เนื่อ งจากสมาคมบริษ ท
ั หล ก
ั ทร พ
ั ย์ไ ทย (ASCO) ได้ก าหนดให้บ ริษ ท
ั
่ งทางในการร ับเงินจากลูกค้าบุคคลธรรมดา
หล ักทร ัพย์ทก
ุ แห่ง กาหนดชอ
และ ลู ก ค้า คณะบุ ค คล ผ่า นช่ อ งทาง ATS, E-Payment
และ/หรือ
Bahtnet เท่านน
ั้ ด ังนน
ั้ ตงแต่
ั้
ว ันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ลูกค้าไม่
ี ริษ ัทได้โดยตรง
สามารถฝาก/โอนเงินสดเข้าบ ัญชบ
้ หลักทรั พย์ ตราสารอนุ พันธ์ และอืน
บริษัทขอแจ ้งรายละเอียดช่องทางการฝากเงินเพื่อการซือ
่ ๆ เพื่อทดแทนการ
ฝาก/โอนเงินเข ้าบัญชีบริษัท ดังนี้

่ งทางที่ 1 - E-Payment
ชอ
้ ขายท ันทีหล ังจากทารายการฝากเงิน
้ พร้อมซือ
ข้อดี : วงเงินขึน
ธนาคารทีบ
่ ริษ ัทให้บริการ E-Payment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)



สาหรับ 1) ธนาคารยูโอบี 2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3) ธนาคารกรุงไทย 4) ธนาคารทหารไทย และ 5)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กรณีลูกค ้ามีบริการอีแบงก์กงิ้ กับทางธนาคารแล ้ว สามารถใช ้ Username และ
Password ทีไ่ ด ้รับจากธนาคารเพือ
่ ใช ้บริการอีแบงก์กงิ้ ทารายการผ่านหน ้าเว็บไซต์ เมย์แบงก์ กิมเอ็งได ้
ทันที หากยังไม่มบ
ี ริการอีแบงก์กงิ้ ให ้สมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคารดังนี้
ธนาคาร
ธนาคารยูโอบีจากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)



เว็บไซต์
www.uob.co.th
https://www.krungsrionline.com
http://www.ktb.co.th/ktb/th/online-services.aspx

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

www.tmbdirect.com

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

www.cimbclicks.in.th

สาหรับ 1) ธนาคารไทยพาณิชย์ 2) ธนาคารกรุงเทพ และ 3) ธนาคารกสิกรไทย ลูกค ้าต ้องเซ็นเอกสาร
เพือ
่ สมัครบริการอีแบงก์กงิ้ กับเมย์แบงก์ กิมเอ็ง เท่านั น
้ โดยดาวน์โหลดหนั งสือยินยอมให ้หักบัญชีเงิน
่ ในเอกสารของท่านทุกแผ่นให ้
ฝาก (กดที่ Link) กรอกข ้อมูล แนบเอกสารตามตารางพร ้อมลงลายมือชือ
ตรงตามทีท
่ ่า นได ้ให ้ไว ้กับ ธนาคารพาณิช ย์ดัง กล่าว และน าส่ง ให ้กับ ผู ้แนะน าการลงทุน เพื่อด าเนินการ
ต่อไป
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ธนาคาร

Link

แบบฟอร์ม

สาเนาบ ัตร
ประชาชน

หน้า Book
Bank

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

SCB

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

BBL

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

KBANK

2 ชุด

2 ชุด

2 ชุด

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
วิธฝ
ี ากเงินผ่าน E-Payment

