ขัน
้ ตอนการถอนเงิน

ผ่านธนาคารไทย (อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง)
Withdrawal Procedure via Thailand
Instant Bank Wire Transfer
(Internet Banking)

ขั้นตอนการถอนเงินผานธนาคารไทย
(อินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง)
1. ไปที่หน้าเว็บไซต์หลัก http://vantagemarkets.com/th-th/ และคลิกคําว่า Client
Portal ซึง
่ รรทัดบนสุดของเว็บไซต์
่ อยูบ
Go to official website http://vantagemarkets.com/th-th/ and select on
the top right part “Client Portal”.

2. กรอกอีเมล (Email) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสูร
่ ะบบ
Fill your Email and Password to log in.

3. จากนัน
้ ไปที่ หน้าหลัก (HOME) คลิกคําสัง
่ WITHDRAW FUNDS เพื่อทําการถอนเงิน
ออกจากบัญชีซ้อ
ื ขาย (MT4 /MT5)
Go to HOME > Select “WITHDRAW FUNDS” in order to withdraw money from
any MT4 /MT5 account.

หรือไปที่หน้าหลัก (HOME) > FUNDS > WITHDRAW FUNDS เพื่อทําการถอนเงินออก
จากบัญชีซ้อ
ื ขาย (MT4 /MT5)
Or Go to HOME > FUNDS > WITHDRAW FUNDS in order to withdraw money
from any MT4/MT5 account.

4. กรอกข้อมูล
- เลือกบัญชี (Account number)
- กรอกจํานวนเงินที่ต้องการถอน (Amount)
- กดดําเนินการต่อ (CONTINUE)
- เลือกช่องทางการถอนเงิน (Withdrawal Method)
เลือก“Thailand / Malaysia / Vietnam Instant Bank Wire Transfer
**สําหรับการถอนเงินโดยขัน
้ ตอนการถอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงก์ก้ิง
- กด “เพิม
้ มูลธนาคารในระบบ
้ แรกหรือไม่เคยมีขอ
่ บัญชีธนาคาร” กรณีการถอนครัง
Fill in information:
- Select Account Number.
- Fill in withdrawal amount.
- Click CONTINUE.
- Select withdrawal method.
Please select “Thailand / Malaysia / Vietnam Instant Bank Wire Transfer”
** For withdrawing via internet banking.
- Click “Add Bank Account” for first withdrawal or have never saved any
bank details on client portal.

4.1 กรอกข้อมูล
- กรอกชื่อธนาคาร (Bank Name)
- กรอกที่อยูธ
่ นาคารสาขาสํานักงานใหญ่ (Bank Address)
- ชื่อเจ้าของบัญชี (Bank Beneficiary Name)
- เลขบัญชีธนาคาร (Bank Account Number)
- ที่อยูข
่ องเจ้าของบัญชี (Account Holder’s Address)
- รหัส Swift ของธนาคารนัน
้ ๆ (SWIFT code)
จากนัน
้ กดปุ่ม “Submit” เพื่อส่งการทํารายการ
Fill in information.
- Bank Name.
- Bank Address (Head office’s address).
- Bank Beneficiary Name.
- Account Number/IBAN.
- Account Holder’s Address.
- SWIFT code.
Then click “Submit” button.

หมายเหตุ: สําหรับรายละเอียดของธนาคารสามารถดูขอ
้ มูลได้ใน หน้าสุดท้ายของคู่มอ
ื
Note: Bank details are provided on last page.

4.2 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วจะมีขอ
้ ความแจ้งเตือน “Your withdrawal request was
successful and will be processed shortly.” (คําสัง
่ ถอนของท่านสําเร็จแล้วและจะ
ถูกดําเนินการในอีกไม่ชา้ ) กด “BACK TO HOME PAGE”
Once you filled in all information completely, the website will show “Your
withdrawal request was successful and will be processed shortly.” then click
“BACK TO HOME PAGE”.

