
เนื่องจากสมาคมบรษิทัหลกัทรพัย์ไทย (ASCO) ได้ก าหนดให้บรษิทั
หลกัทรพัยท์กุแหง่ ก าหนดชอ่งทางในการรบัเงนิจากลูกคา้บุคคลธรรมดา 
และ ลูกคา้คณะบุคคล ผ่านช่องทาง ATS, E-Payment และ/หรอื 
Bahtnet เทา่น ัน้ ดงัน ัน้ ต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 2559 เป็นตน้ไป ลูกคา้ไม่
สามารถฝาก/โอนเงนิสดเขา้บญัชบีรษิทัไดโ้ดยตรง 
 

บรษัิทขอแจง้รายละเอยีดชอ่งทางการฝากเงนิหลักประกันเพือ่การซือ้หลักทรัพย ์และตราสารอนุพันธเ์พือ่ทดแทน
การฝาก/โอนเงนิเขา้บญัชบีรษัิท ดงันี ้

 

ช่องทางที ่1 - สมคัรบรกิาร E-Payment Service : E-Payment ของ บมจ. 
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) 

ขอ้ด ี: วงเงนิขึน้พรอ้มเทรดทนัทหีลงัจากท ารายการฝากเงนิ 

 ส าหรับ 1) ธนาคารยูโอบ ี2) ธนาคารกรุงศรอียุธยา 3) ธนาคารกรุงไทย 4) ธนาคารทหารไทย และ 5) 

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย กรณีลูกคา้มบีรกิารอแีบงก์กิง้กับทางธนาคารแลว้ สามารถใช ้Username และ 

Password ทีไ่ดรั้บจากธนาคารเพือ่ใชบ้รกิารอแีบงกก์ิง้ ท ารายการผ่านหนา้เว็บไซต ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็งได ้

ทนัท ีหากยังไมม่บีรกิารอแีบงกก์ิง้ ใหส้มัครผา่นเว็บไซตข์องธนาคารดงันี้ 

ธนาคาร เว็บไซต ์

ธนาคารยโูอบจี ากดั (มหาชน) www.uob.co.th  

ธนาคารกรุงศรอียธุยาจ ากดั (มหาชน) https://www.krungsrionline.com 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) http://www.ktb.co.th/ktb/th/online-services.aspx 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) www.tmbdirect.com  

ธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) www.cimbclicks.in.th 

 ส าหรับ 1) ธนาคารไทยพาณิชย ์2) ธนาคารกรุงเทพ และ 3) ธนาคารกสกิรไทย ลกูคา้ตอ้งเซ็นเอกสาร

เพือ่สมัครบรกิารอแีบงกก์ิง้กับเมยแ์บงก ์กมิเอ็ง เทา่นัน้ โดยดาวน์โหลดหนังสอืยนิยอมใหห้ักบัญชเีงนิ

ฝาก (กดที ่Link) กรอกขอ้มูล แนบเอกสารตามตารางพรอ้มลงลายมอืชือ่ในเอกสารของทา่นทกุแผ่นให ้

ตรงตามทีท่่านไดใ้หไ้วก้ับธนาคารพาณิชยด์ังกล่าว และน าสง่ใหก้ับ เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง เพื่อด าเนินการ

ตอ่ไป 

ธนาคาร Link แบบฟอรม์ 
ส าเนาบตัร
ประชาชน 

หนา้ Book 
Bank 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) SCB  2 ชดุ 2 ชดุ 2 ชดุ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) BBL  2 ชดุ 2 ชดุ 2 ชดุ 

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) KBANK  2 ชดุ 2 ชดุ 2 ชดุ 

 วธิฝีากเงนิผ่าน E-Payment 

1. เปิดใชบ้รกิารธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) หรืออแีบงกก์ิง้กับธนาคาร ตามวธิกีารของแตล่ะ

ธนาคารตา่งๆขา้งบนเพือ่รับ Username และ Password  

2. เขา้สูร่ะบบจากหนา้หลกัของเว็บไซต ์www.maybank-ke.co.th 

http://www.uob.co.th/
https://www.krungsrionline.com/
http://www.ktb.co.th/ktb/th/online-services.aspx
http://www.tmbdirect.com/
http://www.cimbclicks.in.th/
http://www.maybank-ke.co.th/media/402459/scb_request_th.pdf
http://www.maybank-ke.co.th/download/requestbbl.pdf
http://www.maybank-ke.co.th/download/kbank_odd_payer_mb_kimeng.pdf
http://www.maybank-ke.co.th/


