สําหรับสาขาเจาของบัญชี

หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก
วันที่__________เดือน_____________ พ.ศ. ________
เรียน ผูจัดการ ธนาคาร __________________________________ /สาขา __________________________________

----
เจาของบัญชีเงินฝากประเภท _________________________________บัญชีเลขที่ (10 หลัก) 
ขาพเจา _________________________ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน

สํานักงาน/ บานเรือน ตั้งอยูเลขที่ _______________________ตรอก/ซอย________________________ถนน _____________________________
ตําบล/แขวง ________________________________ อําเภอ/เขต _____________________________จังหวัด____________________________
รหัสไปรษณีย ________________________ หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ____________________________
ตามทีข่ าพเจาไดเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ( ตอไปนี้เรียกวา “ บริษัท”) เลขที่ผูถอื หนวย
ลงทุน _________________________________ นั้น เพื่อความสะดวกในการชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือคาธรรมเนียม ตลอดจน คาใชจายตางๆ ที่
เกิดขึน้ ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีตอไปในภายหนา อันเนื่องมาจากการทําธุรกรรมผานบัญชีผูถือหนวยลงทุนขางตน ขาพเจาตกลง ยินยอมใหธนาคารมี
สิทธิในการดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากตามที่ระบุในหนังสือยินยอมฉบับนี้ ตามจํานวนเงินทีป่ รากฏในใบแจงหนี้ และ/หรือ สื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่
ธนาคารไดรับจากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ คาธรรมเนียม ตลอดจนคาใชจายตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว
หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฏ
ในใบแจงหนี้ และ/หรือสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ขาพเจา
ขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหนี้แกบริษัทตามใบแจงหนี้ และ/
หรือสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการ
หักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถ
ทราบรายการดังกลาวนั้นไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณีที่ขาพเจาไดดําเนินการปดบัญชีดังกลาว และมีการเปดบัญชีใหม และ/หรือขาพเจาไดแจงบัญชีอื่นๆ มายังธนาคาร ขาพเจาตกลงให
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ
การขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอน โดยทําเปน
ลายลักษณอักษรแจงใหธนาคารและบริษัททราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ _____________________________________ ผูใหความยินยอม
(______________________________________)
(ตามที่ใหไวกับธนาคาร)
สําหรับธนาคาร ธนาคารตรวจสอบขอมูลบัญชีและลายมือชื่อแลวถูกตอง

สําหรับบริษัท รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม

ลงชื่อ _______________________________________________

ลงชื่อ _______________________________

(___________________________________________)

(_______________________________________________)
ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจสาขา ระบุชอื่ / เลขที่บัตรพนักงาน
ธนาคาร _______________ สาขา _____________

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด

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

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167
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สําหรับนายทะเบียนกองทุน

หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก
วันที่__________เดือน_____________ พ.ศ. ________
เรียน ผูจัดการ ธนาคาร __________________________________ /สาขา __________________________________

----
เจาของบัญชีเงินฝากประเภท _________________________________บัญชีเลขที่ (10 หลัก) 
ขาพเจา _________________________ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน

สํานักงาน/ บานเรือน ตั้งอยูเลขที่ _______________________ตรอก/ซอย________________________ถนน _____________________________
ตําบล/แขวง ________________________________ อําเภอ/เขต _____________________________จังหวัด____________________________
รหัสไปรษณีย ________________________ หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ____________________________
ตามทีข่ าพเจาไดเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทหลักทรัพยจดั การกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ( ตอไปนี้เรียกวา “ บริษัท”) เลขที่ผูถือหนวย
ลงทุน _________________________________ นั้น เพื่อความสะดวกในการชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือคาธรรมเนียม ตลอดจน คาใชจายตางๆ ที่
เกิดขึน้ ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีตอไปในภายหนา อันเนื่องมาจากการทําธุรกรรมผานบัญชีผูถือหนวยลงทุนขางตน ขาพเจาตกลง ยินยอมใหธนาคารมี
สิทธิในการดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากตามที่ระบุในหนังสือยินยอมฉบับนี้ ตามจํานวนเงินทีป่ รากฏในใบแจงหนี้ และ/หรือ สื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่
ธนาคารไดรับจากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ คาธรรมเนียม ตลอดจนคาใชจายตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว
หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฏ
ในใบแจงหนี้ และ/หรือสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ขาพเจา
ขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหนี้แกบริษัทตามใบแจงหนี้ และ/
หรือสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการ
หักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถ
ทราบรายการดังกลาวนั้นไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณีที่ขาพเจาไดดําเนินการปดบัญชีดังกลาว และมีการเปดบัญชีใหม และ/หรือขาพเจาไดแจงบัญชีอื่นๆ มายังธนาคาร ขาพเจาตกลงให
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ
การขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอน โดยทําเปน
ลายลักษณอักษรแจงใหธนาคารและบริษัททราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ _____________________________________ ผูใหความยินยอม
(______________________________________)
(ตามที่ใหไวกับธนาคาร)
สําหรับธนาคาร ธนาคารตรวจสอบขอมูลบัญชีและลายมือชื่อแลวถูกตอง

