Print Form

ตนฉบับ สําหรับ-สาขาเจาของบัญชี

เลขที่ 942/135 ชั้น 4 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน นครหลวงไทย จํากัด
Siam City Asset Management Company Limited

942/135 Charn Issara Tower I Floor 4th Rama 4 Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

หนังสือขอใหหกั บัญชีเงินฝาก

Tel. 0 2624 8500 Call Center : 0 2624 8555 Fax. 0 2624 8599 www.sci-asset.com

เขียนที…
่ ……………..…………………………….
วันที…
่ .……..……….………………..…………….
เรียน ผูจัดการ บมจ.ธนาคาร……………………………………………..............................………สาขา............................................................................................................
ขาพเจา…………………………………….................................................................………เจาของบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย
กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี.……………………………….……...………..สาขาเจาของบัญชี……………….............…………….………เลขที่บญ
ั ชี ....................................................................
สถานที่ติดตอเลขที…
่ …………………ตรอก/ซอย……..............…….……………ถนน…………...................………………ตําบล/แขวง…….................…………….…….
อําเภอ/เขต…………………………………………….จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย…
 ………………………โทร…………………...………..............
มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพือ่ ชําระคาซือ้ หนวยลงทุน หรือชําระหนี้ และ / หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแก
บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุนนครหลวงไทย จํากัด (ตอไปนีเ้ รียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือแผน
บันทึกขอมูล (DISKETTE/TAPE) หรือสื่อขอมูลอิเล็คทรอนิกส ที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของบริษทั สําหรับผูถือ
โดยมีความประสงคใหเปนบัญชี
หลัก
รอง
หนวยลงทุนเลขที่
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพือ่ ชําระคาซื้อหนวยลงทุน หรือชําระหนี้ และ / หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบริษัทดังกลาวหากขางตน
ปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารนัน้ ไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือแผน
บันทึกขอมูล (DISKETTE / TAPE) หรือสือ่ ขอมูลอิเล็คทรอนิกส เรียบรอยแลวขาพเจาตกลงจะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนีข้ า พเจาขอ
สละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีของขาพเจา เพื่อชําระหนีแ้ กบริษัทตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือแผน
บันทึกขอมูล (DISKETTE/TAPE) หรือสื่อขอมูลอิเล็คทรอนิกส ที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อเงินใน
บัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนัน้ เทานัน้ และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถ
ทราบรายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก / STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรับ / ใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณีทเี่ อกสารหลักฐาน เลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตน ไดเปลีย่ นแปลงไป ไมวา โดยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนีค้ งมีผลใช
บังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขทีไ่ ดเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ไดดวยทุกประการ
การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลบังคับทันทีนับแตวนั ที่ทาํ หนังสือนี้ และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาขาพเจาจะไดเพิกถอน โดยทําเปนลายลักษณ
อักษรใหธนาคาร และบริษัททราบอยางนอยลวงหนา 30 วัน
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ................................................................ ผูใหความยินยอม
(..................................................................)
(ตามทีใ่ หไวกบั ธนาคาร)
Company Code ………………….
รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม
ลงชื่อ ............................................................................
(................................................................................)
นายทะเบียน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด

ตรวจสอบแลวถูกตองโดยธนาคารเจาของบัญชี
ลงชื่อ .................................................................................
(............................................................................................)
ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจสาขา
บมจ.ธนาคาร..................................................................สาขา...........................................................

สําเนา 1 สําหรับ-นายทะเบียน

เลขที่ 942/135 ชั้น 4 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน นครหลวงไทย จํากัด
Siam City Asset Management Company Limited

942/135 Charn Issara Tower I Floor 4th Rama 4 Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

