
 แผน่ท่ี 1 (สําหรับธนาคารสํานกังานใหญ่) 

V02370209 

 

 

เขียนท่ี  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

999/9 อาคารสํานกังานดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ชัน้ 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วนัท่ี เดือน   พ.ศ.   

เรียน ผู้จดัการธนาคาร      สํานกังานใหญ่/สาขา     

ข้าพเจ้า       เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท    

บญัชีธนาคารเลขท่ี      ช่ือบญัชี       

สถานท่ีติดตอ่ เลขท่ี   ตรอก/ซอย    ถนน      

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    จงัหวดั      

รหสัไปรษณีย์    โทรศพัท์      

 มีความประสง ค์ใ ห้ธนาคารหัก เ งินจากบัญชี เ งินฝากดังกล่าวของ ข้าพเ จ้า เ พ่ือ ชํา ระหนี  ้และ /หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ  ใ ห้แ ก่  

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัท”) ตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี ้ และ/หรือ ระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือ คําสัง่ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเข้าบญัชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือบญัชีอ่ืนใดซึ่ง

บริษัทจะเปล่ียนแปลงหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพ่ือชําระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ให้แก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่าจํานวนเงินท่ี

บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนัน้ไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี  ้และ/หรือระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสัง่ท่ีธนาคารได้รับจากบริษัทและ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดงักล่าวจาก

บริษัทโดยตรง โดยทัง้นีข้้าพเจ้าขอสละสิทธ์ิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือชําระหนีแ้ก่บริษัท

ตามใบแจ้งหนี ้และ/หรือระบบสื่อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสั่งท่ีธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ 

ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ีได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหกั

เงินจากบญัชีของข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้ และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้ง

การหกับญัชีแต่อย่างใด เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวนัน้ได้จากสมดุคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคารและ/หรือใบรับเงิน และ/หรือ

ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแ่ล้ว 

 ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐาน และเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีกล่าวในวรรคข้างต้นได้เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตใุดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสือขอให้หกับญัชี

เงินฝากฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัสําหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขท่ีได้เปล่ียนแปลงนัน้ๆ ได้ด้วยทกุประการ 

 การขอให้หกับญัชีเงินฝากดงักลา่วข้างต้นให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแตว่นัทําหนงัสือนี ้และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็นลายลกัษณ์

อกัษรให้ธนาคารและบริษัททราบอยา่งน้อยลว่งหน้า 2 เดือน 

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงช่ือ     ผู้ให้ความยินยอม 

(    ) 

(ตามท่ีให้ไว้กบัธนาคาร) 

รับรองลายมือช่ือผู้ให้ความยนิยอม 
 

ธนาคารตรวจสอบแล้วถกูต้อง 

ลงช่ือ       ลงชื่อ       
(      ) (      ) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ลายมือช่ือผู้ รับมอบอํานาจสาขา 

หนังสือขอให้หกับญัชีเงนิฝาก 



 แผน่ท่ี 2 (สําหรับบริษัท) 

V02370209 

 

 

เขียนท่ี  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

999/9 อาคารสํานกังานดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ชัน้ 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วนัท่ี เดือน   พ.ศ.   

เรียน ผู้จดัการธนาคาร      สํานกังานใหญ่/สาขา     

ข้าพเจ้า       เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท    

บญัชีธนาคารเลขท่ี      ช่ือบญัชี       

สถานท่ีติดตอ่ เลขท่ี   ตรอก/ซอย    ถนน      

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    จงัหวดั      

รหสัไปรษณีย์    โทรศพัท์      

 มีความประสง ค์ใ ห้ธนาคารหัก เ งินจากบัญชี เ งินฝากดังกล่าวของ ข้าพเ จ้า เ พ่ือ ชํา ระหนี  ้และ /หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ  ใ ห้แ ก่  

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัท”) ตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี ้ และ/หรือ ระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือ คําสัง่ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเข้าบญัชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือบญัชีอ่ืนใดซึ่ง

บริษัทจะเปล่ียนแปลงหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพ่ือชําระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ให้แก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่าจํานวนเงินท่ี

บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนัน้ไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี  ้และ/หรือระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสัง่ท่ีธนาคารได้รับจากบริษัทและ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดงักล่าวจาก

