หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝาก I Authorized Auto Debit Form
(กรุณากรอกฟอรมและนำสงทีส่ าขาของธนาคารดานลาง)
(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 ……………………………….…….…….……..........................…….……..…
( ) ผูจัดการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ, สาขา / TMB Bank, Branch………………………………….…….…….……...….….............….…….……..………
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. ……......………………………….
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจาขอใหธนาคารทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจาใหแก บริษัท เทสโก โลตัส มันนี่ เซอรวิสเซส จํากัด (ตอไปนี้เรียกวา “บริษัท”) เพ�อเปนการชําระคาสินคา
และ บริการของขาพเจาและ/หรือ ผูมีสิทธิ์ ใชบัตรเครดิตรวมกับขาพเจา และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ของขาพเจาตามสัญญาที่ขาพเจามีหนาที่ชําระหนี้ ใหแกบริษัท ตามจํานวนที่ปรากฎในใบแจงหนี้และ
/หรือส�อขอมูลอ�นใดที่ธนาคารไดรับจากบริษัทและนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีบริษัท
ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพ�อชําระหนี้และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ ใหแก บริษัทดังกลาว หากปรากฏในภายหลังวาจํานวนเงินที่บริษัทแจง แกธนาคารนั้น ไมถูกตอง และ ธนาคาร
ไดทาํ การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามจํานวนทีป่ รากฎในใบแจงหนี้ และ/หรือ ส�อขอมูลอ�นใดเรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงทีจ่ ะดําเนินการเรียกรองจํานวนเงินดังกลาวจากบริษทั โดยตรง โดยขาพเจา
ขอสละสิทธิ์ ในการเรียกรองหรือฟองรองใหธนาคารชดใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจาก บัญชีเงินฝากของขาพเจา เพ�อชําระหนี้แกบริษัท ตามใบแจงหนี้ และ/หรือ ส�อขอมูลอ�นใดที่ธนาคารไดรับ จากบริษัท และ
ขาพเจาตกลงใหธนาคารสามารถหักเงินเพ�อชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ จากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเทากับ ยอดเงินคงเหลือทีม่ อี ยูในบัญชี แมวา ยอดเงินดังกลาวจะไมเพียงพอ กับยอดรวม
ทัง้ หมดของหนี้ และ/หรือ บรรดาภาระผูกพันตางๆ และยินยอมใหบริษทั คิดดอกเบีย้ และคาธรรมเนียมตาม อัตราทีบ่ ริษทั กําหนดจนกวาจะมีการชําระหนี้ และ/หรือ ภาระผูกพันตางๆ เสร็จสิน้ และในการหัก
บัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงค ใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เน�องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวนัน้ ไดจากสมุดคูฝ
 าก/ Statement ของธนาคารหรือ จากใบรับ
/ใบเสร็จรับเงินของบริษัท
ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากที่กลาวในวรรคขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาดวยเหตุใดก็ตาม หนังสือขอใหหักบัญชีเงินฝากฉบับนี้ คงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชี เงินฝากหมายเลขที่
ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ
การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลบังคับทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้ และใหคงมีผลบังคับตอไปจนกวาขาพเจาจะได ยกเลิกโดยทําเปนลายลักษณอักษรใหธนาคารและบริษัททราบลวงหนา
อยางนอย 1 เดือน
I hereby authorize the Bank to deduct money from the above account in favor of Tesco Lotus 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
( ) ชําระเต็มจํานวนตามทีร่ ะบุในใบแจงหนี้ / In such full amount as stated in my statement
( ) ชําระขัน้ ตํา่ ตามทีร่ ะบุในใบแจงหนี้ / Minimum payment as specified in my statement
*หากยอดชําระขัน้ ตํา่ ( 10% ของยอดรวมทีต่ อ งชําระ) ในรอบบิลนัน้ ๆ นอยกวา 400 บาท บริษทั จะเรียกเก็บเปนจํานวน 400 บาท หากยอดรวมทีต่ อ งชําระในรอบบิลนัน้ นอยกวา 400 บาท บริษทั จะเรียก
เก็บเทากับยอดรวมทีต่ อ งชําระ / 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.
ขอแสดงความนับถือ/Yours Sincerely
ลงช�อ / Signed......................................................................ผูใหความยินยอม/Consentor

หมายเลขบัตรเครดิต เทสโก โลตัส วีซา/Tesco Lotus Visa Card Number

(.......................................................................)
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*
ลงช�อ ………………………………………………………......... วันที่…………………………………………………..
ตรวจสอบแลวถูกตอง
ธนาคาร …………………………………………….................. สาขา………………………………………………….
ลงช�อ ...........................................................................................ผูรับมอบอำนาจธนาคาร / สาขา

บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

www.tescolotusmoney.com

