
ขาพเจา/ (I) นาย/นาง/นางสาว (Mr./Mrs./Ms.) ช�อ-นามสกุล (First – Last name) ……..............................................…………. อายุ / Age…….........................................…………..

เลขที่บัตรประชาชน/ID No.   

เจาของบัญชีเงินฝากประเภท/Type of Account  (   ) ออมทรัพย/Savings  (   ) กระแสรายวัน/Current

เลขที่บัญชี 10 หลัก / Account Number (10 Digits)

ช�อบัญชี / Account Name ……………............................................…………..ที่อยูปจจุบันเลขที่/ Address …………...................................................….....……………........................

………………………………………................................… จังหวัด / Province……………......….……. รหัสไปรษณีย / Zip Code ………...….….. โทร. / Tel. ……......………………………….

หมายเลขบัตรเครดิตโลตัส/Lotus’s Credit Card Number

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจาขอใหธนาคารทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจาใหแก บริษัท โลตัสส มันนี่ เซอรวิสเซส จํากัด (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) เพ�อเปนการชําระคาสินคาและ บริการของ                 

ขาพเจา และ/หรือ ผูมีสิทธ์ิใชบัตรเครดิตรวมกับขาพเจา และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ของขาพเจาตามสัญญาที่ขาพเจามีหนาที่ชําระหนี้ ใหแกบริษัท ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้ และ/หรือ ส�อขอมูลอ�นใดที่ธนาคาร

ไดรับจากบริษัทและนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีบริษัท

ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพ�อชําระหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแกบริษัทดังกลาว หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการ

หักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้ และ/หรือ ส�อขอมูลอ�นใดเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองจํานวนเงินดังกลาวจากบริษัทโดยตรง โดยขาพเจาขอสละสิทธ์ิ

ในการเรียกรองหรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพ�อชําระหนี้แกบริษัทตามใบแจงหนี้ และ/หรือ ส�อขอมูลอ�นใดที่ธนาคารไดรับจากบริษัท และ ขาพเจาตกลงใหธนาคาร

สามารถหักเงนิเพ�อชาํระหน้ี และ/หรอื ภาระผกูพนัตางๆ จากบัญชเีงินฝากของขาพเจาเทากับยอดเงนิคงเหลอืท่ีมีอยู ในบัญช ีแมวายอดเงนิดงักลาวจะไมเพยีงพอกับยอดรวมท้ังหมดของหน้ี และ/หรือ บรรดาภาระ

ผูกพันตางๆ และยินยอมใหบริษัทคิดดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมตาม อัตราท่ีบริษัทกําหนดจนกวาจะมีการชําระหน้ี และ/หรือ ภาระผูกพันตางๆ เสร็จสิ้น และในการหัก บัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงค ให

ธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เน�องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวนั้นไดจากสมุดคูฝาก/ Statement ของธนาคาร หรือจากใบรับ/ใบเสร็จรับเงินของบริษัท

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากหมายเลขที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 

ไดดวยทุกประการ

การใหหกับญัชีเงินฝากดงักลาวขางตนใหมผีลบงัคบัทนัทนีบัตัง้แตวันทาํหนงัสอืนี ้และใหคงมผีลบงัคบัตอไปจนกวาขาพเจาจะไดยกเลกิโดยทาํเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบลวงหนาอยางนอย 1 เดอืน

I hereby authorize the Bank to deduct money from the above account in favor of Lotus’s Money Services Ltd. (herein after called “Company”) for the purchases of goods or services made 

by both Primary and Supplementary Cardholders and/or any outstanding balance dued under any agreements between me and the Company, in the amount shown in my billing statement and/or any 

other channels, which the Company has informed the Bank to transfer such amount to the Company.

