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มคีวามประสงคใ์หธ้นาคารหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากดงักล่าวของขา้พเจา้   เพือ่ชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุน, ชาํระหนี้และ/หรอืบรรดาภาระ

ผกูพนัต่างๆ   ใหแ้ก่กองทุนภายใตก้ารจดัการของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์ เฮา้ส ์จาํกดั (ต่อไปน้ีเรยีกวา่ “บรษิทั”)  ตาม

จาํนวนทีป่รากฎในใบแจง้หน้ีหรอืสือ่ขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิส ์ทีธ่นาคารไดร้บัจากบรษิทั และนําเงนิดงักล่าวโอนเขา้บญัชขีองบรษิทั 

 ในการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้เพือ่ชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทุน, ชาํระหนี้และ/หรอืบรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ใหแ้ก่กองทุน

ดงักลา่ว หากปรากฎในภายหลงัวา่จาํนวนเงนิทีบ่รษิทัแจง้แก่ธนาคารนัน้ไมถ่กูตอ้ง   และธนาคารไดท้าํการหกัเงนิจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้  

ตามจาํนวนทีป่รากฎในใบแจง้หนี้หรอืสือ่ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์รยีบรอ้ยแลว้  ขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะดาํเนินการเรยีกรอ้งเงนิจาํนวนดงักล่าวจากบรษิทั

โดยตรง โดยทัง้นี้ขา้พเจา้ขอสละสทิธใินการเรยีกรอ้งหรอืฟ้องรอ้งใหธ้นาคารชดใชเ้งนิทีธ่นาคารไดห้กัโอนจากบญัชเีงนิฝากของขา้พเจา้ เพือ่

ชาํระหนี้แก่กองทนุตามใบแจง้หนี้หรอืสือ่ขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีธ่นาคารไดร้บัจากบรษิทั และขา้พเจา้ยอมรบัวา่ธนาคารจะหกัเงนิจากบญัชขีอง

ขา้พเจา้ไดต่้อเมือ่เงนิในบญัชมีเีพยีงพอในการหกับญัชใีนขณะนัน้เท่านัน้ และในการหกับญัชเีงนิฝากดงักลา่ว ขา้พเจา้ไมป่ระสงคจ์ะใหธ้นาคาร

แจง้การหกับญัชแีต่อยา่งใด เนื่องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวนัน้ไดจ้ากสมดุคูฝ่าก/STATEMENT ของธนาคารหรอืจากใบรบั/

ใบเสรจ็รบัเงนิ ของบรษิทัอยูแ่ลว้ 

 ในกรณทีีเ่อกสารหลกัฐาน และเลขทีบ่ญัชเีงนิฝากทีก่ล่าวในวรรคขา้งตน้ไดเ้ปลีย่นแปลงไปไมว่า่โดยเหตุใดกต็าม ขา้พเจา้ตกลงให้

หนงัสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝากฉบบันี้คงมผีลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชเีงนิฝากหมายเลขทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงนัน้ๆ ไดด้ว้ยทุกประการ 

 การใหห้กับญัชเีงนิฝากดงักล่าวขา้งตน้ใหม้ผีลบงัคบัทนัทนีบัแต่วนัทําหนงัสอืนี้ และใหค้งมผีลบงัคบัต่อไป จนกวา่ขา้พเจา้จะไดแ้จง้

ยกเลกิโดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคาร และบรษิทัทราบอยา่งน้อยล่วงหน้า 1 เดอืน 
 

                                                    ขอแสดงความนบัถอื 

 

 ลงชือ่..............................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 

                     (..........................................................) 

    (ตามตวัอยา่งลายมอืชือ่ทีใ่หไ้วก้บัทางธนาคาร) 
 

 

                                    ธนาคารตกลงดาํเนินการตามความประสงคข์องเจา้ของบญัช ี
         ธนาคารไมส่ามารถดาํเนินการไดเ้นื่องจาก 

        บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั                 บญัชปิีดแลว้                  ลายมอืชือ่ไมถู่กตอ้ง 
         ขอรบัรองวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นลกูคา้ของบรษิทัฯ จรงิ          เลขทีบ่ญัชไีมถู่กตอ้ง        อืน่ๆ ........................... 
            

 ลงชือ่..................................................................               ลงชือ่............................................................... 

                     (................................................................)              (..............................................................) 

       วนัที.่..................................................................               วนัที.่............................................................... 

เอกสารประกอบ: สาํเนาบตัรประชาชน, สาํเนาสมุดเงนิฝากออมทรพัย ์หรอื สาํเนา Statement (ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

สาํหรบับริษทั สาํหรบัธนาคาร 

ตน้ฉบบัสาํหรบัธนาคาร 

หนังสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก 
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แจง้การหกับญัชแีต่อยา่งใด เนื่องจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวนัน้ไดจ้ากสมดุคูฝ่าก/STATEMENT ของธนาคารหรอืจากใบรบั/

ใบเสรจ็รบัเงนิ ของบรษิทัอยูแ่ลว้ 

 ในกรณทีีเ่อกสารหลกัฐาน และเลขทีบ่ญัชเีงนิฝากทีก่ล่าวในวรรคขา้งตน้ไดเ้ปลีย่นแปลงไปไมว่า่โดยเหตุใดกต็าม ขา้พเจา้ตกลงให้

หนงัสอืขอใหห้กับญัชเีงนิฝากฉบบันี้คงมผีลใชบ้งัคบัสาํหรบับญัชเีงนิฝากหมายเลขทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงนัน้ๆ ไดด้ว้ยทุกประการ 

 การใหห้กับญัชเีงนิฝากดงักล่าวขา้งตน้ใหม้ผีลบงัคบัทนัทนีบัแต่วนัทําหนงัสอืนี้ และใหค้งมผีลบงัคบัต่อไป จนกวา่ขา้พเจา้จะไดแ้จง้

ยกเลกิโดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคาร และบรษิทัทราบอยา่งน้อยล่วงหน้า 1 เดอืน 
 

                                                    ขอแสดงความนบัถอื 

 

 ลงชือ่..............................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 

                     (..........................................................) 

    (ตามตวัอยา่งลายมอืชือ่ทีใ่หไ้วก้บัทางธนาคาร) 
 

 

                                    ธนาคารตกลงดาํเนินการตามความประสงคข์องเจา้ของบญัช ี
         ธนาคารไมส่ามารถดาํเนินการไดเ้นื่องจาก 

        บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั                 บญัชปิีดแลว้                  ลายมอืชือ่ไมถู่กตอ้ง 
         ขอรบัรองวา่ผูใ้หค้วามยนิยอมเป็นลกูคา้ของบรษิทัฯ จรงิ          เลขทีบ่ญัชไีมถู่กตอ้ง        อืน่ๆ ........................... 
            

 ลงชือ่..................................................................               ลงชือ่............................................................... 

                     (................................................................)              (..............................................................) 

       วนัที.่..................................................................               วนัที.่............................................................... 

เอกสารประกอบ: สาํเนาบตัรประชาชน, สาํเนาสมุดเงนิฝากออมทรพัย ์หรอื สาํเนา Statement (ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

สาํหรบับริษทั สาํหรบัธนาคาร 

  สาํเนาสาํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

หนังสือขอให้หกับญัชีเงินฝาก 
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