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                                                                                                                                   วันที่ _______________________ 

เรียน     ผู้จัดการ บมจ. ธนาคาร____________________________ สาขา________________________________________________ 
            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)  (เฉพาะผู้สมัครหักบัญชีเงินฝากผ่านเครื่อง ATM) 
  
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ______________________________________ บัตรประชาชนเลขที่__________________________ 
เจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรุณาระบุเพียง 1 ธนาคาร) 
 

 ธนาคารกสิกรไทย            ธนาคารไทยพาณิชย ์          ธนาคารทหารไทย      ธนาคารกรุงเทพ 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา         ธนาคารธนชาต                 ธนาคารกรุงไทย    
 

ชื่อบัญชี _____________________________________________ ประเภท ______________บัญชีเลขที่ ___________________ 
สถานที่ติดต่อเลขที่ ___________________ หมู่บ้าน/อาคาร _____________ ตรอก/ซอย______________ ถนน _______________________ 
ต าบล/แขวง ________________________ อ าเภอ/เขต ________________จังหวัด _______________ รหัสไปรษณีย์ ________________
โทรศัพท์ __________________________ อีเมล์_______________________________________________________________________ 

 
มีความประสงค์ให้ธนาคารตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุเลือก ดังกล่าวข้างต้น หักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลา่วของข้าพเจ้าให้แก่บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)  (ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เพื่อช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของข้าพเจ้า และ/หรือ บุคคลอื่น (บุคคล
อื่น หมายความถึง คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือ บุตรโดยชอบด้วยกฏหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของข้าพเจ้าเท่านั้น) ตามรายละเอียดดังนี้ 

  ช าระเพื่อตัวเอง    
  ช าระเพื่อบุคคลอื่น       ชื่อ-นามสกุล__________________________________________________________ 
                                   บัตรประชาชนเลขที่__________________________ ความสัมพันธ์ ________________ 
 
ตามจ านวนที่ปรากฏในค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ าเสมอ และ/หรือ แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) และ/

หรือ สื่อบันทึกข้อมูล (Media) และ/หรือสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และน าเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ด้านหลังของหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากนี้ 
                             
หมายเหต:ุ บัญชีประเภทฝากประจ าและออมทรัพย์พิเศษจะไม่สามารถใช้ในการสมัครได้                                                                                 
        
 
 

 ________________________________________ผู้ให้ความยินยอม 
 (______________________________________)       
  (ตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับธนาคาร) 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที ่

 

ส าหรับธนาคาร IP/ผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทน ผู้บันทึกข้อมูล ผู้ตรวจสอบลายเซ็นและอนมุัต ิ

ตรวจสอบแล้วถูกต้องโดยธนาคารเจ้าของบัญชี 
 

 
 

ลงชื่อ _______________________________________ 
       (_________________________________________) 

ลายมือชื่อผู้รับมอบอ านาจสาขา 

 
 
 
 

__________________________ 
_____/____________/_______ 

 
 
 
 

________________________ 
_____/_________/_______ 

 
 
 
 

_____________________
_____/________/_______ 

 

 

หนังสือยินยอมให้หักบัญชเีงินฝาก 



เงื่อนไขและข้อตกลง 

 ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับกับทุกบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าและหรือบุคคลอื่น
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากนี้  หากปรากฏในภายหลังว่าจ านวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ท าการหักบัญชีเงินฝากของ
ข้าพเจ้า  ตามจ านวนที่ปรากฏในค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ าเสมอ และ/หรือ แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) และ/หรือ สื่อบันทึกข้อมูล 
(Media) และ/หรือสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะด าเนินการเรียกร้องเงินจ านวนดังกล่าว จากบริษัทโดยตรง ทั้งนี้โดย 
ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อช าระค่าซื้อ หน่วยลงทุนแก่บริษัทตามจ านวนที่
ปรากฏในค าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ ค าสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ าเสมอ และ/หรือ แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette) และ/หรือ สื่อบันทึกข้อมูล (Media) และ/หรือสื่อข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีเงินฝากมีเ พียงพอให้หักบัญชีในขณะนั้นเท่านั้น 
และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั้นได้จากสมุดคู่ฝาก / 
STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรับ / ใบเสร็จรับเงินของบริษัท 

   ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขที่ของบัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยสาเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลง
ให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคบัส าหรับบัญชีเงินฝากที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ ทั้งนี้หากบัญชีนี้เป็นบญัชีส าหรับ “ช าระเพื่อ
บุคคลอื่น” บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการการหักบัญชีอัตโนมัติรวมถึงค าสั่งซื้อ/ค าสั่งซื้อสม่ าเสมอที่มีการช าระเงินด้วยบัญชีนี้ หากพบว่าบุคคลอ่ืนดังกล่าวมิได้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 

  การขอให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันท าหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากนี้  และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิก
โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน ทั้งนี้กรณีที่บริษัทไม่สามารถท ารายการซื้อที่ใช้บัญชี Direct Debit นี้ในการช าระเงินให้กับ
ท่าน 3 รายการต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรายการซื้อผ่านช่องทางใดๆ เช่น ผ่านบริการ Smart Tele, Smart Trade หรือรายการซื้อตามที่ก าหนดไว้ในแผนการลงทุนแบบ
สม่ าเสมอ และไม่ว่าจะเป็นการซื้อโดยบัญชีผู้ถือหน่วยใดของท่าน โดยอาจเกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิก
บัญชี Direct Debit ดังล่าว รวมถึงรายการซื้อที่รอด าเนินการและแผนการลงทุนซื้อแบบสม่ าเสมอของท่านที่ใช้บัญชีดังกล่าวในการช าระเงินที่ปรากฎในทุกบัญชีผู้ถือหน่วย
ของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

หมายเหต ุ:  การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น จะสามารถด าเนินการได้ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารเจ้าของบัญชี และบริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ 
หรือ SMS แล้ว 

เอกสารแนบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารดังนี้ 
กรณีบุคคลธรรมดา 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือหน่วย และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของบัญชีเงินฝาก  
                      (กรณีเป็นการให้หักเงินจากบัญชีเพื่อบุคคลอื่น) 

2. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
3. ใบบันทึกรายการการสมัครหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีท าการสมัครผ่าน ATM) 
4. ส าเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหน่วยกับเจ้าของบัญชีเงินฝาก (กรณีเป็นการช าระเพื่อบุคคลอื่น)  

เช่น สูติบัตร, ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาทะเบียนสมรส   
กรณีนิติบุคคล  

1. ส าเนารายงานการประชุม (รับรองส าเนาถูกต้อง)  
2. ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ/หรือ เอกสารซึ่งมีลักษณะเทียบเท่า  
3. ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ผู้ที่ลงนาม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)  
4. ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือใบบันทึกรายการการสมัครหักบัญชีเงินฝากธนาคาร  

 
 
การระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บรกิาร 

บริษัทจัดการมีกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บริการ โดยลูกค้าสามารถท าหนังสือร้องเรียนส่งมายังหน่วยงานบริการลูกค้า ( MFC Contact 
Center) ซึ่งเป็นหนว่ยงานรับข้อร้องเรียนของบริษัทจัดการ เพื่อให้บริษัทจัดการแก้ไขและ/หรือตอบข้อร้องเรียนดังกล่าว ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข   
02-649-2000 กด 0   หรือลูกค้าอาจมีหนังสือร้องเรียนไปที่ส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจัดการได้ 
 

 


