ผูใ้หค้วำมยินยอมไวก้บั 

บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั(มหำชน) 

 

           ในกรณีท่ีตวัอยำ่งลำยมือช่ือของขำ้พเจำ้…………………………………………………………………………………………………………ผูใ้หค้วำมยินยอมไดใ้หไ้วก้บัธนำคำรไม่ตรงกบัตวัอยำ่งลำยมือช่ือท่ีใหไ้ว ้

กบับริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั(มหำชน) ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ลำยมือช่ือท่ีขำ้พเจำ้ลงนำมไวใ้นหนังสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกน้ีเป็นลำยมือช่ือของขำ้พเจำ้ท่ีใหไ้วก้บั

ธนำคำรจริง 
 

 

       ลงช่ือ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้หค้วำมยินยอม (ตำมท่ีใหไ้วก้บับริษัท) 

 

               



   

18/01/2018                                                                                        ส ำหรบั บมจ.หลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน    3/3 

หนงัสอืขอใหห้กับญัชีเงินฝาก  

                                        วนัท่ี ………………………….……………….……………………..… 
 

เรียน ผูจ้ดักำรธนำคำร 
 

     กรุงเทพ (BBL)     กสิกรไทย (KBANK)     กรุงไทย (KTB)      ทหำรไทย (TMB)      ไทยพำณิชย ์(SCB)      ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI)      ยโูอบี (UOB) 

     กรุงศรีอยุธยำ (BAY)         ธนชำต (TBANK)       ทิสโก ้(TISCO)        แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์(LH)          อ่ืน ๆ (OTHER)……………………………………………. 

 

สำขำ…………………………………………………………………………… 
 

 

 ขำ้พเจำ้ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจำ้ของบญัชีเงินฝำกประเภท        ออมทรพัย ์       กระแสรำยวนั 

บั ญ ชี เ ล ข ท่ี                                             ช่ือบญัชี ..…………………………………………………………………………………………..………….…   
 

 

บำ้นเลขท่ี…………………………..… ตรอก/ซอย …………………………………………………  ถนน ……………………………………………………………… ต ำบล/แขวง…………………………………………………  

อ ำเภอ/เขต ………………………………………………………… จงัหวดั ………………………………………… รหสัไปรษณีย ์…………………………………………  โทรศพัท ์……………………………………………  
 

 มีควำมประสงค์ให ้ธนำคำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวของข ้ำพเจ ้ำ และน ำส่งเ งินดังกล่ำวโอนเข ้ำบัญชีเงินฝำกของ                     

บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษัท”) และ/หรือ บญัชีอ่ืนใดซ่ึงบริษัทจะเปล่ียนแปลงหรือก ำหนดเพ่ิมเติม

ในอนำคต เพ่ือช ำระหน้ีใดๆ และ/หรือเพ่ือเป็นหลกัประกนัหรือเป็นกำรวำงเงิน  รวมถึงบรรดำภำระผูกพนัต่ำง ๆ ตำมจ ำนวนเงินท่ีปรำกฎในใบแจง้

ใหห้ักบัญชีเงินฝำก หรือระบบส่ือสำรขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) หรือค ำสัง่ท่ีธนำคำรไดร้ับจำกบริษัท       

และ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดท่ีไดร้บัแต่งตั้งหรือมอบหมำยจำกบริษัทใหก้ระท ำกำรแทน และ/หรือ ในนำมของบริษัท 
   

 ในกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของขำ้พเจำ้เพ่ือช ำระหน้ี และ/หรือ บรรดำภำระผูกพนัต่ำง ๆ ใหแ้ก่บริษัทดงักล่ำว หำกปรำกฎในภำยหลงั

วำ่จ ำนวนเงินท่ีระบุในค ำสัง่ตำมท่ีธนำคำรไดร้บัน้ันไม่ถูกตอ้ง และธนำคำรไดท้ ำกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของขำ้พเจำ้ ตำมจ ำนวนท่ีปรำกฏใน