1. เปิ ดใช ้บริการธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) หรืออีแบงก์กงิ้ กับธนาคาร ตามวิธก
ี ารของแต่ละ
ธนาคารต่างๆข ้างบนเพือ
่ รับ Username และ Password
2. Log In เข ้าสูร่ ะบบของเมย์แบงก์ กิมเอ็งผ่านเว็บไซต์ www.maybank-ke.co.th
3. เมนู "หน ้าหลัก" ไปเมนู "อีแบงก์กงิ้ " เพือ
่ ทารายการฝากเงินจากธนาคารออนไลน์ของลูกค ้า (เมือ
่ ลูกค ้า
่ น ้า Log In ของธนาคารนัน
เลือกธนาคารเพือ
่ ต ้องการทารายการ ระบบอาจจะ Redirect ไปสูห
้ ๆ ให ้ลูกค ้า
ใส่ Username และ Password ทีไ่ ด ้รับจากการสมัครบริการอีแบงก์กงิ้ เพือ
่ เข ้าสูร่ ะบบ)
4. วงเงินจะขึน
้ ทันทีหลังจากทารายการฝากเงิน (ยกเว ้นบัญชีหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ และบัญชีอนุพันธ์ -4 ที่
วงเงินจะไม่ขน
ึ้ ทันที)

่ งทางที่ 2 - ATS
ชอ
ธนาคารทีบ
่ ริษ ัทให้บริการ ATS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก ้ จากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จากัด (มหาชน)



ื้ ขายหลักทรัพย์บัญชีใดบัญชีหนึง่ อยู่แล ้ว (บัญชีหมายเลข 1,6,7 หรือ 8)
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้ามี ATS กับบัญชีซอ
ลูกค ้าไม่ต ้องทาอะไรเพิม
่ เติม โดยลูกค ้าจะสามารถฝากเงินโดยใช ้ทุกบัญชีธนาคารทีส
่ มัคร ATS ไว ้ได ้กับ
้
ื
ทุกบัญชีซอขายหลักทรัพย์ และอนุพันธ์
ื้ ขายหลักทรัพย์ใดๆ (บัญชีหมายเลข 1,6,7 หรือ 8) ให ้ลูกค ้าดาวน์
กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าไม่เคยมี ATS กับบัญชีซอ
โหลดหนั ง สือขอให ้หั กบัญ ชีเงินฝาก (กดที่ Link ด ้านล่า ง) กรอกข ้อมูล และนาส่งให ้กับผู ้แนะน าการ
ลงทุนเพือ
่ ดาเนินการต่อไป



ธนาคาร
สมัครบริการ ATS กับ 11 ธนาคาร


Link

แบบฟอร์ม

ATS

4 ชุด

สาหรั บ 1) ธนาคารกรุงไทย และ 2) ธนาคารกสิกรไทย 3) ธนาคารไทยพาณิชย์ และ 4)
ธนาคารธนชาต ลูกค ้าสามารถเพิม
่ ความรวดเร็วในการสมัครใช ้ ATS ได ้ดังนี้
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1. ลูกค ้าต ้องทราบเลขทีบ
่ ญ
ั ชีหลักทรัพย์ทต
ี่ ้องการสมัคร จากนั น
้ ให ้ลูกค ้าดาเนินการสมัคร
ใช ้บริการหักบัญชีอัตโนมัต ิ (ATS) ผ่านตู ้เครือ
่ งเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคารทีล
่ ก
ู ค ้าใช ้
บริการอยู่
2. จากนั ้น ให ล
้ ู ก ค ้ากรอกข ้อมู ล หนั ง สือ ขอให ห
้ ั ก บั ญ ชีเ งิน ฝาก (สามารถดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์มโดยกดที่ Link) พร ้อมทัง้ แนบเอกสารการสมัครใช ้บริการ ATS ตามข ้อ 1.ที่
ลูกค ้าได ้จากการสมัครผ่านตู ้เครื่องเอทีเอ็ม (ATM) และให ้นาส่งเอกสารดังกล่าวมา
พร ้อมกับหนั งสือขอให ้หักบัญชีเงินฝาก ให ้กับผู ้แนะนาการลงทุนเพือ
่ ดาเนินการต่อไป