หนังสือขอใหหกั บัญชีเงินฝาก

Tel. 0 2624 8500 Call Center : 0 2624 8555 Fax. 0 2624 8599 www.sci-asset.com

เขียนที…
่ ……………..…………………………….
วันที…
่ .……..……….………………..…………….
เรียน ผูจัดการ บมจ.ธนาคาร……………………………………………..............................………สาขา............................................................................................................
ขาพเจา…………………………………….................................................................………เจาของบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย
กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี.……………………………….……...………..สาขาเจาของบัญชี……………….............…………….………เลขที่บญ
ั ชี ....................................................................
สถานที่ติดตอเลขที…
่ …………………ตรอก/ซอย……..............…….……………ถนน…………...................………………ตําบล/แขวง…….................…………….…….
อําเภอ/เขต…………………………………………….จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย…
 ………………………โทร…………………...………..............
มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพือ่ ชําระคาซือ้ หนวยลงทุน หรือชําระหนี้ และ / หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแก
บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุนนครหลวงไทย จํากัด (ตอไปนีเ้ รียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือแผน
บันทึกขอมูล (DISKETTE/TAPE) หรือสื่อขอมูลอิเล็คทรอนิกส ที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของบริษทั สําหรับผูถือ
โดยมีความประสงคใหเปนบัญชี
หลัก
รอง
หนวยลงทุนเลขที่
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพือ่ ชําระคาซื้อหนวยลงทุน หรือชําระหนี้ และ / หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบริษัทดังกลาวหากขางตน
ปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารนัน้ ไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือแผน
บันทึกขอมูล (DISKETTE / TAPE) หรือสือ่ ขอมูลอิเล็คทรอนิกส เรียบรอยแลวขาพเจาตกลงจะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนีข้ า พเจาขอ
สละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีของขาพเจา เพื่อชําระหนีแ้ กบริษัทตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือแผน
บันทึกขอมูล (DISKETTE/TAPE) หรือสื่อขอมูลอิเล็คทรอนิกส ที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อเงินใน
บัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนัน้ เทานัน้ และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถ
ทราบรายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก / STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรับ / ใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณีทเี่ อกสารหลักฐาน เลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตน ไดเปลีย่ นแปลงไป ไมวา โดยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนีค้ งมีผลใช
บังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขทีไ่ ดเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ไดดวยทุกประการ
การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลบังคับทันทีนับแตวนั ที่ทาํ หนังสือนี้ และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาขาพเจาจะไดเพิกถอน โดยทําเปนลายลักษณ
อักษรใหธนาคาร และบริษัททราบอยางนอยลวงหนา 30 วัน
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ................................................................ ผูใหความยินยอม
(..................................................................)
(ตามทีใ่ หไวกบั ธนาคาร)
Company Code ………………….
รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม
ลงชื่อ ............................................................................
(................................................................................)
นายทะเบียน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด

ตรวจสอบแลวถูกตองโดยธนาคารเจาของบัญชี
ลงชื่อ .................................................................................
(............................................................................................)
ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจสาขา
บมจ.ธนาคาร..................................................................สาขา...........................................................

สําเนา 2 สําหรับ-ผูถือหนวย

เลขที่ 942/135 ชั้น 4 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน นครหลวงไทย จํากัด
Siam City Asset Management Company Limited

942/135 Charn Issara Tower I Floor 4th Rama 4 Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

หนังสือขอใหหกั บัญชีเงินฝาก

Tel. 0 2624 8500 Call Center : 0 2624 8555 Fax. 0 2624 8599 www.sci-asset.com

เขียนที…
่ ……………..…………………………….
วันที…
่ .……..……….………………..…………….
เรียน ผูจัดการ บมจ.ธนาคาร……………………………………………..............................………สาขา............................................................................................................
ขาพเจา…………………………………….................................................................………เจาของบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย
กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี.……………………………….……...………..สาขาเจาของบัญชี……………….............…………….………เลขที่บญ
ั ชี ....................................................................
สถานที่ติดตอเลขที…
่ …………………ตรอก/ซอย……..............…….……………ถนน…………...................………………ตําบล/แขวง…….................…………….…….
อําเภอ/เขต…………………………………………….จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย…
 ………………………โทร…………………...………..............
มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจา เพือ่ ชําระคาซือ้ หนวยลงทุน หรือชําระหนี้ และ / หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแก
บริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุนนครหลวงไทย จํากัด (ตอไปนีเ้ รียกวา “บริษัท”) ตามจํานวนที่ปรากฏในระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือแผน
บันทึกขอมูล (DISKETTE/TAPE) หรือสื่อขอมูลอิเล็คทรอนิกส ที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของบริษทั สําหรับผูถือ
โดยมีความประสงคใหเปนบัญชี
หลัก
รอง
หนวยลงทุนเลขที่
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพือ่ ชําระคาซื้อหนวยลงทุน หรือชําระหนี้ และ / หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ ใหแกบริษัทดังกลาวหากขางตน
ปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารนัน้ ไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือแผน
บันทึกขอมูล (DISKETTE / TAPE) หรือสือ่ ขอมูลอิเล็คทรอนิกส เรียบรอยแลวขาพเจาตกลงจะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนีข้ า พเจาขอ
สละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีของขาพเจา เพื่อชําระหนีแ้ กบริษัทตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือแผน
บันทึกขอมูล (DISKETTE/TAPE) หรือสื่อขอมูลอิเล็คทรอนิกส ที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อเงินใน
บัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนัน้ เทานัน้ และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถ
ทราบรายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก / STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรับ / ใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณีทเี่ อกสารหลักฐาน เลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตน ไดเปลีย่ นแปลงไป ไมวา โดยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนีค้ งมีผลใช
บังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขทีไ่ ดเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ไดดวยทุกประการ
การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตน ใหมีผลบังคับทันทีนับแตวนั ที่ทาํ หนังสือนี้ และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาขาพเจาจะไดเพิกถอน โดยทําเปนลายลักษณ
อักษรใหธนาคาร และบริษัททราบอยางนอยลวงหนา 30 วัน
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ................................................................ ผูใหความยินยอม
(..................................................................)
(ตามทีใ่ หไวกบั ธนาคาร)
Company Code ………………….
รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม
ลงชื่อ ............................................................................
(................................................................................)
นายทะเบียน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด

ตรวจสอบแลวถูกตองโดยธนาคารเจาของบัญชี
ลงชื่อ .................................................................................
(............................................................................................)
ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจสาขา
บมจ.ธนาคาร..................................................................สาขา...........................................................

