
 
วนัท่ี Date …………………… เวลา ................................. 

หนังสือขอใหห้กับัญชีเงนิฝาก 

เรียน ผูจ้ดัการ ธนาคาร ...................................................................................... สาขา .....................................................................................  

ขา้พเจา้ ........................................................ .................................................... เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท 

................................................... 

 บญัชีเลขท่ี ....................................................................... ชื่อบญัชี..................................................................................................................  

สถานท่ีติดต่อ เลขท่ี ............................ ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ....................................... ตาํบล/แขวง .................................... 

 อาํเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์.......................... โทร. ...............................................   

มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ เพ่ือชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการซือ้หน่วยลงทนุ 

(หากมี) สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุชื่อ .......................................... เลขท่ีผูถื้อหน่วย ......................................... ใหแ้ก่ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

เอ็กซส์ปริง จาํกัด (“บริษัท”) ตามจาํนวนเงินท่ีปรากฏในใบแจง้หนี ้และ/หรือ ส่ือบันทึกขอ้มลู และ/หรือ ขอ้มูล อิเล็กทรอนิกส ์ท่ีธนาคารไดร้บัจาก

บริษัท และนาํเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีซือ้หน่วยลงทุนของบริษัท ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพ่ือชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ 

ค่าธรรมเนียมในการซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัท ดงักล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่าจาํนวนเงินท่ีบริษัทแจง้แก่ธนาคารไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํ

การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้ตามจาํนวน ท่ีปรากฏในรายการท่ีธนาคารไดร้บัจากบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะดาํเนินการ

เรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทัง้นี ้ขา้พเจา้ขอสละสิทธ์ิ ในการเรียกรอ้ง หรือฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชเ้งินท่ีธนาคารไดห้กัโอน

จากบญัชีของขา้พเจา้ เพ่ือชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการซือ้หน่วยลงทุนแก่บริษัทตามจาํนวนท่ีปรากฎในรายการท่ีธนาคาร

ไดร้บัจากบรษิัท และขา้พเจา้ยอมรบัว่าธนาคารจะหกัเงนิจาก บญัชีของขา้พเจา้ไดต้่อเมื่อเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้ และ

ในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นาคาร แจง้การหกับญัชีแต่อย่างใด เน่ืองจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวไดจ้าก

สมดุคู่ฝาก / STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรบั/ใบเสร็จรบัเงิน ของบริษัท ในกรณีท่ีรายละเอียดเก่ียวกบัเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีระบุไวข้า้งตน้ได้

เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตาม ขา้พเจา้ตกลงใหห้นังสือ ขอหักบัญชีเงินฝากฉบับนีค้งมีผลใชบ้ังคับสาํหรบับัญชีเงินฝากหมายเลขท่ีได้

เปล่ียนแปลงนัน้ ๆ  ไดด้ว้ยทุกประการ การขอใหห้กับญัชีเงินฝากนี ้ใหม้ีผลใชบ้งัคบัทนัทีนบัแต่วนัท่ีทาํหนงัสือท่ีระบุไวข้า้งตน้และใหม้ีผลบงัคบัต่อไป

จนกว่าธนาคารจะได ้ยกเลิกโดยแจง้ใหบ้ริษัททราบ หรือขา้พเจา้จะไดเ้พิกถอนโดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารและบริษัททราบล่วงหนา้ไม่

นอ้ยกว่า 15 วนั 

 

ตน้ฉบบัสาํหรบั - ธนาคาร 

                           ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

ลงชื่อ ……………………………………………….. ผูใ้หค้วามยินยอม 

        (                                                                   ) 

                 (ตามตวัอย่างลายมือช่ือที่ใหไ้วก้บัธนาคาร) 

 

สาํหรับเจ้าหน้าที ่  

บรษิัทจดัการตรวจสอบแลว้ถกูตอ้ง ธนาคารตรวจสอบแลว้ถกูตอ้ง 

 

  

ลงชื่อ ............................................................................................... 

         (                                                                                             ) 

ลงชื่อ ............................................................................................... 
         (                                                                                             ) 

วนัท่ี ............................................................................................. วนัท่ี ............................................................................................. 

 
 



 

 
วนัท่ี Date …………………… เวลา ................................. 

หนังสือขอใหห้กับัญชีเงนิฝาก 

เรียน ผูจ้ดัการ ธนาคาร ...................................................................................... สาขา .....................................................................................  

