หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
วันที่ ………………………….……………….……………………..…
เรียน ผูจ้ ดั กำรธนำคำร
กรุงเทพ (BBL) กสิกรไทย (KBANK) กรุงไทย (KTB) ทหำรไทย (TMB) ไทยพำณิชย์ (SCB) ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI) ยูโอบี (UOB)
กรุงศรีอยุธยำ (BAY)
ธนชำต (TBANK) ทิสโก้ (TISCO) แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ (LH)
อื่น ๆ (OTHER)…………………………………………….
สำขำ……………………………………………………………………………
ข้ำพเจ้ำ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจ้ำของบัญชีเงินฝำกประเภท
ออมทรัพย์
กระแสรำยวัน
บั ญ ชี เ ล ข ที่
ชื่อบัญชี ..…………………………………………………………………………………………..………….…
บ้ำนเลขที่…………………………..… ตรอก/ซอย ………………………………………………… ถนน ……………………………………………………………… ตำบล/แขวง…………………………………………………
อำเภอ/เขต ………………………………………………………… จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………………………… โทรศัพท์ ……………………………………………
มี ค วำมประสงค์ ใ ห้ธ นำคำรหั ก เงิ น จำกบั ญ ชี เ งิ น ฝำกดั ง กล่ ำ วของข้ำ พเจ้ำ และน ำส่ ง เงิ น ดั ง กล่ ำ วโอนเข้ำ บั ญ ชี เ งิ น ฝำกของ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (ต่อไปนี้ เรียกว่ำ “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติม
ในอนำคต เพื่อชำระหนี้ ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็ นหลักประกันหรือเป็ นกำรวำงเงิน รวมถึงบรรดำภำระผูกพันต่ำง ๆ ตำมจำนวนเงินที่ปรำกฎในใบแจ้ง
ให้หัก บัญ ชี เ งิ น ฝำก หรื อ ระบบสื่ อ สำรข้อ มูล คอมพิ ว เตอร์ หรื อ ข้อ มูล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Data) หรื อ ค ำสัง่ ที่ ธ นำคำรได้รับ จำกบริษัท
และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รบั แต่งตั้งหรือมอบหมำยจำกบริษัทให้กระทำกำรแทน และ/หรือ ในนำมของบริษัท
ในกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดำภำระผูกพันต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่ำว หำกปรำกฎในภำยหลัง
ว่ำจำนวนเงินที่ระบุในคำสัง่ ตำมที่ธนำคำรได้รบั นั้นไม่ถูกต้อง และธนำคำรได้ทำกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ตำมจำนวนที่ ปรำกฏใน
คำสัง่ เรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะดำเนิ นกำรเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่ำวจำกบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอสละสิทธิ์ ในกำรเรียกร้อง หรือ
ฟ้ องร้องให้ธนำคำรชดใช้ และ/หรือ คืนเงินที่ธนำคำรได้หกั และโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของบริษัท และข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำธนำคำรจะหักเงินจำกบัญชี
ของข้ำพเจ้ำได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในกำรหักบัญชีในขณะนั้นเท่ำนั้น และในกำรหักบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์จะให้ธนำคำร
แจ้งกำรหักบัญชีแต่อย่ำงใด เนื่ องจำกข้ำพเจ้ำสำมำรถทรำบรำยกำรหักบัญชี ดังกล่ำวนั้ นได้จำกสมุดคู่ฝำก และ/หรือ STATEMENT ของธนำคำร
และ/หรือ จำกใบชำระรำคำ และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณี ที่เอกสำรหลัก ฐำนเลขที่ บัญชี เงิ นฝำกที่ ร ะบุ ในหนั ง สื อนี้ ได้เปลี่ ยนแปลงไปไม่ว่ำโดยเหตุ ใ ดก็ ตำม ข้ำพเจ้ำตกลงให้หนั ง สื อ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝำกฉบับนี้ คงมีผลใช้บงั คับต่อไปสำหรับเลขที่บญ
ั ชีเงินฝำกที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประกำร กำรขอให้หกั บัญชีเงินฝำก
ตำมหนังสือนี้ ให้มีผลใช้บงั คับทันทีนับแต่วนั ทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่ำจะได้เพิกถอน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ธนำคำร
และบริษัททรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ควำมยินยอม (ตำมที่ให้ไว้กบั ธนำคำร)
(………………………………………………………………………………………………….)
รับรองว่ำผูใ้ ห้ควำมยินยอมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นลูกค้ำของ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด(มหาชน)