บริษัทโดยตรง โดยทัง้นีข้้าพเจ้าขอสละสิทธ์ิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือชําระหนีแ้ก่บริษัท

ตามใบแจ้งหนี ้และ/หรือระบบสื่อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสั่งท่ีธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ 

ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ีได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหกั

เงินจากบญัชีของข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้ และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้ง

การหกับญัชีแต่อย่างใด เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวนัน้ได้จากสมดุคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคารและ/หรือใบรับเงิน และ/หรือ

ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแ่ล้ว 

 ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐาน และเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีกล่าวในวรรคข้างต้นได้เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตใุดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสือขอให้หกับญัชี

เงินฝากฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัสําหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขท่ีได้เปล่ียนแปลงนัน้ๆ ได้ด้วยทกุประการ 

 การขอให้หกับญัชีเงินฝากดงักลา่วข้างต้นให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแตว่นัทําหนงัสือนี ้และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็นลายลกัษณ์

อกัษรให้ธนาคารและบริษัททราบอยา่งน้อยลว่งหน้า 2 เดือน 

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงช่ือ     ผู้ให้ความยินยอม 

(    ) 

(ตามท่ีให้ไว้กบัธนาคาร) 

รับรองลายมือช่ือผู้ให้ความยนิยอม 
 

ธนาคารตรวจสอบแล้วถกูต้อง 

ลงช่ือ       ลงชื่อ       
(      ) (      ) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ลายมือช่ือผู้ รับมอบอํานาจสาขา 

หนังสือขอให้หกับญัชีเงนิฝาก 



 แผน่ท่ี 3 (สําหรับธนาคารเจ้าของบญัชี) 

V02370209 

 

 

เขียนท่ี  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

999/9 อาคารสํานกังานดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ชัน้ 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วนัท่ี เดือน   พ.ศ.   

เรียน ผู้จดัการธนาคาร      สํานกังานใหญ่/สาขา     

ข้าพเจ้า       เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท    

บญัชีธนาคารเลขท่ี      ช่ือบญัชี       

สถานท่ีติดตอ่ เลขท่ี   ตรอก/ซอย    ถนน      

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    จงัหวดั      

รหสัไปรษณีย์    โทรศพัท์      

 มีความประสง ค์ใ ห้ธนาคารหัก เ งินจากบัญชี เ งินฝากดังกล่าวของ ข้าพเ จ้า เ พ่ือ ชํา ระหนี  ้และ /หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ  ใ ห้แ ก่  

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัท”) ตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี ้ และ/หรือ ระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือ คําสัง่ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเข้าบญัชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือบญัชีอ่ืนใดซึ่ง

บริษัทจะเปล่ียนแปลงหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพ่ือชําระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ให้แก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่าจํานวนเงินท่ี

บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนัน้ไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี  ้และ/หรือระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสัง่ท่ีธนาคารได้รับจากบริษัทและ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดงักล่าวจาก

บริษัทโดยตรง โดยทัง้นีข้้าพเจ้าขอสละสิทธ์ิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือชําระหนีแ้ก่บริษัท

ตามใบแจ้งหนี ้และ/หรือระบบสื่อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสั่งท่ีธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ 

ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ีได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหกั

เงินจากบญัชีของข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้ และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้ง

การหกับญัชีแต่อย่างใด เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวนัน้ได้จากสมดุคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคารและ/หรือใบรับเงิน และ/หรือ

ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแ่ล้ว 

 ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐาน และเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีกล่าวในวรรคข้างต้นได้เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตใุดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสือขอให้หกับญัชี

เงินฝากฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัสําหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขท่ีได้เปล่ียนแปลงนัน้ๆ ได้ด้วยทกุประการ 

 การขอให้หกับญัชีเงินฝากดงักลา่วข้างต้นให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแตว่นัทําหนงัสือนี ้และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็นลายลกัษณ์

อกัษรให้ธนาคารและบริษัททราบอยา่งน้อยลว่งหน้า 2 เดือน 

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงช่ือ     ผู้ให้ความยินยอม 

(    ) 

(ตามท่ีให้ไว้กบัธนาคาร) 

รับรองลายมือช่ือผู้ให้ความยนิยอม 
 

ธนาคารตรวจสอบแล้วถกูต้อง 

ลงช่ือ       ลงชื่อ       
(      ) (      ) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ลายมือช่ือผู้ รับมอบอํานาจสาขา 

หนังสือขอให้หกับญัชีเงนิฝาก 



 แผน่ท่ี 4 (สําหรับลกูค้า) 

V02370209 

 

 

เขียนท่ี  บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

999/9 อาคารสํานกังานดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ชัน้ 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

วนัท่ี เดือน   พ.ศ.   