ค ำสัง่เรียบรอ้ยแลว้ ขำ้พเจำ้ตกลงท่ีจะด ำเนินกำรเรียกรอ้งเงินจ ำนวนดังกล่ำวจำกบริษัทโดยตรง ทั้งน้ี  ขำ้พเจำ้ขอสละสิทธ์ิในกำรเรียกรอ้ง หรือ

ฟ้องรอ้งใหธ้นำคำรชดใช ้และ/หรือ คืนเงินท่ีธนำคำรไดห้กัและโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของบริษัท และขำ้พเจำ้ยอมรบัวำ่ธนำคำรจะหกัเงินจำกบัญชี

ของขำ้พเจำ้ไดต่้อเมื่อมีเงินในบญัชีเพียงพอในกำรหกับญัชีในขณะน้ันเท่ำน้ัน และในกำรหกับญัชีเงินฝำกดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นำคำร

แจง้กำรหกับัญชีแต่อย่ำงใด เน่ืองจำกขำ้พเจำ้สำมำรถทรำบรำยกำรหกับัญชีดังกล่ำวน้ันไดจ้ำกสมุดคู่ฝำก และ/หรือ STATEMENT ของธนำคำร 

และ/หรือ จำกใบช ำระรำคำ และ/หรือใบเสร็จรบัเงินของบริษัท 
 

 ในกรณีท่ีเอกสำรหลักฐำนเลขท่ีบัญชีเงินฝำกท่ีระบุในหนังสือน้ี ไดเ้ปล่ียนแปลงไปไม่ว่ำโดยเหตุใดก็ตำม  ขำ้พเจำ้ตกลงใหห้นังสือ       

ขอใหห้กับญัชีเงินฝำกฉบบัน้ี คงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปส ำหรบัเลขท่ีบญัชีเงินฝำกท่ีไดม้ีกำรเปล่ียนแปลงน้ันดว้ยทุกประกำร กำรขอใหห้กับญัชีเงินฝำก

ตำมหนังสือน้ีใหม้ีผลใชบ้งัคบัทนัทีนับแต่วนัท ำหนังสือน้ีและใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกวำ่จะไดเ้พิกถอน โดยท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแจง้ใหธ้นำคำร

และบริษัททรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วนั 
 

      ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

 

                                         ลงช่ือ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้หค้วำมยินยอม (ตำมท่ีใหไ้วก้บัธนำคำร)  

                                              (………………………………………………………………………………………………….) 

 

           รบัรองวำ่ผูใ้หค้วำมยินยอมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นลูกคำ้ของ                   ส าหรบัเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 

          บริษัทหลกัทรพัย ์โนมูระ พฒันสิน จ  ากดั(มหาชน)       ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         ผูร้บัมอบอ ำนำจ บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั(มหำชน) 

            ลงช่ือ……………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ……………………………………………………………………….………………………………เจำ้หนำ้ท่ีผูต้รวจสอบลำยมือช่ือ          ผูร้บัมอบอ ำนำจสำขำ 

ของผูใ้หค้วำมยินยอมโดยตรวจกบัตวัอยำ่งลำยมือช่ือลูกคำ้ผูใ้หค้วำมยินยอมไวก้บั 

บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั(มหำชน) 

 

           ในกรณีท่ีตวัอยำ่งลำยมือช่ือของขำ้พเจำ้…………………………………………………………………………………………………………ผูใ้หค้วำมยินยอมไดใ้หไ้วก้บัธนำคำรไม่ตรงกบัตวัอยำ่งลำยมือช่ือท่ีใหไ้ว ้

กบับริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั(มหำชน) ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ลำยมือช่ือท่ีขำ้พเจำ้ลงนำมไวใ้นหนังสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกน้ีเป็นลำยมือช่ือของขำ้พเจำ้ท่ีใหไ้วก้บั

ธนำคำรจริง 
 

 

       ลงช่ือ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้หค้วำมยินยอม (ตำมท่ีใหไ้วก้บับริษัท) 

 

               