ขา้พเจา้ ........................................ .................................................................... เจา้ของบญัชีเงินฝากประเภท 

................................................... 

 บญัชีเลขท่ี ....................................................................... ชื่อบญัชี..................................................................................................................  

สถานท่ีติดต่อ เลขท่ี ............................ ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ....................................... ตาํบล/แขวง .................................... 

 อาํเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์.......................... โทร. ............................................... 

มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ เพ่ือชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการซือ้หน่วยลงทนุ 

(หากมี) สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุชื่อ .......................................... เลขท่ีผูถื้อหน่วย ......................................... ใหแ้ก่ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

เอ็กซส์ปริง จาํกัด (“บริษัท”) ตามจาํนวนเงินท่ีปรากฏในใบแจง้หนี ้และ/หรือ ส่ือบันทึกขอ้มลู และ/หรือ ขอ้มูล อิเล็กทรอนิกส ์ท่ีธนาคารไดร้บัจาก

บริษัท และนาํเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีซือ้หน่วยลงทุนของบริษัท ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพ่ือชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ 

ค่าธรรมเนียมในการซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัท ดงักล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่าจาํนวนเงินท่ีบริษัทแจง้แก่ธนาคารไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํ

การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้ตามจาํนวน ท่ีปรากฏในรายการท่ีธนาคารไดร้บัจากบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะดาํเนินการ

เรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทัง้นี ้ขา้พเจา้ขอสละสิทธ์ิ ในการเรียกรอ้ง หรือฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชเ้งินท่ีธนาคารไดห้กัโอน

จากบญัชีของขา้พเจา้ เพ่ือชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการซือ้หน่วยลงทุนแก่บริษัทตามจาํนวนท่ีปรากฎในรายการท่ีธนาคาร

ไดร้บัจากบรษิัท และขา้พเจา้ยอมรบัว่าธนาคารจะหกัเงินจาก บญัชีของขา้พเจา้ไดต้่อเมื่อเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้ และ

ในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นาคาร แจง้การหกับญัชีแต่อย่างใด เน่ืองจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวไดจ้าก

สมดุคู่ฝาก / STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรบั/ใบเสร็จรบัเงิน ของบริษัท ในกรณีท่ีรายละเอียดเก่ียวกบัเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีระบุไวข้า้งตน้ได้

เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตาม ขา้พเจา้ตกลงใหห้นังสือ ขอหักบัญชีเงินฝากฉบับนีค้งมีผลใชบ้ังคับสาํหรบับัญชีเงินฝากหมายเลขท่ีได้

เปล่ียนแปลงนัน้ ๆ  ไดด้ว้ยทุกประการ การขอใหห้กับญัชีเงินฝากนี ้ใหม้ีผลใชบ้งัคบัทนัทีนบัแต่วนัท่ีทาํหนงัสือท่ีระบุไวข้า้งตน้และใหม้ีผลบงัคบัต่อไป

จนกว่าธนาคารจะได ้ยกเลิกโดยแจง้ใหบ้ริษัททราบ หรือขา้พเจา้จะไดเ้พิกถอนโดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารและบริษัททราบล่วงหนา้ไม่

นอ้ยกว่า 15 วนั 

 

สาํเนาสาํหรบั - บริษัทจดัการ 

                           ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

ลงชื่อ ……………………………………………….. ผูใ้หค้วามยินยอม 

        (                                                                   ) 

                 (ตามตวัอย่างลายมือช่ือที่ใหไ้วก้บัธนาคาร) 

 

สาํหรับเจ้าหน้าที ่  

บรษิัทจดัการตรวจสอบแลว้ถกูตอ้ง ธนาคารตรวจสอบแลว้ถกูตอ้ง 

 

  

ลงชื่อ ............................................................................................... 

         (                                                                                             ) 

ลงชื่อ ............................................................................................... 
         (                                                                                             ) 

วนัท่ี ............................................................................................. วนัท่ี ............................................................................................. 

 



 

 
วนัท่ี Date …………………… เวลา ................................. 

หนังสือขอใหห้กับัญชีเงนิฝาก 

เรียน ผูจ้ดัการ ธนาคาร ........................... ........................................................... สาขา 

.....................................................................................  

ขา้พเจา้ ............................................................................................................ เจา้ของบญัชีเงนิฝากประเภท ................................................... 

