
 

ที่  MBKET  038 / 2559 

      วนัท่ี 25 มกราคม 2559 

เร่ือง แจ้งปรับเปลีย่นช่องทางการฝากถอนเงินมายงับริษัท 

เรียน ลกูค้าผู้มีอปุการะคณุทกุทา่น 

อ้างถงึ หนงัสอืสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย ท่ี บล. 318/2558 เร่ือง แนวทางการปฏิบตัิงาน เร่ือง ช่องทางการรับเงินจาก

ลกูค้าของบริษัทหลกัทรัพย์ ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 

 เนื่องจากสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย ได้ก าหนดให้บริษัทหลกัทรัพย์ทกุแหง่ ก าหนดช่องทางในการรับเงินจากลกูค้า

บคุคลธรรมดา และ ลกูค้าคณะบคุคล ผา่นช่องทาง ATS , E-Payment และหรือ Bahtnet เทา่นัน้ ลกูค้าไมส่ามารถจะโอนฝาก

เงินเข้าบญัชีบริษัทได้โดยตรงที่ธนาคาร โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป นัน้ 

 บริษัทหลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จงึขอท าความเข้าใจมายงัลกูค้าทกุทา่น

เก่ียวกบัการปรับเปลีย่นช่องทางการฝากเงินมายงับริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ตัง้แต่วันที่  1 เมษายน 2559 บริษัทจะไม่สามารถรับการฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทผ่านช่องทางการโอน

เงินจากทุกธนาคารพาณิชย์ กรณีท่ีลกูค้ารายใดมีการฝากเงินโดยการโอนเงินมา บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

ตรวจสอบข้อมลูเพื่อให้มัน่ใจวา่เงินดงักลา่วเป็นเงินของท่าน และบริษัทจ าเป็นต้องท าการคืนเงินดงักลา่วต่อไป 

โดยที่บริษัทไม่สามารถเพิ่มวงเงินในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และ หรือ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าให้กับท่านได้แต่

อยา่งใด ทัง้นีบ้ริษัทจะไมจ่่ายดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นใดจากการโอนเข้าบญัชีบริษัทดงักลา่วด้วย 

2. เพื่อให้การฝากเงินของท่านมายงับริษัทเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว  ซึ่งท าให้การเพิ่มวงเงินรวดเร็วยิ่งขึน้  

บริษัทจึงใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านพิจารณาสมคัรใช้บริการ E-Payment / E-Banking กรณีที่ท่านสนใจสมคัรใช้

บริการ E-Payment / E-Banking ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) , ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

และธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ท่านสามารถติดต่อผ่านบริษัทได้ เนื่องจากธนาคารทัง้สามแห่งมี

นโยบายให้บริษัทยืนยนัข้อมลูลกูค้าก่อนการสมคัรใช้บริการดงักลา่ว โดยที่ท่านไม่ต้องไปที่ธนาคารเอง ส าหรับ

ธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ท่านลูกค้าสามารถติดต่อสมัครใช้ E-Payment / E-Banking ได้ด้วยตนเอง และ

ด าเนินการแจ้งฝากหลกัประกนัผา่นระบบ Internet ของบริษัท โดยท่านต้องใช้ User Name และ Password ใน

การด าเนินการดงักลา่ว และท่านสามารถ download แบบฟอร์มการสมคัร E-Payment / E-Banking ได้จาก 

Website ข อ ง บ ริ ษั ท ต า ม  URL ดั ง นี ้ http://www.maybank-ke.co.th/th/customer-

http://www.maybank-ke.co.th/th/customer-service/download/application-forms/index.html


service/download/application-forms/index.html และโปรดกรอกข้อมลูแบบฟอร์มการสมคัร E-Payment / E-

Banking จ านวน 2  ชุด  พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาสมดุเงินฝากธนาคาร  อย่างละ 2 ชุด พร้อม

ลงลายมือช่ือในเอกสารของทา่นทกุแผน่ให้ตรงตามที่ทา่นได้ให้ไว้กบัธนาคารพาณิชย์ดงักลา่ว และโปรดสง่กลบั

