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หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก 

     วันที่__________เดือน_____________ พ.ศ. ________ 

เรียน ผูจัดการ ธนาคาร __________________________________ /สาขา __________________________________ 

ขาพเจา _________________________ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

เจาของบัญชีเงินฝากประเภท _________________________________บัญชีเลขที่ (10 หลัก)                                                

สํานักงาน/ บานเรือน ตั้งอยูเลขที่ _______________________ตรอก/ซอย________________________ถนน _____________________________ 

ตําบล/แขวง ________________________________ อําเภอ/เขต _____________________________จังหวัด____________________________   

รหัสไปรษณีย ________________________ หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ____________________________ 

ตามที่ขาพเจาไดเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด (ตอไปน้ีเรียกวา “บริษัท”) เลขที่ผู
ถือหนวยลงทุน _________________________________ น้ัน เพื่อความสะดวกในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือคาธรรมเนียม ตลอดจน
คาใชจายตางๆ ที่เกิดข้ึนในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีตอไปในภายหนา อันเน่ืองมาจากการทําธุรกรรมผานบัญชีผูถือหนวยลงทุนขางตน  ขาพเจาตกลง
ยินยอมใหธนาคารมีสิทธิในการดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากตามที่ระบุในหนังสือยินยอมฉบับน้ี ตามจํานวนเงินที่ปรากฏในใบแจงหน้ี และ/หรือ
ส่ือขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัท 

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ คาธรรมเนียม ตลอดจนคาใชจายตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว
หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฏ
ในใบแจงหน้ี และ/หรือส่ือขอมูลอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง  โดยทั้งน้ีขาพเจา
ขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหน้ีแกบริษัทตามใบแจงหน้ี และ/
หรือส่ือขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเม่ือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการ
หักบัญชีในขณะน้ันเทาน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด  เน่ืองจากขาพเจาสามารถ
ทราบรายการดังกลาวน้ันไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท 

ในกรณีที่ขาพเจาไดดําเนินการปดบัญชีดังกลาว  และมีการเปดบัญชีใหม  และ/หรือขาพเจาไดแจงบัญชีอื่นๆ มายังธนาคาร    ขาพเจาตกลงให
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากฉบับน้ี คงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ไดดวยทุกประการ 

การขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือน้ีและใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอน โดยทําเปน
ลายลักษณอักษรแจงใหธนาคารและบริษัททราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ _____________________________________ ผูใหความยินยอม 
        (______________________________________) 

(ตามที่ใหไวกับธนาคาร) 

     สําหรับบริษัท รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม  สําหรับธนาคาร  ธนาคารตรวจสอบขอมูลบัญชีและลายมือชื่อแลวถูกตอง 
 

สําหรับสาขาเจาของบัญชี 



เอกสารประกอบ  1) หนาแรกสมุดบัญชีออมทรัพยหรือสําเนาแสดงรายการเคล่ือนไหวของบัญชีกระแส รายวัน (Bank Statement) ที่ตองการใชเปนบัญชีหักเงินคาซื้อ 
2) สําเนาบัตรประชาชน

----

ลงชื่อ _______________________________ 
        (_______________________________________________)   

ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจสาขา  ระบุชือ่ / เลขท่ีบัตรพนักงาน 

 ธนาคาร   _______________  สาขา _____________              

ลงชื่อ _______________________________________________

         (___________________________________________) 
     บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 
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หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก 

     วันที่__________เดือน_____________ พ.ศ. ________ 

เรียน ผูจัดการ ธนาคาร __________________________________ /สาขา __________________________________ 

ขาพเจา _________________________ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

เจาของบัญชีเงินฝากประเภท _________________________________บัญชีเลขที่ (10 หลัก)                                                

สํานักงาน/ บานเรือน ตั้งอยูเลขที่ _______________________ตรอก/ซอย________________________ถนน _____________________________ 

ตําบล/แขวง ________________________________ อําเภอ/เขต _____________________________จังหวัด____________________________   

รหัสไปรษณีย ________________________ หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ____________________________ 

ตามที่ขาพเจาไดเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด (ตอไปน้ีเรียกวา “บริษัท”) เลขที่ผู
ถือหนวยลงทุน _________________________________ น้ัน เพื่อความสะดวกในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือคาธรรมเนียม ตลอดจน
คาใชจายตางๆ ที่เกิดข้ึนในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีตอไปในภายหนา อันเน่ืองมาจากการทําธุรกรรมผานบัญชีผูถือหนวยลงทุนขางตน  ขาพเจาตกลง
ยินยอมใหธนาคารมีสิทธิในการดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากตามที่ระบุในหนังสือยินยอมฉบับน้ี ตามจํานวนเงินที่ปรากฏในใบแจงหน้ี และ/หรือ
ส่ือขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัท 

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ คาธรรมเนียม ตลอดจนคาใชจายตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว
หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฏ
ในใบแจงหน้ี และ/หรือส่ือขอมูลอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง  โดยทั้งน้ีขาพเจา
ขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหน้ีแกบริษัทตามใบแจงหน้ี และ/
หรือส่ือขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเม่ือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการ
หักบัญชีในขณะน้ันเทาน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด  เน่ืองจากขาพเจาสามารถ
ทราบรายการดังกลาวน้ันไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท 

