
 
ชั้น 6 อาคารแมนูไลฟเพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-2246-7650 โทรสาร 0-2642-6341 

6th Floor, Manulife Place 364/30 Sri Ayudhaya Road, Thanon Phayathai, Rajthevi, Bangkok 10400 Tel. 0-2246-7650 Fax. 0-2-642-6341 
 

หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก / Direct Debit Order 
 

วันที่ / Date.........................................................................................         

เรียน / To ผูจัดการธนาคาร / The Manager of .......................................................................Bank,สาขา ................................................................Branch 

ขาพเจา / I,...............................................................................................เจาของบัญชีเงินฝากประเภท / owner of the.......................... account,  

ช่ือบัญชี. / Account Name.......................................................................................เลขที่บัญชี / Account Number…......................................................... 

สถานที่ติดตอ / Contact Address ....................................................................................................................................................................................... 

จังหวัด / Province.............................................รหัสไปรษณีย / Postal Code........................โทรศัพท / Tel.Number............................................................. 
 

มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพ่ือชําระคาซือ้หนวยลงทนุ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนู

ไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนเงินที่ปรากฏในระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรทีธ่นาคารไดรับจากบริษัทและนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชขีองบริษัท 

ในการหักเงินจากบัญชเีงินฝากของขาพเจา เพ่ือชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบริษัทดังกลาว   หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจง

แกธนาคารนั้นไมถูกตองและธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามจํานวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงทีจ่ะดําเนนิการเรียกรองเงิน

จํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง ทั้งนีโ้ดยขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพ่ือชําระหนีแ้กบริษัทตาม

จํานวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ธนาคารไดรับจากบริษัทและขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเม่ือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีใน

ขณะนั้นเทานั้น และในการหกับัญชเีงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ 

STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ หนังสอืรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือ ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกํากับภาษี ของบริษัท 

ในกรณทีี่เอกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขที่ของบัญชีเงินฝากที่กลาวขางตน ไดเปลี่ยนแปลงไป ไมวาโดยเหตุใดกต็าม ขาพเจาตกลงใหหนังสอืขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้คงมีผลใช

บังคับสําหรับเงินฝากทีไ่ดเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ไดดวยทุกประการ 

การขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทนัทนีับแตวนัทําหนังสือนี ้ และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาขาพเจาจะไดแจงเพิกถอน โดยทําเปนลายลักษณอกัษร      

ใหธนาคาร และบริษัททราบอยางนอยลวงหนา 30 วัน 

 Wish to request the Bank to make direct debit of my account as described above for the payment of subscription to Manulife Asset Management (Thailand) 

Co.,Ltd. (hereinafter referred to as the “Company”) according to the amount shown in the computer data media which the Bank receives from the Company through its bank 

(hereinafter referred to as the “Company’s Bank”), and to credit such money to the Company’s Bank’s account. 

 In the direct debit of my account for the payment of subscription to the Company, should it appear later that Company notifies the Bank is incorrect and that the 

Bank has already debited my account according to the amount stated in the invoice or data diskette/tape, I agree to claim such amount from the Company directly. I hereby 

waive my right to demand or sue the Bank for its reimbursement of money that has been debited from my account for payment to the Company according to the amount as 

stated in the invoice or data diskette/tape that the Bank received from the Company, I acknowledge that the Bank will make direct debit of my account only when the fund then 

available therein is sufficient therefore. In such direct debit of my account, I also waive a notice thereof from the Bank because I will be able to receive details of the transaction 

from the passbook/Bank statement or confirmation note/official receipt/tax invoice receipt from the Company. 

 In case the evidential document and the account number mentioned above have been changed for whatsoever reason, this Direct Debit Order shall remain in 

effect in all respects with regard to the account so changed 

 This Direct Debit Order shall be effective immediately as from the date hereof and shall be in full force and effect until it is revoked by written notification to the 

Bank and the Company within 30 days.    
 

          ขอแสดงความนับถือ/Yours sincerely 

 
                  ลงช่ือ/Signed.................................................................ผูใหความยินยอม/Consent Giver 

             (.......................................................................) 

                (ตามท่ีใหไวกับธนาคาร / as given to the Bank) 
 

กรุณาแนบ สําเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือสําเนารายการเดินบัญชีกระแสรายวนั พรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตอง 
Please attach copy of Savings Deposit Passbook or Current Deposit Statement with signature. 

 

สําหรับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แมนูไลฟ (ประเทศไทย) จํากัด  

 Manulife Asset Management (Thailand) Co.,Ltd. 

สําหรับ ธนาคาร /.......................... Bank, สาขา.................Branch 

 ตรวจสอบแลวถูกตอง / Examined and found correct. 

 

ลงช่ือ / Signed .................................................................................................. 

วันที่ / Date .......................................................................................................

(รับรองลายมือช่ือผูใหความยินยอม/Certified true  signature of Consent Giver) 

 

ลงช่ือSigned.............................................................................................. 

วันที่ / Date ............................................................................................... 

(ลายมือช่ือผูรับมอบอํานาจสาขา  /Authorized Signatory of the Branch) 

 


