
     APS - 201 
 
                                       ใบคําขอฝากเงิน /Cash Deposit Form 

        วันท่ี / Date  ………………………………………... 
ช่ือลูกคา / Name...........................................................................................................................................     เลขที่บัญชี  / Account No.…………………………. 
ประเภทบัญช ี/ Type  บัญช ีCash                  บัญช ีCash Balance                   บัญชี Credit Balance          บัญชีตางประเทศ OffShore                     Meta Trader 5 

               
 

บัญชีซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา / Derivatives         บัญชี Block Trade บัญชียืมและใหยืมหลักทรัพย SBL         บัญชีมารจ้ิน TSFC 
 

      ระบุจํานวนเงินท่ีฝาก Deposit Amount                                    บาท / Baht 
 

 ฝากเงินโดย                   Bill Payment          Internet Banking / Mobile Banking                                   ผานระบบ ATS   

                                       นําคาขายหลักทรัพยจากบัญช ีCash    รายการ Trade วันท่ี................................................  ครบกําหนดวันท่ี................................................. 
                                       ฝากท้ังจํานวน.............................................................บาท       ฝากบางสวน.........................................................บาท 

                                       ฝากจากรายการถอนเงินหลักประกันในบัญชีซ้ือขาย เลขท่ี............................................. จํานวนเงิน.........................................................บาท                                         

                                       อื่น ๆ ................................................................................................................................................................................................................. 

บัญชีบริษทัที่ลูกคานําฝาก “บริษัทหลักทรัพย คิงสฟอรด จํากัด (มหาชน)” 
บัญชีในเขตกรุงเทพฯ                                                      บัญชีนอกเขตกรุงเทพฯ 

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี Code  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี Code 
ประเภทออมทรัพย  ประเภทกระแสรายวนั 
     ธ.ไทยพาณิชย ถนนสาทร 101-2-39561-7 17          ธ.ไทยพาณิชย หาดใหญ 509-3-06039-4 15 
ประเภทกระแสรายวนั          ธ.ไทยพาณิชย พรอมเมนาดา (จ.เชยีงใหม) 468-0-36988-6 18 
     ธ.ไทยพาณิชย ถนนสาทร 101-3-01914-1 11       ธ.กสิกรไทย ถ.พระยาสจัจา (จ.ชลบุรี) 561-1-00362-7 22 
     ธ.กสิกรไทย ซิลลิค เฮาส 784-1-00359-9 21      
     ธ.กรุงเทพ สวนพลู 200-3-04889-5 31      
     ธ.ทหารไทยธนชาต สํานักชิดลม 854-1-00802-8 41      
     ธ.กรุงศรีอยุธยา ซิลลิค เฮาส 503-0-00200-4 51  Bill Payment 
     ธ.ยูโอบี สีลม 2 958-3-63032-1 61  ธนาคาร สาขา Comp Code Code 
     ธ.กรุงไทย ซิลลิค เฮาส 968-6-00022-4 71       ธ.ไทยพาณิชย ถนนสาทร 101-3-02041-9 10 
     ธ.ซีไอเอ็มบีไทย สีลมคอมเพล็ก 80-0027470-0 77       ธ.กสิกรไทย ซิลลิค เฮาส 33805 24 
     ธ.ทหารไทย อาคารลิเบอรตี้สแควร 255-1-00014-0 81       ธ.กรุงเทพ สวนพลู 55516 31 
     ธ.แลนด & เฮาส สํานักลุมพนิ ี 889-1-01811-0 91       ธ.ทหารไทยธนชาต สํานักชิดลม 5297 41 
        ธ.ยูโอบี สีลม 2 3190 61 
      ลงชื่อ ............................................................................ผูแจงฝาก/ผูตรวจสอบ       ธ.ทหารไทย อ.ลิเบอรตี้แสควร 2596 81 
                (……........……………………………………..)       ธ.แลนด & เฮาส สํานักลุมพนิ ี 2046 91 
      

 

สําหรับเจาหนาทีบ่รษิัท / For Company use only 

การสอบยันรายการ / Verify by ปรับปรุงวงเงินซ้ือขาย / Edit on Front System 
สวนชําระราคา / Settlement สวนควบคุมวงเงิน / Credit Control 

        ตรวจสอบจากหลักฐานการโอนเงนิของลูกคา/Approve from Document วงเงนิอนุมตั.ิ...................................................... บาท วงเงนิอนุมตั.ิ.................................................. บาท 
        ลูกคามาตดิตอเอง ณ ที่ทําการ / Face to Face         กอนปรับปรุง..................................................... บาท กอนปรับปรุง................................................. บาท 
        โทรศพัทติดตอลูกคาเพื่อสอบยนัรายการ / Telephone Before                                                                 Baht Before                                                             Baht 

เบอรโทรลูกคา / Tel. No. ..................................................... หลังปรับปรุง...................................................... บาท หลังปรับปรุง.................................................. บาท 
วันที่สอบยนัรายการ / Date …………………… เวลา / Time ………….. After                                                                   Baht  After                                                              Baht 

 
ผูจัดทาํ ...................................................................... 

 
ผูสอบยัน .…………………… เบอร ........................ เจาหนาที่ปฏิบัติการฯ ผูจัดทํา ................................................................... 
Verified by                                Tel. No.                     Operation Input By Input By 

ผูตรวจสอบ  ………………………………. ..............ผูจัดการฝาย ผูตรวจสอบ ............................................................... ผูตรวจสอบ ........................................................... 
Checker                                                                        Manager 
 
วันที/่Date  ……………………………………………. 

Approval 
วันที/่Date …………………………………..…….... 

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

                                 Update 30/10/2021 