3. เมนู "หนา้หลกั" ไปเมนู "อแีบงกก์ิง้" เพือ่ท ารายการฝากเงนิจากธนาคารออนไลนข์องลกูคา้ 

4. วงเงนิจะขึน้ทนัทหีลงัจากท ารายการฝากเงนิ 

ช่องทางที่ 2 - สมคัรบร ิการ ATS :  บร ิการหกับญัชีอตัโนมตั ิ (ATS) กบั บมจ. 
หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) 

 ส าหรับ 1) ธนาคารไทยพาณิชย ์2) ธนาคารกรุงเทพ 3) ธนาคารยูโอบ ี4) ธนาคารกรุงศรอียุธยา 5)

ธนาคารกรุงไทย 6) ธนาคารทหารไทย 7) ธนาคารกสกิรไทย 8) ธนาคารธนชาต 9) ธนาคารซไีอเอ็มบ ี
ไทย 10) ธนาคารทสิโก ้และ 11) ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์ลกูคา้ดาวน์โหลดหนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิ

ฝาก (กดที ่Link) กรอกขอ้มลู และน าสง่ใหก้บั เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง เพือ่ด าเนนิการตอ่ไป 

ธนาคาร Link แบบฟอรม์ 

สมัครบรกิาร ATS กบั 11 ธนาคาร ATS  4 ชดุ 

 ทัง้นี ้ส าหรับ 1) ธนาคารกรุงไทย และ 2) ธนาคารกสกิรไทย ลกูคา้สามารถเพิม่ความรวดเร็วในการสมัคร

ใชบ้รกิารหักบญัชอีตัโนมัต ิ ATS กบัทางบรษัิท ไดด้งันี ้

 

1. ใหลู้กคา้ด าเนินการสมัครใชบ้ริการหักบัญชอีัตโนมัต ิ(ATS) ผ่านตูเ้ครื่องเอทเีอ็ม (ATM) ของ

ธนาคารทีล่กูคา้ใชบ้รกิารอยู ่

ธนาคาร เว็บไซต ์

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) KTB  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) KBANK  

2. จากนัน้ใหล้กูคา้กรอกขอ้มูลหนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิฝาก (สามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอรม์โดย 

กดที ่Link)  พรอ้มทัง้แนบเอกสารการสมัครใชบ้รกิาร ATS ตามขอ้ 1.ทีล่กูคา้ไดจ้ากการสมัคร

ผ่านตูเ้ครือ่งเอทเีอ็ม (ATM) และใหน้ าสง่เอกสารดังกลา่วมาพรอ้มกับหนังสอืขอใหห้ักบัญชเีงนิ

ฝาก ใหก้บั เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง เพือ่ด าเนนิการตอ่ไป 

วธิฝีากเงนิผ่าน ATS (อยูร่ะหวา่งการพัฒนา โดยบรษัิทจะแจง้รายละเอยีดใหท้ราบในภายหลงั) 

1. เขา้สูร่ะบบจากหนา้หลกัของเว็บไซต ์www.maybank-ke.co.th 

2. เมนู "หนา้หลกั" ไปเมนู "ท าธรุกรรมผา่น ATS" เพือ่ท ารายการฝากเงนิโดยหักบญัชทีีล่กูคา้แจง้ไว ้

3. วงเงนิจะขึน้ภายใน 1 ชัว่โมงหลงัจากท ารายการ 

ชอ่งทางที ่3 – โอนเงนิผา่นบรกิาร Bahtnet ทีเ่คานเ์ตอรธ์นาคาร 

ลกูคา้ทีเ่คยใชบ้รกิารอยู่จะไมม่ผีลกระทบแตอ่ย่างใด 

ชอ่งทางที ่4 – Bill Payment 

อยูร่ะหวา่งพัฒนา โดยบรษัิทจะแจง้รายละเอยีดใหท้ราบในภายหลงั 

หากลกูคา้มขีอ้สงสยัสามารถสอบถามเพิม่เตมิไดท้ีผู่แ้นะน าการลงทนุของทา่น หรอืตดิตอ่ศนูยล์กูคา้สมัพันธ ์02-

658-5050 หรอือเีมล ์clientservice@maybank-ke.co.th 

http://www.maybank-ke.co.th/media/402567/ats-full_th.pdf
http://www.maybank-ke.co.th/media/402462/ktb_new.html
http://www.maybank-ke.co.th/media/402461/kbank_new.html
http://www.maybank-ke.co.th/
mailto:clientservice@maybank-ke.co.th


  

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
           
          
         ปรับปรุงลา่สดุ 5 ก.พ. 59 


