
หนังสือยินยอมใหหักบญัชีเงินฝาก

เขียนที่ _______________________________________
วันที่ ____ เดือน ________________ พ.ศ. __________

เรียน ผูจัดการธนาคาร ___________________________________ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ/สาขา __________________________
ขาพเจา __________________________________________________ เจาของบญัชีเงินฝากประเภท __________________________

บัญชีเลขที ่(10 หลัก) ______________________________________ ชื่อบัญช ี__________________________________________________
สถานที่ติดตอ เลขที ่______________ ตรอก/ซอย __________________________________ ถนน ___________________________________
ตําบล/แขวง _______________________________ อําเภอ/เขต __________________________ จังหวัด ______________________________
รหัสไปรษณีย ______________________________ โทร. _____________________________________________________________________

มีความประสงคใหธนาคารหกัเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพ่ือชําระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแก
บริษัท ________________________________________________________ จํากัด (ตอไปนีเ้รียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนเงินที่ปรากฎ
ในใบแจงหนี้ทีธ่นาคารไดรับจากบรษัิท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบญัชีของบรษัิท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพ่ือชําระหนี ้และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบรษัิทดังกลาว หากปรากฎใน
ภายหลังวาจํานวนเงินทีบ่ริษัทแจงแกธนาคารนัน้ไมถูกตอง และธนาคารไดทาํการหักเงินจากบญัชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฎ
ในใบแจงหนี้หรอืส่ือขอมูลอิเล็กทรอนกิสเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดาํเนินการเรียกรองเงินจํานวนดงักลาวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้
ขาพเจาขอสละสิทธิ์ในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหกัโอนจากบญัชีเงินฝากของขาพเจาเพ่ือชําระหนีแ้กบรษัิท
ตามใบแจงหนีห้รือส่ือขอมลูอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรบัจากบรษัิท และขาพเจายอมรบัวาธนาคารจะหกัเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อ
เงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานัน้ และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบญัชี
แตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดงักลาวนั้นไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบรบัเงิน
และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแลว

ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตนไดเปล่ียนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม ขาพเจาตกลง
ใหหนังสือขอใหหักบญัชีเงินฝากฉบับนีค้งมีผลใชบังคับสําหรับบญัชีเง ินฝากหมายเลขที่ไดเปล่ียนแปลงนัน้ๆ ไดดวยทกุประการ

การขอใหหักบญัชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลใชบังคับทันทนีับแตวันทาํหนังสือนีแ้ละใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอน
โดยทําเปนลายลักษรอักษรใหธนาคารและบรษัิททราบ

ขอแสดงความนับถอื

ลงชื่อ ___________________________________________ ผูใหความยินยอม
( ................................................. )

(ตามที่ใหไวกับธนาคาร)

รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม ธนาคารตรวจสอบแลวถูกตอง

ลงชื่อ ____________________________________________ ลงชื่อ ____________________________________________
( ................................................. ) ( ................................................. )

ลายมือชือผ้รับมอบอํานาจสาขาู  (ชัน ก.)
ระบุชือ / เลขทีบัตรพนักงาน ………

สวนที่ 1 สําหรับธนาคาร

(สําหรับบริษัทฯ)

โทร. 0-2659-8888
www.one-asset.com

The One You Can Count On

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด
One Asset Management Limited
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