สาหรับ 1) ธนาคารไทยพาณิชย์ และ 2) ธนาคารกรุงไทย ลูกค ้าสามารถเพิม
่ ความรวดเร็ วในการ
สมัครใช ้ ATS ได ้ดังนี้
1. ลูกค ้าต ้องทราบเลขทีบ
่ ญ
ั ชีหลักทรัพย์ทต
ี่ ้องการสมัคร จากนั น
้ ให ้ลูกค ้าดาเนินการสมัคร
ใช ้บริก ารหั ก บัญชีอัตโนมั ต ิ (ATS) ผ่า น Internet Banking ของธนาคารทีล
่ ูกค ้าใช ้
บริการอยู่
2. จากนั ้น ให ล
้ ู ก ค ้ากรอกข ้อมู ล หนั ง สือ ขอให ห
้ ั ก บั ญ ชีเ งิน ฝาก (สามารถดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์มโดยกดที่ Link) พร ้อมทัง้ แนบเอกสารการสมัครใช ้บริการ ATS ตามข ้อ 1.ที่
ลูกค ้าได ้จากการสมัครผ่าน Internet Banking และให ้นาส่งเอกสารดังกล่าวมาพร ้อม
กับหนังสือขอให ้หักบัญชีเงินฝาก ให ้กับผู ้แนะนาการลงทุนเพือ
่ ดาเนินการต่อไป



สาหรั บ 1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2) ธนาคารกรุงไทย และ 3) ธนาคารธนชาต ลูกค ้าสามารถ
เพิม
่ ความรวดเร็วในการสมัครใช ้ ATS ได ้ดังนี้
1. ให ล
้ ู ก ค า้ น าเอกสารหนั ง สือ ขอให ห
้ ั ก บั ญ ชีเ งิน ฝาก 4 ชุ ด (สามารถดาวน์ โ หลด
แบบฟอร์มโดยกดที่ Link) ไปทีส
่ าขาเจ ้าของบัญชีธนาคารของลูกค ้า เพื่อตรวจสอบ
ลายเซ็นและลงทะเบียนสมัครหักบัญชี ATS
2. ลูก ค ้าจะได ้รั บ เอกสารหนั ง สือ ขอให ้หั ก บั ญ ชีเ งิน ฝากตั ว จริง ที่ม ีล ายเซ็ น เจ า้ หน า้ ที่
ธนาคาร พร ้อมตราประทับ 3 ชุด
3. นาเอกสารหนั งสือขอให ้หักบัญชีเงินฝาก ซึง่ ตรวจสอบลายเซ็นโดยธนาคารแล ้วทัง้ 3
ชุดส่งให ้ผู ้แนะนาการลงทุนเพือ
่ ดาเนินการต่อไป

วิธฝ
ี ากเงินผ่าน ATS
วิธก
ี ารฝากเงินผ่าน ATS ทาได ้ 4 ช่องทางดังนี้
1. ลูก ค ้าทารายการด ้วยตนเองผ่า นหน า้ เว็ บ ไซต์ วิธ ีนี้ทาได ้เฉพาะ ATS ของธนาคารไทยพาณิช ย์, ธนาคาร
กรุงเทพ , ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย (สาหรับธนาคารทหารไทยและ ธนาคารธนชาต จะเปิ ด
ให ้บริการผ่านหน ้าเว็บไซต์วน
ั ที่ 18 เม.ย. 2559)
1.1. Log In เข ้าสูร่ ะบบของเมย์แบงก์ กิมเอ็งผ่านเว็บไซต์ www.maybank-ke.co.th
1.2. เมนู "หน ้าหลัก" ไปเมนู "ทาธุรกรรมผ่าน ATS" เพือ
่ ทารายการฝากเงินโดยหักบัญชีทล
ี่ ก
ู ค ้าแจ ้งไว ้
1.3. บริษัทจะเพิม
่ วงเงินทันทีทไี่ ด ้รับยืนยันจากธนาคารเจ ้าของบัญชี โดยปกติธนาคารจะใช ้เวลายืนยัน 5-10
นาที
2. ลูกค ้ากรอกแบบฟอร์ม “ใบแจ ้งการฝากเงิน” (กดที่ Link เพือ
่ ดาวน์โหลด) แล ้วนาส่งฝ่ ายปฏิบัตก
ิ ารหลักทรัพย์
หรือผู ้แนะนาการลงทุนของท่าน ผ่านทาง E-mail, Fax หรือนาส่งตัวจริง
3. ลูกค ้าโทรศัพท์แจ ้งความประสงค์ฝากเงินผ่าน ATS ทีฝ
่ ่ ายปฏิบัตก
ิ ารหลักทรั พย์ หรือ ผู ้แนะนาการลงทุนของ
ท่าน
4. ลูกค ้าส่ง E-mail จาก E-mail เดียวกับทีไ่ ด ้ลงทะเบียนไว ้กับบริษัท โดยแจ ้งความประสงค์ฝากเงินผ่าน ATS ที่
pay-in@maybank-ke.co.th ของฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ ารหลักทรัพย์ หรือส่ง Email ไปทีผ
่ ู ้แนะนาการลงทุนของท่าน
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่ งทางที่ 3 – Bill Payment
ชอ
วิธน
ี เี้ หมาะสาหรบ
ั ลูกค้าทีเ่ ปิ ดบญ
ั ชีใหม่ ซึง่ ได้ร ับเลขทีบ
่ ัญชีแล้ว และอยูร
่ ะหว่างการสม ัคร E-Payment
หรือ ATS
ธนาคารทีบ
่ ริษ ัทให้บริการ Bill Payment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จากัด (มหาชน)