ในกรณีที่ขาพเจาไดดําเนินการปดบัญชีดังกลาว  และมีการเปดบัญชีใหม  และ/หรือขาพเจาไดแจงบัญชีอื่นๆ  มายังธนาคาร   ขาพเจาตกลงให
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากฉบับน้ี คงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ไดดวยทุกประการ 

การขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือน้ีและใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอน โดยทําเปน
ลายลักษณอักษรแจงใหธนาคารและบริษัททราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ _____________________________________ ผูใหความยินยอม 
        (______________________________________) 

(ตามที่ใหไวกับธนาคาร) 

     สําหรับบริษัท รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม  สําหรับธนาคาร  ธนาคารตรวจสอบขอมูลบัญชีและลายมือชื่อแลวถูกตอง 
 

สําหรับนายทะเบียน 



เอกสารประกอบ  1) หนาแรกสมุดบัญชีออมทรัพยหรือสําเนาแสดงรายการเคล่ือนไหวของบัญชีกระแส รายวัน (Bank Statement) ที่ตองการใชเปนบัญชีหักเงินคาซื้อ 
2) สําเนาบัตรประชาชน

----

ลงชื่อ _______________________________ 
        (_______________________________________________)   

ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจสาขา  ระบุชือ่ / เลขท่ีบัตรพนักงาน 

 ธนาคาร   _______________  สาขา _____________              

ลงชื่อ _______________________________________________

         (___________________________________________) 
     บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอม็บ-ีพรนิซิเพิล จํากัด  44 อาคาร ซีไอเอม็บี ไทย  ชั้น 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพ 10330 โทรศัพท 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  www.cimb-principal.com
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หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก 

     วันที่__________เดือน_____________ พ.ศ. ________ 

เรียน ผูจัดการ ธนาคาร __________________________________ /สาขา __________________________________ 

ขาพเจา _________________________ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

เจาของบัญชีเงินฝากประเภท _________________________________บัญชีเลขที่ (10 หลัก)                                                

สํานักงาน/ บานเรือน ตั้งอยูเลขที่ _______________________ตรอก/ซอย________________________ถนน _____________________________ 

ตําบล/แขวง ________________________________ อําเภอ/เขต _____________________________จังหวัด____________________________   

รหัสไปรษณีย ________________________ หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ____________________________ 

ตามที่ขาพเจาไดเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด (ตอไปน้ีเรียกวา “บริษัท”) เลขที่ผู
ถือหนวยลงทุน _________________________________ น้ัน เพื่อความสะดวกในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือคาธรรมเนียม ตลอดจน
คาใชจายตางๆ ที่เกิดข้ึนในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีตอไปในภายหนา อันเน่ืองมาจากการทําธุรกรรมผานบัญชีผูถือหนวยลงทุนขางตน  ขาพเจาตกลง
ยินยอมใหธนาคารมีสิทธิในการดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากตามที่ระบุในหนังสือยินยอมฉบับน้ี ตามจํานวนเงินที่ปรากฏในใบแจงหน้ี และ/หรือ
ส่ือขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัท 

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และ/หรือ คาธรรมเนียม ตลอดจนคาใชจายตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว
หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฏ
ในใบแจงหน้ี และ/หรือส่ือขอมูลอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง  โดยทั้งน้ีขาพเจา
ขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหน้ีแกบริษัทตามใบแจงหน้ี และ/
หรือส่ือขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเม่ือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการ
หักบัญชีในขณะน้ันเทาน้ัน และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด  เน่ืองจากขาพเจาสามารถ
ทราบรายการดังกลาวน้ันไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท 

ในกรณีที่ขาพเจาไดดําเนินการปดบัญชีดังกลาว  และมีการเปดบัญชีใหม  และ/หรือขาพเจาไดแจงบัญชีอื่นๆ  มายังธนาคาร   ขาพเจาตกลงให
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากฉบับน้ี คงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงน้ันๆ ไดดวยทุกประการ 

การขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือน้ีและใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอน โดยทําเปน
ลายลักษณอักษรแจงใหธนาคารและบริษัททราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ _____________________________________ ผูใหความยินยอม 
        (______________________________________) 

(ตามที่ใหไวกับธนาคาร) 

     สําหรับบริษัท รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม  สําหรับธนาคาร  ธนาคารตรวจสอบขอมูลบัญชีและลายมือชื่อแลวถูกตอง 
 

สําหรับผูถือหนวยลงทุน 



เอกสารประกอบ  1) หนาแรกสมุดบัญชีออมทรัพยหรือสําเนาแสดงรายการเคล่ือนไหวของบัญชีกระแส รายวัน (Bank Statement) ที่ตองการใชเปนบัญชีหักเงินคาซื้อ 
2) สําเนาบัตรประชาชน

----

ลงชื่อ _______________________________ 
        (_______________________________________________)   

ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจสาขา  ระบุชือ่ / เลขท่ีบัตรพนักงาน 

 ธนาคาร   _______________  สาขา _____________              

ลงชื่อ _______________________________________________

         (___________________________________________) 
     บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอม็บ-ีพรนิซิเพิล จํากัด  44 อาคาร ซีไอเอม็บี ไทย  ชั้น 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพ 10330 โทรศัพท 0 2686 9500  โทรสาร 0 2657  3167  www.cimb-principal.com