มายงับริษัท เพื่อด าเนินการตอ่ไป 

3. ส าหรับลกูค้าทา่นใดที่ไม่สะดวกในการใช้บริการตามข้อ 2 และต้องการสมคัรการตดับญัชีอตัโนมตัิ (ATS) ท่าน

สามารถ download แบบฟอร์มการสมคัร ATS ได้จาก Website บริษัท ตาม URL ดงันี ้http://www.maybank-

ke.co.th/th/customer-service/download/application-forms/index.html และโปรดกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม 

ATS จ านวน 4 แผ่น พร้อมลงลายมือช่ือของท่านทกุแผ่นให้ตรงตามที่ท่านได้ให้ไว้กบัธนาคารพาณิชย์ดงักลา่ว 

และโปรดสง่กลบัมายงับริษัท เพื่อด าเนินการตอ่ไป  โดยส าหรับกรณีนี ้เมื่อทา่นได้แจ้งความจ านงค์ตดั ATS เพื่อ

ฝากเงินมายงับริษัท บริษัทจะยงัไม่สามารถเพิ่มวงเงินให้ท่านได้ทันที เน่ืองจากบริษัทต้องรอผลการตัด 

ATS จากทางธนาคารพาณิชย์ก่อน จึงจะสามารถเพิ่มวงเงินให้กบัท่านได้ ซึ่งระยะเวลาในการยืนยนัผลการ

ตดั ATS จากธนาคารพาณิชย์แตล่ะแหง่ อยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัท 

4. ส าหรับช่องทางการฝากเงินผ่านระบบ Bill Payment จะมีข้อจ ากดัเก่ียวกบัวงเงินที่จะสามารถช าระได้ในแต่ละ

วนั ซึง่บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการด าเนินการฝากเงินผา่นระบบ Bill Payment ตอ่ไป 

5. ส าหรับช่องทางการฝากเงินผา่นระบบ Bahtnet ที่ลกูค้าทา่นใดใช้บริการอยู ่จะไมไ่ด้รับผลกระทบแตอ่ยา่งใด 

ทัง้นีส้ าหรับลกูค้าท่านใดที่เคยมีการสมคัรใช้บริการ ATS ผ่านบริษัท เพื่อการช าระราคาค่าซือ้ขายหลกัทรัพย์
ส าหรับบญัชีประเภทเงินสด (#1) อยูแ่ล้ว ทา่นสามารถใช้บญัชีดงักลา่วเพื่อแจ้งการตดัช าระ ATS เพื่อฝากเป็นหลกัประกนักบั
บริษัทได้ทนัที ในทกุประเภทบญัชีที่ทา่นมีกบับริษัท กลา่วคือ บญัชี Cash Balance และ บญัชี Credit Balance ด้วย โดยท่าน
เพียงแจ้งยืนยนัความต้องการดงักลา่วแก่บริษัท เพื่อบริษัทจะได้ด าเนินการดงักลา่วต่อไป อย่างไรก็ตามบริษัทใคร่ขอเรียนให้
ท่านทราบว่าการด าเนินการผ่านระบบ E-Payment จะสะดวกและรวดเร็วกว่าระบบ ATS บริษัทจึงใคร่เรียนเชิญชวนให้ท่าน
เปิดใช้บริการ E-Payment ดงักลา่ว 

ดงันัน้บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนช่องทางการฝากถอนเงินมายงัท่าน เพื่อให้ท่านได้มีระยะเวลาในการ
เตรียมการท่ีเพียงพอ เนื่องจากการสมคัรใช้บริการ E-Payment และ หรือ ATS ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการ ไมน้่อยกวา่ 2 สปัดาห์ กรณีที่ทา่นต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ กรุณาติดตอ่ผู้แนะน าการลงทนุของทา่น หรือ 
เจ้าหน้าที่ปฎิบตัิการ โทร. 0-2658-6300 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

           บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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No.  MBKET 038 / 2016 

                  25 January 2016 

Re: Announcement for changing of deposit and withdraw money channel to Company 

To: All value clients 

Re: Letter of the Association of Securities Companies (“ASCO”) No.BorLor.318/2015 Re: the Operational 

Guideline Re: Money Receiving Channel from clients of Intermediaries, dated on 16 December 2015 

 Due to ASCO has prescribed for all intermediaries to regulate regarding with money receiving channel 

from retail and body persons clients via ATS, E-Payment and/ or Bahtnet only, as a result, clients are not able to 

transfer, deposit money to company’s bank account at the bank directly, and shall come into force since the date 

of 1 April 2016 onwards. 