บริษัทเปิ ดให ้บริการรับฝากเงินผ่าน Bill Payment เพือ
่ เป็ นทางเลือกให ้แก่ลก
ู ค ้า อย่างไรก็ตาม การฝากเงินผ่าน
Bill Payment มีข ้อจ ากัด เกีย
่ วกับจานวนเงินที่ฝ ากได ้สูงสุด และค่าธรรมเนียมในการทารายการ ซึง่ ขึน
้ อยู่กับ
ข ้อกาหนดของแต่ละธนาคาร
ค่าธรรมเนียมในการทารายการสาหรับบริการ Bill Payment ณ ปั จจุบน
ั กาหนดไว ้ดังนี้
ธนาคาร

หน่วย : บาท
ค่าธรรมเนียมต่อรายการ

วงเงินในการโอนต่อรายการ
ในเขต

ค่าธรรมเนียมส่วนเพิม
่

นอกเขต

ค่าธรรมเนียมส่วนเพิม
่

ในเขต

นอกเขต

BBL

ไม่จากัด

-

1,000,000

0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000

10

15

KBANK

ไม่จากัด

-

99,000,000

0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000

10

10

-

1,000,000

0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000

10

15

15 บาท/รายการ

1,000,000

15 บาท/รายการ

15

15

SCB

ไม่จากัด

KTB

1,000,000

TBANK

ไม่จากัด

-

100,000

0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000

15

20

BAY

ไม่จากัด

-

100,000

0.1% สูงสุดไม่เกิน 1,000

10

20

TMB

1,000,000,000

-

1,000,000,000

-

8

8

UOB

ไม่จากัด

-

ไม่จากัด

-

15

25

CIMBT

ไม่จากัด

-

ไม่จากัด

-

5

5

LH BANK

ไม่จากัด

-

ไม่จากัด

-

10

10

วิธฝ
ี ากเงินผ่าน Bill Payment
1. ลูกค ้าสามารถฝากเงินผ่าน Bill Payment โดยมี 4 ช่องทางดังนี้
1.1. ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยใช ้แบบฟอร์มใบนาฝากของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง (บริษัทจะแจ ้ง Link เพือ
่
ดาวน์โ หลดในภายหลัง ) กรอกแบบฟอร์ม โดยระบุห มายเลขอ ้างอิง ของผู ้ชาระ (เลขทีบ
่ ัตรประจ าตัว
ื้ ขายหลักทรัพย์ 8 หลัก (ref.2)) และจานวนเงินทีต
ประชาชน 13 หลัก (ref.1) และเลขทีบ
่ ัญชีซอ
่ ้องการ
ฝากให ้ถูกต ้อง แล ้วนาไปยืน
่ ทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคาร
1.2. ผ่านตู ้ ATM ของธนาคาร โดยกด 1) Comp Code ตามตารางด ้านล่าง 2) หมายเลขอ ้างอิงของผู ้ชาระ
ื้ ขายหลักทรัพย์ 8 หลัก (ref.2))
(เลขทีบ
่ ัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก (ref.1) และ 3) เลขทีบ
่ ัญชีซอ
ให ้ถูกต ้อง (กรณีต ้องการฝากเข ้าบัญชี TFEX ทีข
่ น
ึ้ ต ้นด ้วย C, F หรือ P ให ้กดเลข 0 แทนตัวอักษร)
