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วนัที� ……    เดือน ………………… พ.ศ.  ……… 
เรียน  ผู้จดัการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขา ……………………………………………………… 
 

สําหรับลกูค้าประเภทบคุคลธรรมดา 
ข้าพเจ้า………………………………………………………เลขประจําตวัประชาชน……………………………………ที�อยู่เลขที�……… 
หมู่บ้าน/อาคาร…………………………………………………… ชั 4น……… ห้อง……… หมู่ที�…………ตรอก/ซอย………… ถนน…………..  
ตําบล/แขวง……………… อําเภอ/เขต……………….. จงัหวดั……………… รหสัไปรษณีย์ ………………โทรศพัท์…………………….  
โทรศพัท์มือถือ………………………เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท ……………………. บญัชีเลขที� (10 หลกั) ……………….  
ชื�อบญัชี..…………………………………………………….  e-mail address: ……………………………………. 
 

สําหรับลกูค้าประเภทนิติบคุคล/คณะบคุคล 
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………….... โดย ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………ผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนั  
ทะเบียนนิตบิุคคลเลขที�…………………………… ทะเบียนการค้าเลขที�.……………………….. เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี………………… 
ที�อยู่เลขที�………หมู่บ้าน/อาคาร………………………… ชั 4น……. ห้อง……. หมู่ที�…… ตรอก/ซอย…………… ถนน…………….............
ตําบล/แขวง…………………อําเภอ/เขต……………………จงัหวดั…………………. รหสัไปรษณีย์……………...... 
โทรศพัท์สํานกังาน…………………….. โทรศพัท์มือถือ……………………  เจ้าของบญัชีเงินฝากประเภท …….….……………….……… 
บญัชีเลขที� (10 หลกั) ……………………  ชื�อบญัชี..……………………………………. e-mail address: ……………………………… 
 

มีความประสงค์ให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวข้างต้นของข้าพเจ้า เพื�อชําระหนี 4 และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนั ตา่งๆ
ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด (ตอ่ไปนี 4จะเรียกวา่ “ผู้ รับเงิน”) (ข้อมลูสําหรับการชําระหนี 4ของข้าพเจ้าที�ผู้ รับเงิน
กําหนด ใช้เลขที"บัญชีซื &อขายหลักทรัพย์ ( หลัก (Customer No) …………………….......) ตามจํานวนที�ปรากฏในใบแจ้งหนี 4  และ /หรือ สื�อ
บนัทกึข้อมลู (Media) และ/หรือ ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ที�ธนาคารได้รับจากผู้ รับเงิน (ซึ�งตอ่ไปนี 4จะเรียกวา่ “รายการ”) และนําเงินดงักล่าวโอนเข้า
บญัชีของผู้ รับเงิน 

ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื�อชําระหนี 4 และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนัต่างๆ ให้แก่ผู้ รับเงินดงักล่าว ในกรณีที�
ผู้ รับเงินกําหนดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ ชําระคา่บริการ และ/หรือ คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวกบัการใช้บริการหกับญัชี ข้าพเจ้าตกลง
ชําระคา่บริการ และ/หรือ คา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายดงักล่าวให้แก่ธนาคารตามจํานวนที�ธนาคารกําหนด โดยให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชี
เงินฝากดงักล่าว และ/หรือ บญัชีเงินฝากอื�นใดของข้าพเจ้า เพื�อชําระค่าบริการ และ/หรือคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่ายดงักล่าวได้ด้วย 

ในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า หากปรากฏในภายหลงัว่าจํานวนเงินที�ผู้ รับเงินแจ้งแก่ธนาคารนั 4น 
ไม่ถกูต้องและธนาคารได้ทําการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าตามจํานวนที�ปรากฏในรายการเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลง 
ที�จะดําเนินการเรียกร้องเงินจํานวนดงักล่าวจากผู้ รับเงินโดยตรง ทั 4งนี 4 โดยข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการเรียกร้องหรือฟ้องร้อง 
ให้ธนาคารชดใช้เงินที�ธนาคารได้หกัโอนจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าเพื�อชําระหนี 4แก่ผู้ รับเงินตามรายการที�ธนาคารได้รับจากผู้ รับเงิน และ
ข้าพเจ้ายอมรับวา่ ธนาคารจะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าได้ต่อเมื�อเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหกับญัชีในขณะนั 4นเท่านั 4น 

อนึ�ง ข้าพเจ้าตกลงว่าในการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้าดงักล่าว ธนาคารไม่ต้องแจ้งการหกับญัชีแก่ข้าพเจ้าแตอ่ย่างใด 
เนื�องจาก ข้าพเจ้าสามารถทราบรายการหกับญัชีดงักล่าวนั 4นได้จากสมดุคูฝ่าก และ/หรือ STATEMENT ของธนาคาร และ/หรือ ใบรับเงิน และ/
หรือ ใบเสร็จรับเงินของผู้ รับเงินอยู่แล้ว 

2/ในกรณี... 