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอำนำจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน)
ลงชื่อ……………………………………………………………………….………………………………เจ้ำหน้ำที่ผตู้ รวจสอบลำยมือชื่อ
ของผูใ้ ห้ควำมยินยอมโดยตรวจกับตัวอย่ำงลำยมือชื่อลูกค้ำผูใ้ ห้ควำมยินยอมไว้กบั
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน)

ลงชื่อ………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอำนำจสำขำ

ในกรณีที่ตวั อย่ำงลำยมือชื่อของข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………………………………………………………ผูใ้ ห้ควำมยินยอมได้ให้ไว้กบั ธนำคำรไม่ตรงกับตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ไว้
กับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน) ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำลำยมือชื่อที่ขำ้ พเจ้ำลงนำมไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกนี้ เป็ นลำยมือชื่อของข้ำพเจ้ำที่ให้ไว้กบั
ธนำคำรจริง

ลงชื่อ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ควำมยินยอม (ตำมที่ให้ไว้กบั บริษัท)
18/01/2018

สำหรับธนำคำร-สำนักงำนใหญ่ 1/3

หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
วันที่ ………………………….……………….……………………..…
เรียน ผูจ้ ดั กำรธนำคำร
กรุงเทพ (BBL) กสิกรไทย (KBANK) กรุงไทย (KTB) ทหำรไทย (TMB) ไทยพำณิชย์ (SCB) ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI) ยูโอบี (UOB)
กรุงศรีอยุธยำ (BAY)
ธนชำต (TBANK) ทิสโก้ (TISCO) แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ (LH)
อื่น ๆ (OTHER)…………………………………………….
สำขำ……………………………………………………………………………
ข้ำพเจ้ำ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจ้ำของบัญชีเงินฝำกประเภท
ออมทรัพย์
กระแสรำยวัน
บั ญ ชี เ ล ข ที่
ชื่อบัญชี ..…………………………………………………………………………………………..………….…
บ้ำนเลขที่…………………………..… ตรอก/ซอย ………………………………………………… ถนน ……………………………………………………………… ตำบล/แขวง…………………………………………………
อำเภอ/เขต ………………………………………………………… จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………………………… โทรศัพท์ ……………………………………………
มี ค วำมประสงค์ ใ ห้ธ นำคำรหั ก เงิ น จำกบั ญ ชี เ งิ น ฝำกดั ง กล่ ำ วของข้ำ พเจ้ำ และน ำส่ ง เงิ น ดั ง กล่ ำ วโอนเข้ำ บั ญ ชี เ งิ น ฝำกของ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (ต่อไปนี้ เรียกว่ำ “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติม
ในอนำคต เพื่อชำระหนี้ ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็ นหลักประกันหรือเป็ นกำรวำงเงิน รวมถึงบรรดำภำระผูกพันต่ำง ๆ ตำมจำนวนเงินที่ปรำกฎในใบแจ้ง
ให้หัก บัญ ชี เ งิ น ฝำก หรื อ ระบบสื่ อ สำรข้อ มูล คอมพิ ว เตอร์ หรื อ ข้อ มูล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Data) หรื อ ค ำสัง่ ที่ ธ นำคำรได้รับ จำกบริษัท
และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รบั แต่งตั้งหรือมอบหมำยจำกบริษัทให้กระทำกำรแทน และ/หรือ ในนำมของบริษัท
ในกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดำภำระผูกพันต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่ำว หำกปรำกฎในภำยหลัง
ว่ำจำนวนเงินที่ระบุในคำสัง่ ตำมที่ธนำคำรได้รบั นั้นไม่ถูกต้อง และธนำคำรได้ทำกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ตำมจำนวนที่ ปรำกฏใน
คำสัง่ เรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะดำเนิ นกำรเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่ำวจำกบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอสละสิทธิ์ ในกำรเรียกร้อง หรือ
ฟ้ องร้องให้ธนำคำรชดใช้ และ/หรือ คืนเงินที่ธนำคำรได้หกั และโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของบริษัท และข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำธนำคำรจะหักเงินจำกบัญชี
ของข้ำพเจ้ำได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในกำรหักบัญชีในขณะนั้นเท่ำนั้น และในกำรหักบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์จะให้ธนำคำร
แจ้งกำรหักบัญชีแต่อย่ำงใด เนื่ องจำกข้ำพเจ้ำสำมำรถทรำบรำยกำรหักบัญชี ดังกล่ำวนั้ นได้จำกสมุดคู่ฝำก และ/หรือ STATEMENT ของธนำคำร
และ/หรือ จำกใบชำระรำคำ และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณี ที่เอกสำรหลัก ฐำนเลขที่ บัญชี เงิ นฝำกที่ ร ะบุ ในหนั ง สื อนี้ ได้เปลี่ ยนแปลงไปไม่ว่ำโดยเหตุ ใ ดก็ ตำม ข้ำพเจ้ำตกลงให้หนั ง สื อ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝำกฉบับนี้ คงมีผลใช้บงั คับต่อไปสำหรับเลขที่บญ
ั ชีเงินฝำกที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประกำร กำรขอให้หกั บัญชีเงินฝำก
ตำมหนังสือนี้ ให้มีผลใช้บงั คับทันทีนับแต่วนั ทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่ำจะได้เพิกถอน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ธนำคำร
และบริษัททรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ควำมยินยอม (ตำมที่ให้ไว้กบั ธนำคำร)
(………………………………………………………………………………………………….)
รับรองว่ำผูใ้ ห้ควำมยินยอมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นลูกค้ำของ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด(มหาชน)

