KFS - 206

หนังสือยินยอมการโอน / หักบัญชี (ATS)
วันที& __________________________

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)

ตามที&ข้าพเจ้ า __________________________________________เลขที&บญ
ั ชีหลักทรัพย์_____________________ได้ ทําสัญญาแต่งตั Gงตัวแทน
นายหน้ าซื Gอขายหลักทรัพย์ / สัญญาแต่งตังตั
G วแทนนายหน้ าซื Gอขายสัญญาซื Gอขายล่วงหน้ า ฉบับลงวันที& ______________________ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์
คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ซึ&งต่อไปจะเรี ยกว่า (“สัญญาตัวแทนนายหน้ าซื Gอขายหลักทรัพย์ /สัญญาตัวแทนนายหน้ าซื Gอขายสัญญาซื Gอขาย
ล่วงหน้ า”) ดังนั Gน เพื&อประโยชน์ ในการทําธุรกรรมอันเกี&ยวกับสัญญาตัวแทนนายหน้ าซื Gอขายหลักทรัพย์ / สัญญาตัวแทนนายหน้ าซื Gอขายสัญญาซื Gอขาย
ล่วงหน้ า ข้ าพเจ้ าจึงทําหนังสือให้ ความยินยอมแก่บริ ษัทดังต่อไปนี G
1. ในบรรดาภาระผูกพันต้ องชําระหนีเG ป็ นเงินทังG หลายที&บริ ษัทมีต่อข้ าพเจ้ า และ/หรื อ ข้ าพเจ้ ามีต่อบริ ษัทฯ อันเกี&ยวเนื& องมาจากการดําเนิ น
ธุรกรรมภายใต้ สญ
ั ญาตัวแทนนายหน้ าซื Gอขายหลักทรัพย์ / สัญญาตัวแทนนายหน้ าซื Gอขายสัญญาซื Gอขายล่วงหน้ า ข้ าพเจ้ าขอให้ บริ ษัทฯ โอนเงินเข้ าบัญชี
เงินฝาก (“บัญชีเงินฝาก”) (ตามที&จะกล่าวต่อไป) และ/หรื อ ดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าโดยระบบอัตโนมัติของธนาคาร (ATS) แล้ วแต่
กรณี ทุกครังG ที&มีธุรกรรมภายใต้ สญ
ั ญาตัวแทนนายหน้ าซือG ขายหลักทรัพย์ / สัญญาตัวแทนนายหน้ าซื Gอขายสัญญาซื Gอขายล่วงหน้ า และแต่ละฝ่ ายต้ อง
ชําระเงินให้ แก่กนั โดยบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ ามีรายละเอียดดังนี G
ชื&อบัญชี ____________________________________________________________________________
ธนาคาร _______________________________ สาขา _____________________________________
ประเภทบัญชี ___________________________ เลขที&บญ
ั ชี _________________________________
2. ในกรณีที&ข้าพเจ้ ามีความประสงค์จะขอเปลี&ยนแปลงบัญชีธนาคารตามข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าตกลงจะแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ บริ ษัทฯ ทราบ ไม่
น้ อยกว่า 2 วันทําการก่อนกําหนดการเปลี&ยนแปลง และ ข้ าพเจ้ ายอมรับว่า บริ ษัทฯ จะดําเนินการนําเงินเข้ าบัญชีธนาคารตามที&ข้าพเจ้ าได้ แจ้ งใหม่นั Gน
3. ข้ าพเจ้ าขอให้ คํารับรองว่า เมื&อบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการนําเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝาก และ/หรื อ หักเงินจํานวนใดๆ จากบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า
หรือบัญชีที&เปลี&ยนแปลงตามข้ อ 2. เพื&อชําระเงินตามข้ อ 1. โดยดําเนินการถูกต้ องตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิของธนาคารแล้ ว ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าได้ รับชําระเงิน
โดยถูกต้ องแล้ ว โดยที&บริ ษัทฯ ไม่จําเป็ นต้ องแจ้ ง หรื อบอกกล่าวมายังข้ าพเจ้ าแต่อย่างใดอีก และจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายไม่ว่าโดยประการใดๆ จาก
บริษัทฯ ทั Gงสิ Gน
4. ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ให้ หนังสือฉบับนี Gผูกพันข้ าพเจ้ า จนกว่าข้ าพเจ้ าจะแจ้ งยกเลิกหนังสือฉบับนี Gให้ บริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 2 วันทําการ ทังนี
G Gข้ าพเจ้ าอาจขอให้ บริ ษัทระงับ และ/หรื อ เปลี&ยนแปลงวิธีการชําระเงินตามข้ อ 1. เป็ นวิธีอื&นได้ เป็ นครังG คราว โดยแจ้ งให้
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 2 วันทําการ

ลงชื&อ __________________________________________ ลูกค้ าผู้ให้ ความยินยอม
(…..…………………………………………………..)

ลงชื&อ ___________________________________ ผู้แนะนําการลงทุน
(....…………………………………………)

ลงชื&อ ______________________________________ ผู้บงั คับบัญชาตามสายงาน
(.………………......…………………………..)
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