หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากของผู้ชาํ ระเงิน
บริการชําระเงิน SCB Payment Gateway แบบ Direct Pay
วันที …… เดือน ………………… พ.ศ. ………
เรี ยน ผู้จดั การธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขา ………………………………………………………
สําหรับลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา
ข้ าพเจ้ า………………………………………………………เลขประจําตัวประชาชน……………………………………ทีอยู่เลขที………
หมู่บ้าน/อาคาร…………………………………………………… ชัน………
4
ห้ อง……… หมู่ที…………ตรอก/ซอย………… ถนน…………..
ตําบล/แขวง……………… อําเภอ/เขต……………….. จังหวัด……………… รหัสไปรษณีย์ ………………โทรศัพท์…………………….
โทรศัพท์มือถือ………………………เจ้ าของบัญชีเงินฝากประเภท ……………………. บัญชีเลขที (10 หลัก) ……………….
ชือบัญชี..……………………………………………………. e-mail address: …………………………………….
สําหรับลูกค้ าประเภทนิติบคุ คล/คณะบุคคล
ข้ าพเจ้ า…………………………………………………………………………………….... โดย …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………ผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
ทะเบียนนิตบิ ุคคลเลขที…………………………… ทะเบียนการค้ าเลขที.……………………….. เลขประจําตัวผู้เสียภาษี…………………
ทีอยู่เลขที………หมู่บ้าน/อาคาร………………………… ชัน…….
4
ห้ อง……. หมู่ที…… ตรอก/ซอย…………… ถนน…………….............
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต……………………จังหวัด…………………. รหัสไปรษณีย์……………......
โทรศัพท์สํานักงาน…………………….. โทรศัพท์มือถือ…………………… เจ้ าของบัญชีเงินฝากประเภท …….….……………….………
บัญชีเลขที (10 หลัก) …………………… ชือบัญชี..……………………………………. e-mail address: ………………………………
มีความประสงค์ให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้ างต้ นของข้ าพเจ้ า เพือชําระหนี 4 และ/หรื อ บรรดาภาระผูกพัน ต่างๆ
ให้ แก่ บริษัทหลักทรั พย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด (ต่อไปนี 4จะเรี ยกว่า “ผู้รับเงิน”) (ข้ อมูลสําหรับการชําระหนี 4ของข้ าพเจ้ าทีผู้รับเงิน
กําหนด ใช้ เลขที"บัญชีซือ& ขายหลักทรัพย์ ( หลัก (Customer No) …………………….......) ตามจํานวนทีปรากฏในใบแจ้ งหนี 4 และ /หรื อ สือ
บันทึกข้ อมูล (Media) และ/หรื อ ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีธนาคารได้ รับจากผู้รับเงิน (ซึงต่อไปนี 4จะเรี ยกว่า “รายการ”) และนําเงินดังกล่าวโอนเข้ า
บัญชีของผู้รับเงิน
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า เพือชําระหนี 4 และ/หรื อ บรรดาภาระผูกพันต่างๆ ให้ แก่ผ้ รู ับเงินดังกล่าว ในกรณีที
ผู้รับเงินกําหนดให้ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้ชําระค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการใช้ บริ การหักบัญชี ข้ าพเจ้ าตกลง
ชําระค่าบริ การ และ/หรื อ ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวให้ แก่ธนาคารตามจํานวนทีธนาคารกําหนด โดยให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชี
เงินฝากดังกล่าว และ/หรื อ บัญชีเงินฝากอืนใดของข้ าพเจ้ า เพือชําระค่าบริ การ และ/หรื อค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวได้ ด้วย
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า หากปรากฏในภายหลังว่าจํานวนเงินทีผู้รับเงินแจ้ งแก่ธนาคารนัน4
ไม่ถกู ต้ องและธนาคารได้ ทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าตามจํานวนทีปรากฏในรายการเรี ยบร้ อยแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลง
ทีจะดําเนินการเรี ยกร้ องเงินจํานวนดังกล่าวจากผู้รับเงินโดยตรง ทังนี
4 4 โดยข้ าพเจ้ าขอสละสิทธิในการเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ อง
ให้ ธนาคารชดใช้ เงินทีธนาคารได้ หกั โอนจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าเพือชําระหนี 4แก่ผ้ รู ับเงินตามรายการทีธนาคารได้ รับจากผู้รับเงิน
และ
ข้ าพเจ้ ายอมรับว่า ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าได้ ต่อเมือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนันเท่
4 านัน4
อนึง ข้ าพเจ้ าตกลงว่าในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าดังกล่าว ธนาคารไม่ต้องแจ้ งการหักบัญชีแก่ข้าพเจ้ าแต่อย่างใด
เนืองจาก ข้ าพเจ้ าสามารถทราบรายการหักบัญชีดงั กล่าวนันได้
4 จากสมุดคูฝ่ าก และ/หรื อ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรื อ ใบรับเงิน และ/
หรื อ ใบเสร็ จรับเงินของผู้รับเงินอยู่แล้ ว
2/ในกรณี...
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ในกรณีทีเอกสารหลักฐาน และ/หรื อ เลขทีของบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้ างต้ นของข้ าพเจ้ าได้ เปลียนแปลงไป ไม่วา่ โดยเหตุใดก็
ตาม ข้ าพเจ้ าตกลงให้ หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝากฉบับนี 4 คงมีผลใช้ บงั คับสําหรับบัญชีเงินฝากทีได้ เปลียนแปลงนันได้
4 ด้วยทุกประการ
การขอให้ ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้ างต้ นให้ มีผลใช้ บงั คับทันทีนบั ตังแต่
4 วนั ทีทําหนังสือฉบับนี 4 และให้ คงมีผลใช้
บังคับต่อไปจนกว่าธนาคารจะได้ บอกเลิกการให้ บริ การหักบัญชีตามหนังสือฉบับนี 4 หรื อข้ าพเจ้ าจะได้ แจ้ งเพิกถอนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
ธนาคารและผู้รับเงินทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 เดือน
ลงชือ ………………………………………………………… เจ้ าของบัญชีผ้ ใู ห้ ความยินยอม
( …………………………………………………………. )
หมายเหตุ 1. กรณีบคุ คลธรรมดา/คณะบุคคล ให้ เจ้ าของบัญชีเงินฝากลงลายมือชือตามตัวอย่างทีให้ ไว้ กบั ธนาคาร
2. กรณีนิตบิ คุ คล ให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลลงนามพร้ อมประทับตรานิติบคุ คล (ถ้ ามี) ตามเงือนไข และ/หรื อรายชือบุคคลที
ปรากฏในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัท (สําหรับบริ ษัท จํากัด บริ ษัทมหาชนจํากัด
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน) หรื อเอกสารสําคัญการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล (สําหรับนิติบคุ คลประเภทอืน) ซึง
อาจจะเรี ยกชือแตกต่างกันไปตามแต่ประเภทของนิตบิ คุ คล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รับรองลายมือชือเจ้ าของบัญชีผ้ ใู ห้ ความยินยอม
ลงชือ …………………………………… ผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัทผู้รับเงิน
( …..………………………………)
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า(ประเทศไทย) จํากัด
สําหรับเจ้ าหน้ าทีธนาคารสาขา Inter Branch
ได้ ทําการตรวจสอบเอกสารเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว