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอำนำจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน)
ลงชื่อ……………………………………………………………………….………………………………เจ้ำหน้ำที่ผตู้ รวจสอบลำยมือชื่อ
ของผูใ้ ห้ควำมยินยอมโดยตรวจกับตัวอย่ำงลำยมือชื่อลูกค้ำผูใ้ ห้ควำมยินยอมไว้กบั
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน)

ลงชื่อ………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอำนำจสำขำ

ในกรณีที่ตวั อย่ำงลำยมือชื่อของข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………………………………………………………ผูใ้ ห้ควำมยินยอมได้ให้ไว้กบั ธนำคำรไม่ตรงกับตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ไว้
กับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน) ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำลำยมือชื่อที่ขำ้ พเจ้ำลงนำมไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกนี้ เป็ นลำยมือชื่อของข้ำพเจ้ำที่ให้ไว้กบั
ธนำคำรจริง

ลงชื่อ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ควำมยินยอม (ตำมที่ให้ไว้กบั บริษัท)
18/01/2018

สำหรับธนำคำร-สำขำเจ้ำของบัญชี 2/3

หนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝาก
วันที่ ………………………….……………….……………………..…
เรียน ผูจ้ ดั กำรธนำคำร
กรุงเทพ (BBL) กสิกรไทย (KBANK) กรุงไทย (KTB) ทหำรไทย (TMB) ไทยพำณิชย์ (SCB) ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB THAI) ยูโอบี (UOB)
กรุงศรีอยุธยำ (BAY)
ธนชำต (TBANK) ทิสโก้ (TISCO) แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ (LH)
อื่น ๆ (OTHER)…………………………………………….
สำขำ……………………………………………………………………………
ข้ำพเจ้ำ …………………………………………………………………………………………….……………..….… เจ้ำของบัญชีเงินฝำกประเภท
ออมทรัพย์
กระแสรำยวัน
บั ญ ชี เ ล ข ที่
ชื่อบัญชี ..…………………………………………………………………………………………..………….…
บ้ำนเลขที่…………………………..… ตรอก/ซอย ………………………………………………… ถนน ……………………………………………………………… ตำบล/แขวง…………………………………………………
อำเภอ/เขต ………………………………………………………… จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………………………… โทรศัพท์ ……………………………………………
มี ค วำมประสงค์ ใ ห้ธ นำคำรหั ก เงิ น จำกบั ญ ชี เ งิ น ฝำกดั ง กล่ ำ วของข้ำ พเจ้ำ และน ำส่ ง เงิ น ดั ง กล่ ำ วโอนเข้ำ บั ญ ชี เ งิ น ฝำกของ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (ต่อไปนี้ เรียกว่ำ “บริษัท”) และ/หรือ บัญชีอื่นใดซึ่งบริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดเพิ่มเติม
ในอนำคต เพื่อชำระหนี้ ใดๆ และ/หรือเพื่อเป็ นหลักประกันหรือเป็ นกำรวำงเงิน รวมถึงบรรดำภำระผูกพันต่ำง ๆ ตำมจำนวนเงินที่ปรำกฎในใบแจ้ง
ให้หัก บัญ ชี เ งิ น ฝำก หรื อ ระบบสื่ อ สำรข้อ มูล คอมพิ ว เตอร์ หรื อ ข้อ มูล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Data) หรื อ ค ำสัง่ ที่ ธ นำคำรได้รับ จำกบริษัท
และ/หรือ ตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รบั แต่งตั้งหรือมอบหมำยจำกบริษัทให้กระทำกำรแทน และ/หรือ ในนำมของบริษัท
ในกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำเพื่อชำระหนี้ และ/หรือ บรรดำภำระผูกพันต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทดังกล่ำว หำกปรำกฎในภำยหลัง