In case the amount informed by the Company is incorrect and the Bank has already deducted such amount to pay for the outstanding shown in the billing statement and/or any other channels 

from my account. I agree to claim such amount directly from the Company and also waive my right to demand or claim for the deductible amount made by the Bank, from my account I hereby agree 

that the Bank can deduct the money from my account up to the remaining amount as shown in the account even there is insufficient amount to cover the total outstanding balance. I also agree that 

the Company shall calculate interest and fee to be payable to the Company until the outstanding balance is totally paid. I do not request the Bank to inform this automatic debit transaction because 

it will be shown in my bank book/ statement and/or the receipt of the Company.

The Auto Debit Form shall remain valid and enforceable although the bank account has been changed for any reasons. The Auto Debit Form shall apply to the new bank account accordingly.

This Authorized Auto Debit Form is effective immediately and remains valid until I submit not less than 1 month prior written notice of termination to both the Bank and the Company.

เลือกหักบัญชีเงินฝาก / I choose to have deductions made from my bank account

(     ) ชําระเต็มจํานวนตามที่ระบุในใบแจงหนี้ / In such full amount as stated in my statement

(     ) ชําระขั้นตํ่าตามที่ระบุในใบแจงหนี้ / Minimum payment as specified in my statement

*หากยอดชําระขั้นตํ่า ( 10% ของยอดรวมที่ตองชําระ) ในรอบบิลนั้นๆ นอยกวา 400 บาท บริษัทจะเรียกเก็บเปนจํานวน 400 บาท หากยอดรวมที่ตองชําระในรอบบิลนั้นนอยกวา 400 บาท บริษัทจะเรียกเก็บเทากับ

ยอดรวมที่ตองชําระ / In case the minimum payment (10% of the outstanding balance) of the billing statement is less than 400 Baht, the Company will charge at 400 Baht. In case the outstanding 

balance is less than 400 Baht, the Company will charge the whole amount of the outstanding balance as shown in the billing statement.

หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก I Authorized Auto Debit Form

(กรุณากรอกฟอรมและนาํสงทีส่าขาของธนาคารดานลาง) 

(Please fill in this form and send to the Bank)

เขียนที่/Place …………………….………….….….………….….………...........….……….........…… วันที่ / Date……….………...….…......................…….....….……….....….………........................

เรียน/To (   ) ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ, สาขา / Bangkok Bank, Branch .….……………………...................…………….…….…….…….…….……..….

 (   ) ผูจัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ, สาขา / Bank of Ayudhya, Branch ……………........................…………….…….…….…….…….….…

 (   ) ผูจัดการธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ, สาขา / Kasikorn Bank, Branch ………………………………….…........................….…….…….…….…...….

 (   ) ผูจัดการธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ, สาขา / Siam Commercial Bank, Branch …………………….…….…........................….……..…...……

 (   ) ผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ, สาขา / Krung Thai Bank, Branch ……………………………….…….…….……..........................…….……..…

 (   ) ผูจัดการธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ, สาขา / TMBThanachart Bank, Branch………………………………….…….…….……...….…............

ขอแสดงความนับถือ/Yours Sincerely

ลงช�อ / Signed......................................................................ผูใหความยนิยอม/Consentor

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

ลายมือช�อตามที่ใหไวกับธนาคาร / Signature given to the Bank

(ขาพเจาไดรับสําเนาหนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากไวเรียบรอยแลว/

(I have already received a copy of the Authorized Auto Debit Form)

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร / For Official Use Only

กรุณารับรองลายมือช�อ สําเนานําสงคืนสวนกลางภายใน 2 วันทําการ

(ยกเวนธนาคารกรุงเทพ สําเนาสงคืนสาขาสีลม *118*)

*ไดรับหนังสือขอใหหักบัญชีไวแลว*

ตรวจสอบแลวถูกตอง

ธนาคาร …………………………………………….................. สาขา………………………………………………….

ลงช�อ ...........................................................................................ผูรับมอบอํานาจธนาคาร / สาขา

ลงช�อ ………………………………………………………......... วันที่…………………………………………………..

บร �ษทั โลตสัส์ มนันี� เซอร �วสิเซส จํากดั
อาคารกรุงศร �เพลินจิต ทาวเวอร � 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 www.lotussmoney.com
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