ื ขอให้ห ักบ ัญชเี งินฝาก
หน ังสอ
วันที่ _____/_____/_________
เรียน ผู ้จัดการธนาคาร
 กรุงเทพ
(BBL)

 กรุงไทย
(KTB)

 กรุงศรีอยุธยา

 กสิกรไทย

(BAY)

 ทหารไทย

(KBANK)

 ไทยพาณิชย์

(TMB)

สาขา ..............................................................

(SCB)

(ธนาคาร)

ข ้าพเจ ้า นาย/นาง/นางสาว/อืน
่ ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
บัญชีเลขที่

่ บัญชี ........................................................................................................
ชือ
เจ ้าของบัญชีเงินฝากประเภท

 ออมทรัพย์

 กระแสรายวัน

บ ้านเลขที่ ............... หมูท
่ ี่ .......... หมูบ
่ ้าน ................................... ซอย ......................................... ถนน ..............................................................
แขวง/ตาบล ...................................... เขต/อาเภอ ......................................... จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย ์ ........................
โทรศัพท์ ............................................................
มีความประสงค์ให ้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข ้าพเจ ้า และนาส่งเงินดังกล่าวโอนเข ้าบัญชีเงินฝากของบริษัทหลักทรัพย์นายหน ้า
้ ขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด (ต่อไปเรียกว่า "บริษัท") และ/หรือ บัญชีอน
ซือ
ื่ ใดซึง่ บริษัทจะเปลีย
่ นแปลงหรือกาหนดเพิม
่ เติมในอนาคต เพือ
่ ชาระหนี้
ใด ๆ รวมถึง บรรดาภาระผูก พั น ต่ า ง ๆ และ/หรือ เพื่อ เป็ นหลั ก ประกัน หรือ เป็ นการวางเงิน ตามจ านวนเงิน ที่ป รากฎในใบแจ ้งให ้หั ก บั ญ ชีเงิน ฝาก หรือ
่ สารข ้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DATA) หรือคาสั่งทีธ่ นาคารได ้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/
ระบบสือ
หรือ บุคคลอืน
่ ใดทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ หรือมอบหมายจากบริษัทให ้กระทาการแทน และ/หรือ ในนามบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข ้าพเจ ้าเพือ
่ ชาระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันต่าง ๆ และ/หรือเพือ
่ เป็ นหลักประกันหรือเป็ นการวางเงิน ให ้แก่บริษัท
ดังกล่าวข ้างต ้น หากปรากฏในภายหลังว่าจานวนเงินทีบ
่ ริษัท แจ ้งแก่ธนาคารนั น
้ ไม่ถูกต ้องหรือผิดพลาดใด ๆ และธนาคารได ้ทาการหักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากของข ้าพเจ ้าไม่ถก
ู ต ้องตามจานวนเงินทีบ
่ ริษัทแจ ้งแก่ธนาคารแล ้ว ข ้าพเจ ้าตกลงทีจ
่ ะเรียกร ้องเงินจานวนดังกล่าวคืน จากบริษัทโดยตรง ทัง้ นีข
้ ้าพเจ ้า
ขอสละสิทธิใ์ นการเรียกร ้องหรือฟ้ องร ้องให ้ธนาคารชดใช ้ และ/หรือคืนเงินทีธ่ นาคารได ้หักและโอนเข ้าบัญชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือเงินค่าบริการและ/
หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีห
่ ักชาระให ้แก่ธนาคาร (ถ ้ามี) และข ้าพเจ ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข ้าพเจ ้าได ้ต่อเมือ
่ เงินใน
บัญชีมเี พียงพอในการหักบัญชีในขณะนัน
้ เท่านั น
้ และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข ้าพเจ ้าไม่ประสงค์ให ้ธนาคารแจ ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนือ
่ งจาก
ข ้าพเจ ้าสามารถทราบรายการหักบัญชีดังกล่าวนัน
้ ได ้จากสมุดคูฝ
่ ากหรือ Statement ของธนาคารหรือจากใบชาระราคา/ใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณีทเี่ อกสารหลักฐานเลขทีบ
่ ัญชีเงินฝากทีก
่ ล่าวมาแล ้ว ได ้เปลีย
่ นแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตามข ้าพเจ ้าตกลงให ้ หนั งสือขอให ้หักบัญชีเงิน
ฝากฉบับนีค
้ งมีผลใช ้บังคับต่อไป สาหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขทีไ่ ด ้เปลีย
่ นแปลงนัน
้ ด ้วยทุกประการ
การหักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข ้างต ้น ให ้มีผลบังคับทันทีนับแต่วันทาหนังสือนี้และให ้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได ้เพิกถอนโดยทาเป็ นลายลัก ษณ์
อักษรแจ ้งให ้ธนาคารและบริษัท ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ



่ ............................................................................. ลูกค ้าผู ้ให ้ความยินยอม (ตามทีใ่ ห ้ไว ้กับธนาคาร)
ลงชือ

(

)
่ เจ ้าของบัญชี
ลายมือชือ

เจ้าหน้าทีบ
่ ริษ ัท

เจ้าหน้าทีธ
่ นาคาร

้ ขายหน่วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน ้าซือ

ตรวจสอบแล ้วถูกต ้อง

รับรองว่าผู ้ให ้ความยินยอมเป็ นลูกค ้าของบริษัท
่ ............................................................. เจ ้าหน ้าทีผ
ลงชือ
่ ู ้ตรวจสอบ

่ ............................................................ ผู ้รับมอบอานาจสาขา
ลงชือ

08/11/2018