 บญัชีเลขท่ี ....................................................................... ชื่อบญัชี..................................................................................................................  

สถานท่ีติดต่อ เลขท่ี ............................ ตรอก/ซอย ..................................... ถนน ....................................... ตาํบล/แขวง .................................... 

 อาํเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์.......................... โทร. ............................................... 

มีความประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวของขา้พเจา้ เพ่ือชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการซือ้หน่วยลงทนุ 

(หากมี) สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุชื่อ .......................................... เลขท่ีผูถื้อหน่วย ......................................... ใหแ้ก่ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

เอ็กซส์ปริง จาํกัด (“บริษัท”) ตามจาํนวนเงินท่ีปรากฏในใบแจง้หนี ้และ/หรือ ส่ือบันทึกขอ้มลู และ/หรือ ขอ้มูล อิเล็กทรอนิกส ์ท่ีธนาคารไดร้บัจาก

บริษัท และนาํเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีซือ้หน่วยลงทุนของบริษัท ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้เพ่ือชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ 

ค่าธรรมเนียมในการซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัท ดงักล่าว หากปรากฏในภายหลงัว่าจาํนวนเงินท่ีบริษัทแจง้แก่ธนาคารไม่ถูกตอ้ง และธนาคารไดท้าํ

การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้ตามจาํนวน ท่ีปรากฏในรายการท่ีธนาคารไดร้บัจากบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ ขา้พเจา้ตกลงท่ีจะดาํเนินการ

เรียกรอ้งเงินจาํนวนดงักล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทัง้นี ้ขา้พเจา้ขอสละสิทธ์ิ ในการเรียกรอ้ง หรือฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชเ้งินท่ีธนาคารไดห้กัโอน

จากบญัชีของขา้พเจา้ เพ่ือชาํระค่าซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการซือ้หน่วยลงทุนแก่บริษัทตามจาํนวนท่ีปรากฎในรายการท่ีธนาคาร

ไดร้บัจากบรษิัท และขา้พเจา้ยอมรบัว่าธนาคารจะหกัเงินจาก บญัชีของขา้พเจา้ไดต้่อเมื่อเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนัน้เท่านัน้ และ

ในการหกับญัชีเงินฝากดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงคจ์ะใหธ้นาคาร แจง้การหกับญัชีแต่อย่างใด เน่ืองจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวไดจ้าก

สมดุคู่ฝาก / STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรบั/ใบเสร็จรบัเงิน ของบริษัท ในกรณีท่ีรายละเอียดเก่ียวกบัเลขท่ีบญัชีเงินฝากท่ีระบไุวข้า้งตน้ได้

เปล่ียนแปลงไปไม่ว่าโดยเหตุผลใดก็ตาม ขา้พเจา้ตกลงใหห้นังสือ ขอหักบัญชีเงินฝากฉบับนีค้งมีผลใชบ้ังคับสาํหรบับัญชีเงินฝากหมายเลขท่ีได้

เปล่ียนแปลงนัน้ ๆ  ไดด้ว้ยทุกประการ การขอใหห้กับญัชีเงินฝากนี ้ใหม้ีผลใชบ้งัคบัทนัทีนบัแต่วนัท่ีทาํหนงัสือท่ีระบุไวข้า้งตน้และใหม้ีผลบงัคบัต่อไป

จนกว่าธนาคารจะได ้ยกเลิกโดยแจง้ใหบ้ริษัททราบ หรือขา้พเจา้จะไดเ้พิกถอนโดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหธ้นาคารและบริษัททราบล่วงหนา้ไม่

นอ้ยกว่า 15 วนั 

 

สาํเนาสาํหรบั - ลกูคา้ 

                           ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

ลงชื่อ ……………………………………………….. ผูใ้หค้วามยินยอม 

        (                                                                   ) 

                 (ตามตวัอย่างลายมือช่ือที่ใหไ้วก้บัธนาคาร) 

 

สาํหรับเจ้าหน้าที ่  

บรษิัทจดัการตรวจสอบแลว้ถกูตอ้ง ธนาคารตรวจสอบแลว้ถกูตอ้ง 

 

  

ลงชื่อ ............................................................................................... 

         (                                                                                             ) 

ลงชื่อ ............................................................................................... 
         (                                                                                             ) 

วนัท่ี ............................................................................................. วนัท่ี ............................................................................................. 

 