สําหรับบริษัท รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม

ลงชื่อ _______________________________________________

ลงชื่อ _______________________________

(___________________________________________)

(_______________________________________________)
ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจสาขา ระบุชอื่ / เลขที่บัตรพนักงาน
ธนาคาร _______________ สาขา _____________

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด

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

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167
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สําหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุน

หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก
วันที่__________เดือน_____________ พ.ศ. ________
เรียน ผูจัดการ ธนาคาร __________________________________ /สาขา __________________________________

----
เจาของบัญชีเงินฝากประเภท _________________________________บัญชีเลขที่ (10 หลัก) 
ขาพเจา _________________________ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน

สํานักงาน/ บานเรือน ตั้งอยูเลขที่ _______________________ตรอก/ซอย________________________ถนน _____________________________
ตําบล/แขวง ________________________________ อําเภอ/เขต _____________________________จังหวัด____________________________
รหัสไปรษณีย ________________________ หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ____________________________
ตามทีข่ าพเจาไดเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด ( ตอไปนี้เรียกวา “ บริษัท”) เลขที่ผูถือหนวย
ลงทุน _________________________________ นั้น เพื่อความสะดวกในการชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือคาธรรมเนียม ตลอดจน คาใชจายตางๆ ที่
เกิดขึน้ ในขณะนี้ และ/หรือที่จะมีตอไปในภายหนา อันเนื่องมาจากการทําธุรกรรมผานบัญชีผูถือหนวยลงทุนขางตน ขาพเจาตกลง ยินยอมใหธนาคารมี
สิทธิในการดําเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากตามที่ระบุในหนังสือยินยอมฉบับนี้ ตามจํานวนเงินทีป่ รากฏในใบแจงหนี้ และ/หรือ สื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่
ธนาคารไดรับจากบริษัท และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระคาซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ คาธรรมเนียม ตลอดจนคาใชจายตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว
หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา ตามจํานวนที่ปรากฏ
ในใบแจงหนี้ และ/หรือสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ขาพเจา
ขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหนี้แกบริษัทตามใบแจงหนี้ และ/
หรือสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการ
หักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถ
ทราบรายการดังกลาวนั้นไดจากสมุดคูฝาก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือจากใบรับเงิน และ/หรือใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณีที่ขาพเจาไดดําเนินการปดบัญชีดังกลาว และมีการเปดบัญชีใหม และ/หรือขาพเจาไดแจงบัญชีอื่นๆ มายังธนาคาร ขาพเจาตกลงให
หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ
การขอใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลใชบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะไดเพิกถอน โดยทําเปน
ลายลักษณอักษรแจงใหธนาคารและบริษัททราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ _____________________________________ ผูใหความยินยอม
(______________________________________)
(ตามที่ใหไวกับธนาคาร)
สําหรับธนาคาร ธนาคารตรวจสอบขอมูลบัญชีและลายมือชื่อแลวถูกตอง

สําหรับบริษัท รับรองลายมือชื่อผูใหความยินยอม

ลงชื่อ _______________________________________________

ลงชื่อ _______________________________

(___________________________________________)

(_______________________________________________)
ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจสาขา ระบุชอื่ / เลขที่บัตรพนักงาน
ธนาคาร _______________ สาขา _____________

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด

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

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167

www.cimb-principal.th

3