5. ในขณะที่ลก
ู ค้าส่งคําขอถอนเงินไปนัน
ั อีเมลแจ้งรายละเอียดการถอนเงิน
้ ลูกค้าจะได้รบ
ตามรูปข้างล่างนี้
When you successfully submitted a withdrawal request, you will receive an
email detailing the withdrawal details as shown below.
ชื่อบัญชีธนาคาร (Bank Account Name)
รหัส Swift (Swift code)
ชื่อธนาคาร (Bank Name)
หมายเลขบัญชีธนาคาร (Account Number)
สกุลเงิน (Currency type)
ยอดเงิน (Amount)

6. เมื่อการทํารายการสําเร็จแล้ว ลูกค้าจะได้รบ
ั อีเมลแจ้งเตือน ในขณะเดียวกันเงินของ
ลูกค้าก็จะถูกโอนเข้าบัญชีที่ลก
ู ค้าทําการถอนเงิน
When withdrawal request is processed, you will receive an email detailing
withdrawal request has been successful. Meanwhile, your money will be
transferred to your bank account.

หมายเหตุ (Note):
การถอนเงินผ่านธนาคารไทย (Internet Banking) จะใช้เวลา 1-3 วันทําการ หากเลยเวลา
ที่กําหนดไว้แล้ว แต่ลก
ู ค้ายังไม่ได้รบ
ั เงิน กรุณาติดต่อผู้ดแ
ู ล
Withdrawing via Internet Banking requires 1-3 working days, if it takes more
than 3 days and money still does not reach client account. Please contact
your account manager at Vantage.

การตรวจสอบสถานะและประวัติการถอนเงินใน Client Portal
เลือกหน้า Fund (เงินทุน) >Transaction History (ประวัติการทําธุรกรรม) > Withdrawals.
(การถอน)
Checking status and history in client portal Select Fund > Transaction History
> Withdrawals.

ความหมายของสถานะการถอนเงิน

1. สถานะการถอนเงินถูกส่งเพื่อดําเนินการ (Submitted)
2. สถานะการถอนเงินสําเร็จแล้ว เงินของคุณควรปรากฏในบัญชีธนาคารของคุณในไม่ชา้
(Successful)
3. สถานะการถอนเงินอยูใ่ นระหว่างดําเนินการ (Processing)
4. สถานะการถอนเงินไม่สมบูรณ์เนื่องจากต้องการเอกสารเพิม
่ เติม (Incomplete)
5. สถานะการถอนเงินถูกยกเลิก (Cancelled)
6. สถานะการถอนเงินไม่สาํ เร็จ (Failed)
7. สถานะการถอนเงินถูกปฏิเสธ (Rejected)
STATUS DEFINITIONS
1. Submitted: Your transaction has been submitted. Please wait to complete.
2. Successful: Your transaction was successful. Your funds should appear in
your account shortly.
3. Processing: Your transaction is being processed.
4. Incomplete: Your Transaction requires additional steps to finalise.
5. Cancelled: Your transaction has been cancelled.
6. Failed: Your transaction has failed.
7. Rejected: Your transaction has been rejected.

รายละเอียดธนาคารตางๆ (Bank details)
1.ธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn Bank)
Bank Name: KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
Bank Address: 1 Soi Kasikornthai Ratburana Rd, Bangkok 10140
Tel: (662)222-0000
Fax: (662)470- 2749
SWIFT Code: KASITHBK
(www.kasikornbank.com)
2.ธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank)
Bank Name: Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)
Bank Address: 333 Silom Road Bangrak, Bangkok 10500
Tel: (662)231-4333
Fax: (662)236-8281-2
SWIFT Code: BKKBTHBK
(www.bangkokbank.com)
3.ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank)
Bank Name: Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)
Bank Address: 9 Ratchadaphisek Road Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel: (662)544-1111
Fax: (662)544-5000
SWIFT Code: SICOTHBK
(www.scb.co.th)
4.ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank)
Bank Name: Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)
Bank Address: 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Wattana, Bangkok 10110
Tel: (662)255-2222
Fax: (662)255-9391-6
SWIFT Code: KRTHTHBK
(www.ktb.co.th)
5.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Bank of Ayudhya)
Bank Name: Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY)
Bank Address: 1222 Rama 3 Road, Bang Phongphang Yannawa, Bangkok 10120
Tel: (662)296-2001, (662)683-1000
Fax: (662)683-1304
SWIFT Code: AYUDTHBK
(www.krungsri.com)

trade smarter @vantage