หนังสือยนิยอมให้หกับัญชีเงนิฝากของผู้ชาํระเงนิ 
บริการชาํระเงนิ SCB Payment Gateway แบบ Direct Pay 
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ในกรณีที�เอกสารหลกัฐาน และ/หรือ เลขที�ของบญัชีเงินฝากดงักล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าได้เปลี�ยนแปลงไป ไม่วา่โดยเหตใุดก็
ตาม ข้าพเจ้าตกลงให้หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากฉบบันี 4 คงมีผลใช้บงัคบัสําหรับบญัชีเงินฝากที�ได้เปลี�ยนแปลงนั 4นได้ด้วยทกุประการ 

การขอให้ธนาคารหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บงัคบัทนัทีนบัตั 4งแตว่นัที�ทําหนงัสือฉบบันี 4 และให้คงมีผลใช้
บงัคบัตอ่ไปจนกวา่ธนาคารจะได้บอกเลิกการให้บริการหกับญัชีตามหนงัสือฉบบันี 4 หรือข้าพเจ้าจะได้แจ้งเพิกถอนเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
ธนาคารและผู้ รับเงินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 

 
      ลงชื�อ …………………………………………………………  เจ้าของบญัชีผู้ ให้ความยินยอม 
              ( …………………………………………………………. ) 

หมายเหต ุ1. กรณีบคุคลธรรมดา/คณะบคุคล ให้เจ้าของบญัชีเงินฝากลงลายมือชื�อตามตวัอย่างที�ให้ไว้กบัธนาคาร 
 2. กรณีนิตบิคุคล ให้ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิตบิคุคลลงนามพร้อมประทบัตรานิติบคุคล (ถ้ามี) ตามเงื�อนไข และ/หรือรายชื�อบคุคลที�

ปรากฏในหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของสํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (สําหรับบริษัท จํากดั บริษัทมหาชนจํากดั 
ห้างหุ้นส่วนจํากดั ห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน) หรือเอกสารสําคญัการจดทะเบียนนิตบิคุคล (สําหรับนิติบคุคลประเภทอื�น) ซึ�ง
อาจจะเรียกชื�อแตกตา่งกนัไปตามแตป่ระเภทของนิตบิคุคล 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รับรองลายมือชื�อเจ้าของบญัชีผู้ ให้ความยินยอม 
 
ลงชื�อ  ……………………………………  ผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทผู้ รับเงิน 
         ( …..………………………………) 
บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จํากดั 
 
 

สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารสาขา Inter Branch   เจ้าหน้าที�ธนาคารสาขา Home Branch 
ได้ทําการตรวจสอบเอกสารเป็นที�เรียบร้อยแล้ว   ได้ทําการตรวจสอบเอกสารและลายมือชื�อผู้ ให้ความยินยอมพร้อม 

ตราประทบั(ถ้ามี) 
 

 ลงชื�อ ………………….…………………….....…              ลงชื�อ  ………………….…………......…………….              
                 (…….…..………………..…………………..)                       (……………..………………………………..)  

       หวัหน้าธนกิจ/ธุรกิจขึ 4นไป                        หวัหน้าธนกิจ/ธุรกิจขึ 4นไป 
                   พร้อมประทบัตราสาขาและบนัทกึเลขบตัรพนกังาน                   พร้อมประทบัตราสาขาและบนัทกึเลขบตัรพนกังาน 
หมายเหต ุ       หมายเหต ุ
1. เจ้าหน้าที�สาขาตรวจสอบเอกสาร    1. เจ้าหน้าที�สาขาตรวจสอบเอกสารและลายมือชื�อผู้ ให้ความยินยอมพร้อม      
2. พิมพ์ 9100 ลงในกรอบที�กําหนด        ตราประทบั (ถ้ามี) 
3. จดัเก็บสําเนาและสง่เอกสารต้นฉบบัให้ทีมปฏิบตัิการชําระคา่สินค้าและ 2. พิมพ์ 9100 ลงในกรอบที�กําหนด 
    บริการ สายปฏิบตัิการชําระเงินและเรียกเก็บ Center of Excellence 3. จดัเก็บสําเนาและสง่เอกสารต้นฉบบัให้ทีมปฏิบตัิการชําระคา่สินค้าและ 
    (ชิดลม) อาคาร 2 ชั 4น 5 โทรศพัท์ 0-2256-1254-57 โทรสาร 0-2256-1380     บริการ สายปฏิบตัิการชําระเงินและเรียกเก็บ Center of Excellence 

    (ชิดลม) อาคาร 2 ชั 4น 5 โทรศพัท์ 0-2256-1254-57 โทรสาร 0-2256-1380 
 
 

 

“สําหรับเจ้าหน้าที�ธนาคารสาขาที�รับเรื�องพิมพ์รายละเอียด 9100 ด้วยเครื�อง Printer” 


