หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝาก
วันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ.....................................
เรียน

ผูจ้ ัดการธนาคาร........................................................................... จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
สานักงานใหญ่/สาขา .............................................................................

ข้าพเจ้า...................................................................... บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่.........................................................
เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ (10 หลัก)......................................... ชื่อบัญชี......................................................
สถานที่ติดต่อ เลขที่......................ตรอก/ซอย....................................... ถนน..................................... ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต
...........................................จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ .....................โทร.................................E-mail............................................
มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนาเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษัท”) เพื่อชาระหนี้และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจานวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้
หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร ์หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Data) หรือคาสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท
และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทาการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท
ทัง้ นีข้ ้าพเจ้าตกลงชาระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวให้แก่
ธนาคารตามที่ธนาคารกาหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับ
ธนาคาร เพื่อชาระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฎในภายหลัง
ว่าจานวนเงินที่ระบุในคาสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจานวนที่ปรากฏในคาสั่ง
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดาเนินการ เรียกร้องเงินจานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้
ธนาคารชดใช้และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงิน ฝากของบริษัท และ/หรือ เงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่หักชาระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้า ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหัก
บัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถ
ทราบรายการดังกล่าวนั้นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบสาคัญรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
อยู่แล้ว
ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสาหรับบัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานหรือเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ด้วย
ทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือฉบับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทาหนังสือฉบับนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิก
ถอน โดยทาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.................................................................. เจ้าของบัญชีผู้ให้ความยินยอม
(
) ลายมือชื่อตามที่ ใช้ไว้กับธนาคาร
สาหรับบริษัท
Company Code : [
รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัท

สาหรับธนาคาร
]

ธนาคารตกลงดาเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี
ธนาคารไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก.................................
.............................................................................................................

ลงชื่อ ..................................................................... ผู้มีอานาจลงนาม
(
)
ลงชื่อ.......................................................... ผู้มีชื่อรับมอบอานาจสาขา
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
(
)
สาหรับธนาคาร

หนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝาก
วันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ.....................................
เรียน

ผูจ้ ัดการธนาคาร........................................................................... จากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
สานักงานใหญ่/สาขา .............................................................................

ข้าพเจ้า...................................................................... บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่.........................................................
เจ้าของบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ (10 หลัก)......................................... ชื่อบัญชี......................................................
สถานที่ติดต่อ เลขที่......................ตรอก/ซอย....................................... ถนน..................................... ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต
...........................................จังหวัด..................................... รหัสไปรษณีย์ .....................โทร.................................E-mail............................................
มีความประสงค์ให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้า และนาเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (ต่อไปนีเ้ รียกว่า “บริษัท”) เพื่อชาระหนี้และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ตามจานวนเงินที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้
หรือระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร ์หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Data) หรือคาสั่งที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท
และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทาการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท
ทัง้ นีข้ ้าพเจ้าตกลงชาระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหักบัญชีดังกล่าวให้แก่
ธนาคารตามที่ธนาคารกาหนด โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ระบุข้างต้น และ/หรือ บัญชีเงินฝากอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับ
ธนาคาร เพื่อชาระค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่าว หากปรากฎในภายหลัง
ว่าจานวนเงินที่ระบุในคาสั่งตามที่ธนาคารได้รับนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ตามจานวนที่ปรากฏในคาสั่ง
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดาเนินการ เรียกร้องเงินจานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้
ธนาคารชดใช้และ/หรือ คืนเงินที่ธนาคารได้หักและโอนเข้าบัญชีเงิน ฝากของบริษัท และ/หรือ เงินค่าบริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม และ/หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่หักชาระให้แก่ธนาคาร (ถ้ามี) และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้า ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในการหัก
บัญชีในขณะนั้นเท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถ
ทราบรายการดังกล่าวนั้นได้จากสมุดคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบสาคัญรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
อยู่แล้ว
ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนังสือ
ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสาหรับบัญชีเงินฝากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐานหรือเลขที่บัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ด้วย
ทุกประการ การขอให้หักบัญชีเงินฝากตามหนังสือฉบับนีใ้ ห้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทาหนังสือฉบับนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะได้เพิก
ถอน โดยทาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.................................................................. เจ้าของบัญชีผู้ให้ความยินยอม
(
) ลายมือชื่อตามที่ใช้ไว้กับธนาคาร
สาหรับบริษัท
Company Code : [
รับรองว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นลูกค้าของบริษัท

สาหรับธนาคาร
]

ธนาคารตกลงดาเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี
ธนาคารไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก.................................
.............................................................................................................

ลงชื่อ ..................................................................... ผู้มีอานาจลงนาม
(
)
ลงชื่อ.......................................................... ผู้มีชื่อรับมอบอานาจสาขา
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
(
)
สาหรับบริษัท/ผู้ยินยอมให้หักบัญชี