ว่ำจำนวนเงินที่ระบุในคำสัง่ ตำมที่ธนำคำรได้รบั นั้นไม่ถูกต้อง และธนำคำรได้ทำกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ตำมจำนวนที่ ปรำกฏใน
คำสัง่ เรียบร้อยแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงที่จะดำเนิ นกำรเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่ำวจำกบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำขอสละสิทธิ์ ในกำรเรียกร้อง หรือ
ฟ้ องร้องให้ธนำคำรชดใช้ และ/หรือ คืนเงินที่ธนำคำรได้หกั และโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของบริษัท และข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำธนำคำรจะหักเงินจำกบัญชี
ของข้ำพเจ้ำได้ต่อเมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอในกำรหักบัญชีในขณะนั้นเท่ำนั้น และในกำรหักบัญชีเงินฝำกดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำไม่ประสงค์จะให้ธนำคำร
แจ้งกำรหักบัญชีแต่อย่ำงใด เนื่ องจำกข้ำพเจ้ำสำมำรถทรำบรำยกำรหักบัญชี ดังกล่ำวนั้ นได้จำกสมุดคู่ฝำก และ/หรือ STATEMENT ของธนำคำร
และ/หรือ จำกใบชำระรำคำ และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณี ที่เอกสำรหลัก ฐำนเลขที่ บัญชี เงิ นฝำกที่ ร ะบุ ในหนั ง สื อนี้ ได้เปลี่ ยนแปลงไปไม่ว่ำโดยเหตุ ใ ดก็ ตำม ข้ำพเจ้ำตกลงให้หนั ง สื อ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝำกฉบับนี้ คงมีผลใช้บงั คับต่อไปสำหรับเลขที่บญ
ั ชีเงินฝำกที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทุกประกำร กำรขอให้หกั บัญชีเงินฝำก
ตำมหนังสือนี้ ให้มีผลใช้บงั คับทันทีนับแต่วนั ทำหนังสือนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่ำจะได้เพิกถอน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ธนำคำร
และบริษัททรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ควำมยินยอม (ตำมที่ให้ไว้กบั ธนำคำร)
(………………………………………………………………………………………………….)
รับรองว่ำผูใ้ ห้ควำมยินยอมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นลูกค้ำของ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด(มหาชน)

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอำนำจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน)
ลงชื่อ……………………………………………………………………….………………………………เจ้ำหน้ำที่ผตู้ รวจสอบลำยมือชื่อ
ของผูใ้ ห้ควำมยินยอมโดยตรวจกับตัวอย่ำงลำยมือชื่อลูกค้ำผูใ้ ห้ควำมยินยอมไว้กบั
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน)

ลงชื่อ………………………………………………………………………………………………
ผูร้ บั มอบอำนำจสำขำ

ในกรณีที่ตวั อย่ำงลำยมือชื่อของข้ำพเจ้ำ…………………………………………………………………………………………………………ผูใ้ ห้ควำมยินยอมได้ให้ไว้กบั ธนำคำรไม่ตรงกับตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ไว้
กับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน) ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำลำยมือชื่อที่ขำ้ พเจ้ำลงนำมไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกนี้ เป็ นลำยมือชื่อของข้ำพเจ้ำที่ให้ไว้กบั
ธนำคำรจริง

ลงชื่อ…x………………………………………………………………………………………… ผูใ้ ห้ควำมยินยอม (ตำมที่ให้ไว้กบั บริษัท)
18/01/2018
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