เรียน ผู้จดัการธนาคาร      สํานกังานใหญ่/สาขา     

ข้าพเจ้า       เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท    

บญัชีธนาคารเลขท่ี      ช่ือบญัชี       

สถานท่ีติดตอ่ เลขท่ี   ตรอก/ซอย    ถนน      

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    จงัหวดั      

รหสัไปรษณีย์    โทรศพัท์      

 มีความประสง ค์ใ ห้ธนาคารหัก เ งินจากบัญชี เ งินฝากดังกล่าวของ ข้าพเ จ้า เ พ่ือ ชํา ระหนี  ้และ /หรือบรรดาภาระผูกพันต่างๆ  ใ ห้แ ก่  

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ต่อไปนีเ้รียกว่า “บริษัท”) ตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี ้ และ/หรือ ระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือ คําสัง่ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และนําส่งเงินดงักล่าวโอนเข้าบญัชีเงินฝากของบริษัท และ/หรือบญัชีอ่ืนใดซึ่ง

บริษัทจะเปล่ียนแปลงหรือกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต  

 ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพ่ือชําระหนี ้และ/หรือบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ให้แก่บริษัทดงักล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่าจํานวนเงินท่ี

บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนัน้ไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจ้งหนี  ้และ/หรือระบบส่ือสาร

ข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสัง่ท่ีธนาคารได้รับจากบริษัทและ/หรือ ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ี

ได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดงักล่าวจาก

บริษัทโดยตรง โดยทัง้นีข้้าพเจ้าขอสละสิทธ์ิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินท่ีธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพ่ือชําระหนีแ้ก่บริษัท

ตามใบแจ้งหนี ้และ/หรือระบบสื่อสารข้อมลูคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) และ/หรือคําสั่งท่ีธนาคารได้รับจากบริษัท และ/หรือ 

ตวัแทนของบริษัท และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ีได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจากบริษัทให้กระทําการแทน และ/หรือ ในนามของบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหกั

เงินจากบญัชีของข้าพเจ้าได้ต่อเม่ือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้ และในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าวข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้ง

การหกับญัชีแต่อย่างใด เน่ืองจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดงักล่าวนัน้ได้จากสมดุคู่ฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคารและ/หรือใบรับเงิน และ/หรือ

ใบเสร็จรับเงินของบริษัทอยูแ่ล้ว 

 ในกรณีท่ีเอกสารหลกัฐาน และเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีกล่าวในวรรคข้างต้นได้เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตใุดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสือขอให้หกับญัชี

เงินฝากฉบบันีค้งมีผลใช้บงัคบัสําหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขท่ีได้เปล่ียนแปลงนัน้ๆ ได้ด้วยทกุประการ 

 การขอให้หกับญัชีเงินฝากดงักลา่วข้างต้นให้มีผลบงัคบัทนัทีนบัแตว่นัทําหนงัสือนี ้และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าจะได้เพิกถอน โดยทําเป็นลายลกัษณ์

อกัษรให้ธนาคารและบริษัททราบอยา่งน้อยลว่งหน้า 2 เดือน 

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงช่ือ     ผู้ให้ความยินยอม 

(    ) 

(ตามท่ีให้ไว้กบัธนาคาร) 

รับรองลายมือช่ือผู้ให้ความยนิยอม 
 

ธนาคารตรวจสอบแล้วถกูต้อง 

ลงช่ือ       ลงชื่อ       
(      ) (      ) 

บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ลายมือช่ือผู้ รับมอบอํานาจสาขา 

หนังสือขอให้หกับญัชีเงนิฝาก 
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