
   
                                                                                                                                                                                         
   
    บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด(มหาชน) 
    TSFC Securities Public Company Limited 

     การสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ผ่านเครื่อง ATM 
ธนาคาร ขั้นตอนการท ารายการผ่านหน้าจอ ATM ธนาคาร ขั้นตอนการท ารายการผ่านหน้าจอ ATM 

กรุงเทพ 
(BBL) 

 

1. เลือก “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ” หลังจากกดรหัสและเลอืกภาษาแล้ว  
2. เลือก “บรกิารหักบัญชอีัตโนมัติ”  
3. หน้าจอแสดงเงื่อนไขการใช้บรกิาร ให้ลกูค้ายอมรับ กด “ตกลง”  
4. เลือกประเภทบัญชีทีท่่านจะใช้บรกิาร “บัญชีสะสมทรัพย์” หรอื “บัญชีกระแสรายวัน”  
5. เลือกรายการ “สมัครดว้ยรหัสบริษัท 5 หลัก”  

6. ระบุ รหัสบริษัท 5 หลกั “90057” กด “ถูกต้อง”  

7. หน้าจอให้ระบุ Reference No.1 ใส่ “หมายเลขบัตรประชาชน” 13 หลัก กด “ถูกต้อง”  
8. ระบุ Reference No.2 ใส่ “หมายเลขโทรศัพท์” 10 หลัก กด “ถกูต้อง”  
9. หน้าจอให้ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเพื่อตรวจสอบยืนยัน/ยกเลกิ กด “ยืนยนั”  
10. รับบัตรคืน และรับใบบันทึกการทำรายการเพื่อเป็นหลักฐาน เสรจ็สิ้นขั้นตอน 

กรุงศร ี
(BAY) 

 

1. กรุณาใส่รหัสของบัตร ATM “XXXX”  
2. กรุณาเลอืกรายการ “สมัคร/เปลีย่นแปลงบริการ”  
3. กรุณาเลอืกรายการ “บรกิารหักบัญชีอตัโนมัติ”  
4. เลือกรายการจากบัญช ี“ออมทรัพย์” หรือ “กระแสรายวัน”  

5. กรุณาระบุเลขที่บัญชีบริษัท “0019153807” กด “ถกูตอ้ง”  

6. โปรดอ่านเงือ่นไขข้อตกลงการให้บรกิาร กด “ตกลง”  
7. ระบุหมายเลขอ้างองิ 1# “หมายเลขบัตรประชาชน”13 หลัก กด “ถกูต้อง”  
8. ระบุหมายเลขอ้างองิ 2 # “หมายเลขโทรศัพท์” 10 หลกั กด “ถกูตอ้ง” 
9. รับบัตรคืน และรับใบบันทกึการทำรายการเพื่อเป็นหลกัฐาน เสร็จสิน้ขัน้ตอน 
 

ไทยพาณิชย ์
(SCB) 

 

1. ใส่รหัสบัตร ATM “XXXX” กดปุ่ม “ยนืยัน /OK” เลอืกรายการ “อืน่ๆ”  
2. เลือกรายการ “สมัครโมบาย-อินเตอร์เนต็แบงกก์ิ้งและอื่น ๆ/ตรวจสอบขอ้มูลเครดติ (NCB)”  
3. สมัครบรกิาร เลอืก “หกับัญชอีัตโนมัติ” 
4. สมัครบรกิารหักบัญชอีัตโนมัติโดยหักจากบัญชี “เดินสะพัด” หรอื “ออมทรัพย์” 
5. เลือก “อื่น ๆ” 

6. ใส่ Com Code 4 หลกั “8085” กด “ถูกตอ้ง”  

7. ใส่หมายเลขอ้างอิง Ref#No.1 “หมายเลขบัตรประชาชน”13 หลกั กด “ถกูต้อง”  
8. ใส่หมายเลขอ้างอิง Ref#No.2 “หมายเลขโทรศัพท์” 10 หลัก กด “ถูกตอ้ง” 
9. ตรวจสอบความถูกต้องและขอ้ตกลง กด “ยืนยนั”  
9. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทำรายการเพื่อเป็นหลกัฐาน เสร็จสิน้ขัน้ตอน 

กรุงไทย 
(KTB) 

 

1. กรุณาใส่รหัสของบัตร ATM “XXXX”  
2. เงินดว่นเอทีเอม็ / ATM FAST CASH กด “บริการอืน่ๆ”  
3. โปรดเลอืกประเภทบรกิาร “บริการอื่นๆ”  
4. โปรดเลอืกประเภทบรกิาร “สมัครบริการหักบัญชี”  
5. โปรดอ่านเงือ่นไขและขอ้ตกลงการใช้บรกิารหักบัญชีอตัโนมัติ กด “ระบุรหัสบริษัท” กด  

   “5088”  
6. โปรดระบุ Reference No.1# “หมายเลขบัตรประชาชน” 13 หลกั จากนัน้ป้อน “จดุ” (.) คั่น 
    ระหว่าง Ref.1 และ Ref.2  
7. โปรดระบุ Reference No.2 # “หมายเลขโทรศัพท์” 10 หลัก กด “ถูกตอ้ง”  
8. โปรดยนืยันการทำรายการของท่าน กด “ตกลง”  
9. รับบัตรคืน และรับใบบันทกึการทำรายการเพื่อเป็นหลกัฐาน เสร็จสิน้ขัน้ตอน 

กสิกรไทย 
(KBANK) 

 

1. ใส่รหัสของบัตร ATM “XXXX”  
2. เลือกทำรายการ “กองทุนรวม/สมัครบรกิาร K-Moblie Banking/อื่นๆ”  
3. เลือกทำรายการ “สมัครบรกิารหักบัญชอีัตโนมัติ” 
4. เลือกทำรายการ “ระบุรหัสบริษัท”  
5. เลือกบัญชี “ออมทรัพย”์ หรอื “กระแสรายวนั”  

6. ใสร่หัสบริษัท (Company ID 5 หลัก) “10862” กด “รหัสบริษัทถกูตอ้ง”  

7. ระบุหมายเลขอ้างองิ 1 # กรอก “หมายเลขบัตรประชาชน” 13 หลัก กด “ถูกต้อง” 
8. ระบุหมายเลขอ้างองิ 2 # กรอก “หมายเลขโทรศัพท์” 10 หลัก กด “ถกูต้อง” 
9. โปรดอ่านเงือ่นไขและขอ้ตกลงการใช้บรกิารหักบัญชีอตัโนมัติ “ยืนยันการทำรายการ”  
10. รับบัตรคืน และรับใบบันทึกการทำรายการเพื่อเป็นหลักฐาน เสรจ็สิ้นขั้นตอน 

   
 

หากท่านประสงค์สอบถามข้อมูลโปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายปฏิบัติการ 
บริษัทหลักทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 

โทรศัพท:์ 02-015-5999 ต่อ 701,702    แฟกซ์: 02-263-0740 
Web site: www.tsfc.to.th  E-mail address: operation@tsfc.co.th 

 

http://www.tsfc.to.th/

