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ฝาก / ถอน / โอน หลกัประกนั  
 
 

 
 

 วนัที� / Date                          
ชื�อลกูค้า / Customer Name                   เลขที�บญัชี / Account No.                            

  ประเภทบญัชีที�ต้องการทําธุรกรรม / Account type 
Credit Balance (-7)                Cash Balance (-:)                          Cash Account (-;)   Derivative Account (-=)    

 

ลกูค้าประสงค์ขอถอนเงินหลกัประกนั / The customer requests to withdraw cash which it has deposited as a collateral   
วนัที� / Date                              จํานวน / Amount                          บาท / Baht โดยมีเงื�อนไขการถอน ดงันี K / under the following condition, 

  ขอถอนตามจํานวนเงินที�ระบขุ้างต้นเทา่นั Kน / Withdraw the amount specified above 
  ขอถอนตามจํานวนเงินที�สามารถถอนได้หลงัจากหกัภาระหนี Kคงค้างตามเกณฑ์หลกัประกนัหรือตามจํานวนเงินที�ระบไุว้ แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ�ากวา่ / 
  Withdraw as the available amount or the specified amount whichever is lower 
 โดยให้บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ดําเนินการดงันี K / and Kasikorn Securities Public Company Limited proceed as follow, 
  โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร / Transfer to my bank account which details are as follows 
                           KBANK             BAY                    BBL                   CIMB                    KTB                   SCB                 TMB                     TBANK  

 สาขา / Branch      ประเภทบญัชี / Account Type      เลขที�บญัชี / Account no.     
 ฝากเป็นหลกัประกนั สําหรับบญัชีซื Kอขายหลกัทรัพย์ของลกูค้าเลขที� / Deposit as cash collateral into my trading account no.     
 ประเภทบญัชี / Account type             Credit Balance (-7)        Cash Balance (-:)      Cash Account (-;)           Derivative Account (-=)         
  ชําระคา่ซื Kอหลกัทรัพย์ / Settle the payment for stock purchase 
  บญัชีหลกัทรัพย์เลขที� / Account no.   วนัครบกําหนดชําระ / Due date      จํานวนเงิน / Amount   บาท 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ / Other (Please specify)             
 

 

 ลกูค้าประสงค์ขอฝากหลกัประกนั จํานวนเงิน /The customer requests to deposit     บาท / Baht 
 โดยให้บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ดําเนินการดงันี K /and Kasikorn Securities Public Company Limited proceed as follow,     
  หกัเงินจากบญัชีธนาคาร (ATS) วนัที�          เพื�อเข้าบญัชีซื Kอขายหลกัทรัพย์เลขที�      
  Deduct money from my bank account on         to deposit as cash collateral into my trading account no. 
  โอนจากคา่ขายหลกัทรัพย์ของวนัที�          เพื�อเข้าบญัชีซื Kอขายหลกัทรัพย์เลขที�      
  Transfer the net sale proceeds on         to deposit as cash collateral into my trading account no. 
  โอนคา่ขายหลกัทรัพย์บางสว่น เพื�อให้มีหลกัประกนัตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตั Kงแตว่นัที�ขาย        
  Transfer the net sale proceeds to deposit as cash collateral in accordance with SET Regulation  
 
 
 

 
�       

ลายมือชื�อลกูค้า / Customer Signature 

EM หวัหน้าทมี ผู้บริหารฝ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ !นไป 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

สายงานสนับสนุน 

 
 

   

ฝ่ายควบคุมและบริหารความเสี,ยง ฝ่ายปฏิบัตกิารหลักทรัพย์ 
ผู้ตรวจลายเซ็น Credit Confirm ลูกค้า Settlement Head of OP 

 

 
    

ถอนหลักประกนั / Withdrawal of Cash Collateral 

ฝากหลกัประกนัโดยหักบัญชหีรือโอนค่าขาย / Deposit of Cash Collateral from ATS or Net Sale Proceeds 

เบอร์โทรลกูค้า.....................................................เวลา............... 

 

เบอร์โทรผู้จดัการเงินทนุบุคคล..............................ID..…….......... 

ส่งคําสั, งทางโทรศัพท์   