 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited (“Company”) would like to make 

understanding to all clients regarding with changing of deposit money channel to company, the details are as 

follows:  

1. Since 1 April 2016, Company is not able to receive for money depository into company’s bank 

account via money transfer channel from all commercial banks In case of any client who transact 

with money depository by transferring money, company shall reserve for the right to verify the data in 

order to ensure that such money is belong to such client and company must refund such money for 

later on, in this regard, company is not able to increase credit line for securities trading and/ or 

derivatives trading to you at all cases. In addition, company shall not pay for interest or other 

interests as occurred from transfer money into such company’s bank account as well. 

2. In order to facilitate and speed up for your money depository to company as a consequent to speed 

up for increasing credit line, so that, company would like to persuade for considering the application 

for the use of E-Payment/ E-Banking. In case, you are interested to apply for E-Payment/ E-Banking 

of Siam Commercial Bank Plc., Bangkok Bank Plc. and Kasikornthai Bank Plc., you are able to 

contact via company due to these three Banks have policy regarding client’s verification data in prior 



to apply for the said services without contacting by yourself at the bank. For other commercial 

banks, you are able to apply for the use of E-Payment/ E-Banking by yourself and proceed to inform 

regarding with collateral deposit via company’s internet, by which you must use User Name and 

Password to complete of such proceeding and are also able to download application form E-

Payment/ E-Banking from company’s website in accordance with this URL: http://www.maybank-

ke.co.th/th/customer-service/download/application-forms/index.html and please fill in application 

form E-Payment/ E-Banking for two sets and enclose with the copy of Identification card and the 

copy of saving book bank for two sets each, together with signing within such documents for every 

pages with the same as given with the said commercial bank and please return these documents to 

company for further proceedings.   

3. For clients who are not convenience to apply for the use of services as mentioned in article 2 and are 

intended to apply for the Automatic Transfer System (ATS), you are able to download application 

form for ATS from company’s website with URL:  http://www.maybank-ke.co.th/th/customer-

service/download/application-forms/index.html and please fill in ATS form for four pages, together 

with signing within such documents for every pages with the same as given with the said commercial 

bank and please return these documents to company for further proceedings. For this case, when 

you have informed your intention to apply for ATS in order to deposit money to company, company is 

not able to increase for your credit line immediately due to company shall wait for the result of ATS 

deduction from commercial bank as a priority, then company is able to increase for your credit line in 

which the confirmation period for ATS deduction from each commercial bank is out of control. 

4. For the money depository channel via Bill Payment system shall require with the limitation regarding 

with credit line which can be settled for each day, by which company shall inform the details 

regarding with money depository proceeding via Bill Payment system for later on.  

5. For the money depository channel via Bahtnet system as to be used by any clients, those clients 

shall have no effect in all aspects.  

For any clients who have already used to apply for the use of ATS via company in order to be used 
for price settlement in cash account (#1), you are able to use such account for the deduction of ATS for the 
deposit as collateral with company immediately with every account which you have with company, including with 
cash balance account and credit balance account as well, in this regard, you have just informed and confirmed of 
such intention with company, then company shall proceed for further steps in accordance with such intention. 
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However, company is kindly to let you know that proceeding via E-Payment system will be convenient and quicker 
than ATS system. So that, company is kindly persuade to apply for the use of E-Payment service. 

Consequently, company is kindly to inform for changing of deposit and withdraw money channel to 
you, in order to have an enough preparation period due to the application for the use of E-Payment service and/ 
or ATS, each commercial bank shall proceed within the period with no less than two weeks. In case you have an 
additional query, please contact your investment consultant or operation officer Tel. 0-2658-6300.  

For your acknowledgement 

 

       Best Regards, 

                Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 

 


