
    KFS - 201 

                                     ใบค ำขอฝำกเงิน /Cash Deposit Form 

   
  

     วันที่ / Date  ………………………………………... 
 ชื่อลูกค้า / Name......................................................................................................................... ..................     เลขที่บัญช ี / Account No.…………………………. 

ประเภทบัญชี / Type  บัญชี Cash                  บัญชี Cash Balance                   บัญชี Credit Balance          บัญชีต่างประเทศ OffShore                     Meta Trader 5 
               

 
บัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / Derivatives         บัญชี Block Trade บัญชียืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ SBL         บัญชีมาร์จิ้น TSFC 

 

      ระบุจ านวนเงินที่ฝาก Deposit Amount                                    บาท / Baht 
 

 ฝากเงินโดย                   Bill Payment          Internet Banking / Mobile Banking                                   ผ่านระบบ ATS   

                                       น าค่าขายหลักทรัพยจ์ากบัญชี Cash    รายการ Trade วันที่................................................  ครบก าหนดวันที่................................................. 
                                       ฝากทั้งจ านวน.............................................................บาท       ฝากบางส่วน.........................................................บาท 

                                       ฝากจากรายการถอนเงินหลกัประกันในบัญชีซื้อขาย เลขที่............................................. จ านวนเงิน.........................................................บาท 
                                        

                                       อ่ืน ๆ .......................................................................................................................................................................................... ....................... 

บัญชบีริษัทที่ลูกค้าน าฝาก “บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากัด (มหาชน)” 
บัญชีในเขตกรงุเทพฯ                                                      บัญชีนอกเขตกรุงเทพฯ 

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญช ี Code  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญช ี Code 
ประเภทออมทรัพย์  ประเภทกระแสรายวัน 
     ธ.ไทยพาณิชย์ ถนนสาทร 101-2-39561-7 17          ธ.ไทยพาณิชย ์ หาดใหญ ่ 509-3-06039-4 15 
ประเภทกระแสรายวัน          ธ.ไทยพาณิชย ์ พรอมเมนาดา (จ.เชียงใหม่) 468-0-36988-6 18 
     ธ.ไทยพาณิชย์ ถนนสาทร 101-3-01914-1 11          ธ.ไทยพาณิชย ์ เดอะมอลล์นครราชสีมา 813-3-00362-4 19 
     ธ.กสกิรไทย ซิลลิค เฮ้าส์ 784-1-00359-9 21          ธ.ไทยพาณิชย ์ ท๊อปแลนด์พลาซ่า (จ.พษิณุโลก) 937-3-00165-8 20 
     ธ.กรงุเทพ สวนพลู 200-3-04889-5 31       ธ.กสกิรไทย ถ.พระยาสัจจา (จ.ชลบุรี) 561-1-00362-7 22 
     ธ.ธนชาต ส านักต้นสน 001-3-01585-8 41       ธ.กสกิรไทย แม่สาย (จ.เชียงราย) 176-1-03606-4 23 
     ธ.กรงุศรีอยุธยา ซิลลิค เฮ้าส์ 503-0-00200-4 51  Bill Payment 
     ธ.ยูโอบี สีลม 2 958-3-63032-1 61  ธนาคาร สาขา Comp Code Code 

     ธ.กรงุไทย ซิลลิค เฮ้าส์ 968-6-00022-4 71       ธ.ไทยพาณิชย์ ถนนสาทร 101-3-02041-9 10 
     ธ.ทหารไทย อ.ลิเบอร์ตี้แสควร์ 255-1-00014-0 81       ธ.กสกิรไทย ซิลลิค เฮ้าส์ 33805 24 
     ธ.แลนด์ & เฮ้าส์ ส านักลุมพินี 889-1-01811-0 91       ธ.กรงุเทพ สวนพลู 55516 31 
          ธ.ธนชาต ส านักต้นสน 3314 41 
        ธ.ยูโอบี สีลม 2 3190 61 
      ลงชื่อ ............................................................................ผู้แจง้ฝาก/ผู้ตรวจสอบ       ธ.ทหารไทย อ.ลิเบอร์ตี้แสควร์ 2596 81 
                (……........……………………………………..)       ธ.แลนด์ & เฮ้าส์ ส านักลุมพินี 2046 91 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่บริษัท / For Company use only 

กำรสอบยันรำยกำร / Verify by ปรับปรุงวงเงินซื้อขำย / Edit on Front System 
ส่วนช ำระรำคำ / Settlement ส่วนควบคุมวงเงิน / Credit Control 

        ตรวจสอบจากหลักฐานการโอนเงินของลูกค้า/Approve from Document วงเงินอนุมัติ....................................................... บาท วงเงินอนุมัติ................................................... บาท 
        ลูกค้ามาติดต่อเอง ณ ท่ีท าการ / Face to Face         ก่อนปรับปรุง..................................................... บาท ก่อนปรับปรุง................................................. บาท 
        โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าเพื่อสอบยันรายการ / Telephone Before                                                                 Baht Before                                                             Baht 

เบอร์โทรลูกค้า / Tel. No. ..................................................... หลังปรับปรุง...................................................... บาท หลังปรับปรุง.................................................. บาท 
วันท่ีสอบยันรายการ / Date …………………… เวลา / Time ………….. After                                                                   Baht  After                                                              Baht 

 
ผู้จัดท า ...................................................................... 

 
ผู้สอบยัน .…………………… เบอร์ ........................ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการฯ ผู้จัดท า ................................................................... 
Verified by                                Tel. No.                     Operation Input By Input By 

ผู้ตรวจสอบ  ………………………………. ..............ผู้จัดการฝ่าย ผู้ตรวจสอบ ............................................................... ผู้ตรวจสอบ ........................................................... 
Checker                                                                        Manager 
 
วันท่ี/Date  ……………………………………………. 

Approval 
วันท่ี/Date …………………………………..…….... 

Approval 
วันท่ี / Date  …………………………………….. 

                                 Update  15/03/2019 