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1.3. ผ่านระบบธนาคารออนไลน์ โดยกด 1) Comp Code/Service Code ตามตารางด ้านล่าง 2) หมายเลข
ื้ ขายหลักทรัพย์
อ ้างอิงของผู ้ชาระ (เลขทีบ
่ ต
ั รประจาตัวประชาชน 13 หลัก (ref.1) และ 3) เลขทีบ
่ ัญชีซอ
8 หลัก (ref.2)) ให ้ถูกต ้อง
1.4. ผ่านระบบ Mobile Banking โดยกด 1) Comp Code/Service Code ตามตารางด ้านล่าง 2) หมายเลข
ื้ ขายหลักทรัพย์
อ ้างอิงของผู ้ชาระ (เลขทีบ
่ ต
ั รประจาตัวประชาชน 13 หลัก (ref.1) และ 3) เลขทีบ
่ ัญชีซอ
8 หลัก (ref.2)) ให ้ถูกต ้อง
Comp Code/Service Code ในการทา Bill Payment มีรายละเอียดดังนี้
ธนาคาร

ช่องทางทารายการ Bill Payment
ATM

Internet Banking

Mobile Banking

BBL

35544

KEST

KEST

KBANK

35542

35542

35542

SCB

8842

8842

8842

KTB

5320

5320

5320

TBANK

3119

3119

3119

BAY

21259

21259

21259

TMB

2523

2523

2523

UOB
CIMBT
LH BANK

2910

2910

2910

ไม่ต ้องระบุ Comp Code ให ้
่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์
เลือกชือ
แบงก์ กิมเอ็ง
2034

MBKETBILL

บริษัทจะแจ ้งให ้ทราบภายหลัง

2034

2034

2. ลูกค ้าส่งหลักฐานการฝากเงินมายังบริษัทผ่าน 3 ช่องทางดังนี้
2.1. Line โดยลูกค ้าถ่ายรูปหลักฐานการฝากเงินแบบ Bill Payment แล ้วส่งมาที่ Line ของบริษัท (ลูกค ้า
สามารถดู Line ID ของสานักงานใหญ่ และสาขาต่างๆ ได ้ที่ http://www.maybankke.co.th/media/401717/line-payin.pdf)
2.2. Email โดยลูกค ้าถ่ายรูปหลักฐานการฝากเงินแบบ Bill Payment แล ้วส่งมาที่ Email pay-in@maybankke.co.th หรือส่งไปที่ Email ของผู ้แนะนาการลงทุนของท่าน
2.3. Fax โดยลูกค ้าส่งหลักฐานการฝากเงินแบบ Bill Payment (ส่ง Fax มาทีเ่ บอร์โทรสารของแต่ละสาขา
โดยดูเบอร์ Fax ได ้ที่ http://www.maybank-ke.co.th/customer-service/officebranches/index.html)

่ งทางที่ 4 –Bahtnet
ชอ
ลูกค ้าทีเ่ คยใช ้บริการอยู่ สามารถโอนเงินได ้ตามวิธป
ี ฏิบัตเิ ดิมโดยไม่ได ้รับผลกระทบแต่อย่างใด

หากลูกค ้ามีข ้อสงสัยสามารถสอบถามเพิม
่ เติมได ้ทีผ
่ ู ้แนะนาการลงทุนของท่าน หรือติดต่อศูนย์ลก
ู ค ้าสัมพันธ์ 02658-5050 หรืออีเมล์ clientservice@maybank-ke.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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