บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

MFC Asset Management Public Company Limited

199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

199 Column Tower, Ground Floor & 21st-23rd Floor Ratchadapisek Road,

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100

Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 0-2649-2000 Fax. 0-2649-2100

หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
วันที่ _______________________
เรียน
ผ่าน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการ บมจ. ธนาคาร_________________________________________ สาขา____________________________________

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ______________________________________ บัตรประชาชนเลขที_่ _________________________
เจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรุณาระบุเพียง 1 ธนาคาร)
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 ธนาคารไทยพาณิชย์
 ธนาคารธนชาต

 ธนาคารทหารไทย
 ธนาคารกรุงไทย

 ธนาคารกรุงเทพ
 ธนาคารเกียรตินาคิน

ชื่อบัญชี _____________________________________________ ประเภท ______________บัญชีเลขที่ ___________________
สถานที่ติดต่อเลขที่ ___________________ หมู่บ้าน/อาคาร _____________ ตรอก/ซอย ___________ ถนน _______________________
ตาบล/แขวง ________________________ อาเภอ/เขต ________________จังหวัด _______________ รหัสไปรษณีย์ ________________
โทรศัพท์ __________________________ อีเมล์______________________________________________________________________
มีความประสงค์ให้ธนาคารตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุเลือก ดังกล่าวข้างต้น หักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวของข้าพเจ้าให้แก่บริษัทหลักทรั พย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เพื่อชาระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของข้าพเจ้า และ/หรือ บุคคลอื่น (บุคคล
อื่น หมายความถึง คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของข้าพเจ้าเท่านั้น) ตามรายละเอียดดังนี้



ชาระเพื่อตนเอง
ชาระเพื่อบุคคลอื่น

ชื่อ-นามสกุล__________________________________________________________
บัตรประชาชนเลขที_่ _________________________ ความสัมพันธ์ ________________

ตามจานวนที่ปรากฏในคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่าเสมอ และ/หรือ แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette)
และ/หรือ สื่อบันทึกข้อมูล (Media) และ/หรือ สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และนาเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีของบริษัท ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ด้านหลังของหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากนี้
หมายเหตุ: บัญชีเงินฝากประเภทฝากประจาและออมทรัพย์พิเศษจะไม่สามารถใช้ในการสมัครได้

________________________________________ผู้ให้ความยินยอม
(_______________________________________)
(ตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับธนาคาร)
สาหรับธนาคาร

IP/ผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทน

ผู้บันทึกข้อมูล

ผู้ตรวจสอบลายเซ็นและอนุมัติ

__________________________
_____/____________/_______

________________________
_____/_________/_______

_____________________
_____/________/_______

ตรวจสอบแล้วถูกต้องโดยธนาคารเจ้าของบัญชี
สาหรับเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ _______________________________________
(_________________________________________)
ลายมือชื่อผู้รับมอบอานาจสาขา

