
KFS - 202  

ใบค ำขอถอนเงิน /Cash Withdrawal Form 
(   ) ส ำนักงำนใหญ่/Ho. ทีม/Team .............................     (   ) สำขำ/Branch ......................................................... วันที่/Date................................................. 

ชื่อลูกค้ำ /Name customer...............................................................................................................       เลขที่บญัชี/Account....................................................... 

ประเภทบัญชี /Account type  บัญชีเงินสด / Cash     บัญชีเงินฝำก / Cash Balance  บัญชีมำร์จิ้น / Credit Balance     บัญชีต่ำงประเทศ/Off Shore* 

                               บัญชีซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ / Derivatives           บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์บนบัญชีเงินสด / SBL 

จ ำนวนเงิน/Amount .....................................................................(………..……………………………………………………………………..………….) 

สกุลเงิน/Currency..................................................อัตรำแลกเปลี่ยน/Exchange Rate ...................................วันที่มีผล/Effective date.................................. 

ภำยใต้เงื่อนไขดังนี้(เลื่อกเพียงข้อเดียว) Under the following condition (Choose only one) 

  1.ถอนตำมจ ำนวนเงินที่ระบุข้ำงต้นนั้น ถ้ำน้อยกว่ำที่ระบุไม่ขอถอน / Withdraw as sforesaid amount 

  2.ถอนตำมจ ำนวนเงินที่ประมวลผลได้หรือตำมจ ำนวนที่ระบุไว้แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ / Withdraw as the available amount or the     

              aforesaid amount whichever is lower. 

         หำกไม่ระบุ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ถอนเงินตำมเงื่อนไขที่2 / If there is no specification, please identify as condition no. 2. 

กำรรับเงิน/ Received By 

      น ำเข้ำบัญชี ATS ของข้ำพเจ้ำที่ธนำคำร/ Deposit to my ATS Bank Account at Bank ……………………สำขำ/Branch…..……………………..  

          เลขที่บัญชี/Account No. …………………………………… ประเภทบัญชี/Account Type   ออมทรัพย์/Saving    กระแสรำยวัน/Current 

      น ำไปช ำระค่ำซื้อหลักทรัพย์บัญชี/Setoff against Purchase of my account …....................................  วันที่ซื้อขำย/Trade date......................................... 

     ครบก ำหนดช ำระเงินวันที่/Due date ……………................................. จ ำนวนเงิน/Amount………..………………………………………… บำท/Baht 

      น ำฝำกเป็นหลักประกันในบัญชีของข้ำพเจ้ำที่เปิดไว้กับ บมจ.คิงส์ฟอร์ด / Deposit to my other account type with Kingsford Securities 

               บัญชี Cash          บัญชี Cash Balance         บัญชี  Credit Balance         บัญชีต่ำงประเทศ/Off Shore   

               บัญชีซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ / Derivatives    บัญชียืมและให้ยืมหลักทรัพย์บนบัญชีเงินสด / SBL                      

           เลขที่บัญชี /Account .............................................................   จ ำนวนเงิน /Amount ............................................................. บำท/Baht 
    

หมำยเหตุ / Remarks .................................................................................................................................................................................................................... 
          

                                                                                                                           ............................................................................    

                                                                                                                                   ลำยมือชื่อเจ้ำของบัญชี (Customer) 
หมำยเหตุ :  -ท่ำนจะต้องน ำส่งแบบค ำขอถอนเงินให้ฝ่ำยปฎิบัติกำรหลักทรัพย์ของบริษัทภำยใน 11.00 น. ของวันท ำกำรท่ำนจะได้รับเงินในวันท ำกำรถัดไป T+1 

                   -กรณีลูกค้ำน ำส่งแบบค ำขอถอนเงินหลัง 11.00 น. ท่ำนจะได้รับเงินในวันท ำกำรท่ี T+2 

Remarks :  -The request must be submitted to Operation Department by 11.00 p.m. and 1business day prior effective date.  

                  -If the request is submitted after 11.00 p.m., you will receive money on next 2 business day. 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีบริษัท / For Company use only 

ฝ่ำยกำรตลำด / Front Office กำรสอบยันรำยกำร / Verify by ปรับปรุงวงเงินซ้ือขำย / Maintain in Front System 

 
        ลูกค้ำมำติดต่อเอง ณ ท่ีท ำกำร / Face to Face  

ก่อนปรับปรุง......................................................บำท 

         โทรศัพท์ติดต่อลูกค้ำเพื่อสอบยันรำยกำร / Telephone Before                                                                        Baht 

……………………………………..  เบอร์โทรลูกค้ำ / Tel. No. ..................................................... หลังปรับปรุง....................................................... บำท 

ผู้แนะน ำกำรลงทุน/Investment Consultant  วันท่ีสอบยันรำยกำร / Date …………………… เวลำ / Time ………….. After                                                                           Baht 

  
ผู้จัดท ำ .................................................................  ผู้สอบยัน .…………………… เบอร์ ........................ เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติกำรฯ 

 Verified by                                Tel. No.                 Operation Input By 

…….……………………………….. ผู้ตรวจสอบ  ………………………………. ..............ผู้จัดกำรฝ่ำย ผู้ตรวจสอบ ......................................................... 

ผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน/Head of Division Checker                                                                 Manager Approval 

 Update 15/03/2019 


