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TSFC Securities Public Company Limited

กำรสมัครใช้บริกำรหักบัญชีอตั โนมัติ ATS ผ่ำนเครื่อง ATM
ธนาคาร
กรุงเทพ
(BBL)

ขัน้ ตอนการทารายการผ่ านหน้ าจอ ATM
1. เลือก “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริกำร” หลังจำกกดรหัสและเลือกภำษำแล้ว
2. เลือก “บริกำรหักบัญชีอัตโนมัติ”
3. หน้ำจอแสดงเงื่อนไขกำรใช้บริกำร ให้ลกู ค้ำยอมรับ กด “ตกลง”
4. เลือกประเภทบัญชีทที่ ่ำนจะใช้บริกำร “บัญชีสะสมทรัพย์” หรือ “บัญชีกระแสรำยวัน”
5. เลือกรำยกำร “สมัครด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก”

ธนาคาร
กรุงศรี
(BAY)

5. กรุณำระบุเลขที่บญ
ั ชีบริษัท “0019153807” กด “ถูกต้อง”
6. โปรดอ่ำนเงือ่ นไขข้อตกลงกำรให้บริกำร กด “ตกลง”
7. ระบุหมำยเลขอ้ำงอิง 1# “หมำยเลขบัตรประชำชน”13 หลัก กด “ถูกต้อง”
8. ระบุหมำยเลขอ้ำงอิง 2 # “หมำยเลขโทรศัพท์” 10 หลัก กด “ถูกต้อง”
9. รับบัตรคืน และรับใบบันทึกกำรทำรำยกำรเพื่อเป็นหลักฐำน เสร็จสิน้ ขัน้ ตอน

6. ระบุ รหัสบริษัท 5 หลัก “90057” กด “ถูกต้อง”
7. หน้ำจอให้ระบุ Reference No.1 ใส่ “หมำยเลขบัตรประชำชน” 13 หลัก กด “ถูกต้อง”
8. ระบุ Reference No.2 ใส่ “หมำยเลขโทรศัพท์” 10 หลัก กด “ถูกต้อง”
9. หน้ำจอให้ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลเพื่อตรวจสอบยืนยัน/ยกเลิก กด “ยืนยัน”
10. รับบัตรคืน และรับใบบันทึกกำรทำรำยกำรเพื่อเป็นหลักฐำน เสร็จสิ้นขั้นตอน
ไทยพำณิชย์
(SCB)

1. ใส่รหัสบัตร ATM “XXXX” กดปุ่ม “ยืนยัน /OK” เลือกรำยกำร “อืน่ ๆ”
2. เลือกรำยกำร “สมัครโมบำย-อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งและอื่น ๆ/ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB)”
3. สมัครบริกำร เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ”
4. สมัครบริกำรหักบัญชีอัตโนมัติโดยหักจำกบัญชี “เดินสะพัด” หรือ “ออมทรัพย์”
5. เลือก “อื่น ๆ”
6. ใส่ Com Code 4 หลัก “8085” กด “ถูกต้อง”
7. ใส่หมำยเลขอ้ำงอิง Ref#No.1 “หมำยเลขบัตรประชำชน”13 หลัก กด “ถูกต้อง”
8. ใส่หมำยเลขอ้ำงอิง Ref#No.2 “หมำยเลขโทรศัพท์” 10 หลัก กด “ถูกต้อง”
9. ตรวจสอบควำมถูกต้องและข้อตกลง กด “ยืนยัน”
9. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกกำรทำรำยกำรเพื่อเป็นหลักฐำน เสร็จสิน้ ขัน้ ตอน

กสิกรไทย
(KBANK)

1. ใส่รหัสของบัตร ATM “XXXX”
2. เลือกทำรำยกำร “กองทุนรวม/สมัครบริกำร K-Moblie Banking/อื่นๆ”
3. เลือกทำรำยกำร “สมัครบริกำรหักบัญชีอัตโนมัติ”
4. เลือกทำรำยกำร “ระบุรหัสบริษทั ”
5. เลือกบัญชี “ออมทรัพย์” หรือ “กระแสรำยวัน”
6. ใส่รหัสบริษัท (Company ID 7 หลัก) “7453209” กด “รหัสบริษทั ถูกต้อง”
7. ระบุหมำยเลขอ้ำงอิง 1 # กรอก “หมำยเลขบัตรประชำชน” 13 หลัก กด “ถูกต้อง”
8. ระบุหมำยเลขอ้ำงอิง 2 # กรอก “หมำยเลขโทรศัพท์” 10 หลัก กด “ถูกต้อง”
9. โปรดอ่ำนเงือ่ นไขและข้อตกลงกำรใช้บริกำรหักบัญชีอตั โนมัติ “ยืนยันกำรทำรำยกำร”
10. รับบัตรคืน และรับใบบันทึกกำรทำรำยกำรเพื่อเป็นหลักฐำน เสร็จสิ้นขั้นตอน

ขัน้ ตอนการทารายการผ่ านหน้ าจอ ATM
1. กรุณำใส่รหัสของบัตร ATM “XXXX”
2. กรุณำเลือกรำยกำร “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริกำร”
3. กรุณำเลือกรำยกำร “บริกำรหักบัญชีอตั โนมัติ”
4. เลือกรำยกำรจำกบัญชี “ออมทรัพย์” หรือ “กระแสรำยวัน”

กรุงไทย
(KTB)

1. กรุณำใส่รหัสของบัตร ATM “XXXX”
2. เงินด่วนเอทีเอ็ม / ATM FAST CASH กด “บริกำรอืน่ ๆ”
3. โปรดเลือกประเภทบริกำร “บริกำรอื่นๆ”
4. โปรดเลือกประเภทบริกำร “สมัครบริกำรหักบัญชี”
5. โปรดอ่ำนเงือ่ นไขและข้อตกลงกำรใช้บริกำรหักบัญชีอตั โนมัติ กด “ระบุรหัสบริษทั ” กด

“5088”
6. โปรดระบุ Reference No.1# “หมำยเลขบัตรประชำชน” 13 หลัก จำกนัน้ ป้อน “จุด” (.) คั่น
ระหว่ำง Ref.1 และ Ref.2
7. โปรดระบุ Reference No.2 # “หมำยเลขโทรศัพท์” 10 หลัก กด “ถูกต้อง”
8. โปรดยืนยันกำรทำรำยกำรของท่ำน กด “ตกลง”
9. รับบัตรคืน และรับใบบันทึกกำรทำรำยกำรเพื่อเป็นหลักฐำน เสร็จสิน้ ขัน้ ตอน

หำกท่ำนประสงค์สอบถำมข้อมูลโปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ำยปฏิบตั กิ ำร
บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน)
โทรศัพท์: 02-015-5999 ต่อ 701,702 แฟกซ์: 02-263-0740
Web site: www.tsfc.to.th E-mail address: operation@tsfc.co.th

