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หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
Letter of Consent for Debit to The Bank Account (SIPs)
วันที่
Date ______________________________________________________

เรียน

ผูจัดการ ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

To

The Manager of The Siam Commercial Bank Plc.

( ) สํานักงานใหญ
Head Office

ขาพเจา

( ) สาขา
Branch __________________________________________________________________

เจาของบัญชีเงินฝากประเภท

ออมทรัพย

กระแสรายวัน

Savings A/c

Current A/c

I _______________________________________________________________________________________________ Owner of

บัญชีเลขที่ (10 หลัก)

ชื่อบัญชี

A/c No. (10 digits) __________________________________________________________________________ A/c Name _____________________________________________________________________

สถานที่ตดิ ตอ
Contact Address No. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท

____________________________________________________________________________________________ Post Code ______________________ Tel. ____________________________________________

มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพื่อชําระหนี้ และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแก บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด (ตอไปนี้จะ
เรียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฏในขอมูลที่ทางธนาคาร ไดรับจากบริษัทฯ ผานระบบอินเตอรเน็ต / สื่ออิเล็กทรอนิกส ( ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “รายการ” ) และนําเงิน
ดังกลาว โอนเขาบัญชีของบริษัท
Request the Bank to debit my aforesaid account and credit the same amount to the bank account of KT ZMICO Securities Company Limited (hereinafter
called “the Company” in accordance with the amount as shown in the transaction which the bank receives from the Company via the Internet System for
the payment of the debt and/or any obligations due to the Company.

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชําระหนี้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบริษัทดังกลาว หากปรากฏภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารนัน้
ไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามจํานวนที่ปรากฏในรายการเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจาก
บริษัทฯโดยตรง โดยทัง้ นี้ขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรองหรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหนี้แกบริษัทตามรายการ
ที่ธนาคารไดรับจากบริษัทและขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น อนึ่ง ขาพเจาตกลงวา
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาดังกลาว ธนาคารไมตองแจงการหักบัญชีแกขาพเจาแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการหักบัญชีดงั กลาวนั้นไดจาก
สมุดคูฝากและ/หรือ Statement ของธนาคารและ/หรือจากใบรับเงินและ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแ ลว
For the said debit to my account for payment of the debt and/or any obligations to the Company, should it appear later that the amount contained in the
transaction which the Company notifies the Bank is incorrect and that the Bank has already debited the sum equivalent to the amount stated in the
transaction from my account, I agree to claim such amount from the Company directly. I hereby waive my right to claim or sue the Bank to reimburse me
the sum which the Bank has debited and credited to the account of the Company. I agree that the Bank shall debit only when the fund in my account is, at
the time, available. I also waive notice of such debit because I will be able to receive all details from the passbook/statement of the bank or invoice/receipt
of the Company.

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากของขาพเจาดังกลาวในวรรคแรก ไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลงใหหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก
ฉบับนี้ คงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นไดดวยทุกประการ
การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลใชบังคับทันทีนับตั้งแตวันทํา
หนังสือนี้เปนตนไป จนกวาธนาคารจะไดบอกเลิกการใหบริการตามหนังสือฉบับนี้หรือขาพเจาจะไดเพิกถอนโดยแจงเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบอยางนอย
ลวงหนา 2 เดือน
In case of documents of evidence and the account number mentioned above has been changed for whatever reason, this letter of consent shall be valid
and enforceable for such account. The debit to my account shall be immediately valid upon entering into this letter of consent and shall be in full force and
effect until the cancellation of the service by the Bank or my written instruction to revoke this letter of consent is given to the Bank and the Company not
less than 2 months in advance.

ขอแสดงความนับถือ / Sincerely yours,

ลงลายมือชื่อ
Signature

ผูใหความยินยอม

________________________________________________________________________________ Consenting party
(ตามที่ใหไวกับธนาคาร

/ As that given to the bank)

รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม
Certified as authenticated signature of the consenting party.

ลงชื่อ /Signed

______________________________________________________

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
KT ZMICO Securities Company Limited

 กรุณาแนบ

ตรวจสอบแลวถูกตอง
Certified correct account and true of the consenting party signature.

ลงชื่อ /Signed

______________________________________________________

ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจธนาคาร
Authorized Signature of the Bank

“สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ/หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (ตางชาติ) ” พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
Please attach a copy of “Id. Card or Passport (Foreign)” with Certified true copy