เจ้ าหน้ าทีธนาคารสาขา Home Branch
ได้ ทําการตรวจสอบเอกสารและลายมือชือผู้ให้ ความยินยอมพร้ อม
ตราประทับ(ถ้ ามี)

ลงชือ ………………….…………………….....…
(…….…..………………..…………………..)
หัวหน้ าธนกิจ/ธุรกิจขึ 4นไป
พร้ อมประทับตราสาขาและบันทึกเลขบัตรพนักงาน

ลงชือ ………………….…………......…………….
(……………..………………………………..)
หัวหน้ าธนกิจ/ธุรกิจขึ 4นไป
พร้ อมประทับตราสาขาและบันทึกเลขบัตรพนักงาน

หมายเหตุ
1. เจ้ าหน้ าทีสาขาตรวจสอบเอกสาร
2. พิมพ์ 9100 ลงในกรอบทีกําหนด
3. จัดเก็บสําเนาและส่งเอกสารต้ นฉบับให้ ทีมปฏิบตั ิการชําระค่าสินค้ าและ
บริ การ สายปฏิบตั ิการชําระเงินและเรี ยกเก็บ Center of Excellence
(ชิดลม) อาคาร 2 ชัน4 5 โทรศัพท์ 0-2256-1254-57 โทรสาร 0-2256-1380

หมายเหตุ
1. เจ้ าหน้ าทีสาขาตรวจสอบเอกสารและลายมือชือผู้ให้ ความยินยอมพร้ อม
ตราประทับ (ถ้ ามี)
2. พิมพ์ 9100 ลงในกรอบทีกําหนด
3. จัดเก็บสําเนาและส่งเอกสารต้ นฉบับให้ ทีมปฏิบตั ิการชําระค่าสินค้ าและ
บริ การ สายปฏิบตั ิการชําระเงินและเรี ยกเก็บ Center of Excellence
(ชิดลม) อาคาร 2 ชัน4 5 โทรศัพท์ 0-2256-1254-57 โทรสาร 0-2256-1380

“สําหรับเจ้ าหน้ าทีธนาคารสาขาทีรับเรืองพิมพ์รายละเอียด 9100 ด้ วยเครื อง Printer”
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