MFC.BS.0106.190513

เงื่อนไขและข้อตกลง
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับกับทุกบัญชีกองทุนของข้า พเจ้าและหรือบุคคลอื่น
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าจานวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทาการหักบัญชีเงินฝากของ
ข้าพเจ้า ตามจานวนที่ปรากฏในคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่าเสมอ และ/หรือ แผ่นบันทึกข้อมูล ( Diskette) และ/หรือ สื่อบันทึกข้อมูล
(Media) และ/หรือ สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดาเนินการเรียกร้องเงินจานวนดังกล่าวจากบริษัทโ ดยตรง ทั้งนี้โดย
ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้หักโอนจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า เพื่อชาระค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่บริษัทตามจานวนที่
ปรากฏในคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ คาสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่าเสมอ และ/หรือ แผ่นบันทึกข้อมูล ( Diskette) และ/หรือ สื่อบันทึกข้อมูล (Media) และ/หรือ
สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารได้รับจากบริษัท และข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของข้าพเจ้าได้ต่อเมื่อเงินในบัญชีเงินฝากมีเพียงพอให้หักบัญชีในขณะนั้น
เท่านั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ธนาคารแจ้งการหักบัญชีแต่อย่างใด เนื่องจากข้าพเจ้าสามารถทราบรายการดังกล่าวนั้นได้จากสมุดคู่ฝาก
/ STATEMENT ของธนาคาร หรือจากใบรับ / ใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณีที่เอกสารหลักฐาน และ/หรือ เลขที่ของบัญชีเงินฝากที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าโดยสาเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลง
ให้หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใช้บังคับสาหรับบัญชีเงินฝากที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วนั้นๆ ได้ด้วยทุกประการ ทั้งนี้หากบัญชีนี้เป็นบัญชีสาหรับ “ชาระเพื่อ
บุคคลอื่น” บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการการหักบัญชีอัตโนมัติรวมถึงคาสั่งซื้อ/คาสั่งซื้อสม่าเสมอที่มีการชาระเงินด้ว ยบัญชีนี้ หากพบว่าบุคคลอื่นดังกล่าวมิได้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
การขอให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันทาหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากนี้ และให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้แจ้งยกเลิก
โดยทาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารและบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน ทั้งนี้กรณีที่บริษัทไม่สามารถทารายการซื้อที่ใช้บัญชี Direct Debit นี้ในการชาระเงินให้กับ
ท่ า น 3 รายการต่ อ เนื่อ ง ไม่ ว่ า จะเป็ นรายการซื้ อ ผ่ า นช่ อ งทางใดๆ เช่ น ผ่ า นบริ ก าร Smart Tele, Smart Trade หรื อ รายการซื้ อ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนการลงทุน
แบบสม่าเสมอ และไม่ว่าจะเป็นการซื้อโดยบัญชีผู้ถือหน่วยใดของท่าน โดยอาจเกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่า นได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ
ที่จะยกเลิกบัญชี Direct Debit ดังล่าว รวมถึงรายการซื้อที่รอดาเนินการและแผนการลงทุนซื้อแบบสม่าเสมอของท่านที่ใช้บัญชีดังกล่าวในการชาระเงินที่ปรากฎในทุกบัญชีผู้
ถือหน่วยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ : การให้หักบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้น จะสามารถดาเนินการได้ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารเจ้าของบัญชี และบริษัทได้แจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์
หรือ SMS แล้ว
เอกสารแนบพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ถือหน่วย และ/หรือ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของบัญชีเงินฝาก (กรณีเป็นการให้หักเงินจากบัญชีเพื่อบุคคลอืน่ )
2. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
3. ใบบันทึกรายการ (กรณีสมัครผ่านเครื่อง ATM) หรือ หน้าจอแสดงผลการทารายการ (กรณีสมัครผ่าน Internet Banking)
4. สาเนาเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหน่วยกับเจ้าของบัญชีเงินฝาก (กรณีเป็นการชาระเพื่อบุคคลอื่น)
เช่น สูติบัตร, สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาทะเบียนสมรส
กรณีนิติบุคคล
1. สาเนารายงานการประชุม (รับรองสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ/หรือ เอกสารซึ่งมีลักษณะเทียบเท่า
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ผู้มีอานาจลงนาม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
4. สาเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือใบบันทึกรายการการสมัครหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
5. ใบบันทึกรายการ (กรณีสมัครผ่านเครื่อง ATM) หรือ หน้าจอแสดงผลการทารายการ (กรณีสมัครผ่าน Internet Banking)
การระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บริการ
บริษัทจัดการมีกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บริการ โดยลูกค้าสามารถทาหนังสือร้องเรียนส่งมายังหน่วยงานบริการลูกค้า ( MFC Contact
Center) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียนของบริษัทจัดการ เพื่อให้บริษัทจัดการแก้ไขและ/หรือตอบข้อร้องเรียนดังกล่าว สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข
02-649-2000 กด 0 หรือลูกค้าอาจมีหนังสือร้องเรียนไปที่สานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทจัดการได้

