
คู่มือการใช้บริการ Bill Payment เพ่ือช าระเงินกบั บล.ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 
 

  

ธ.ทหารไทย 

1. เขา้เวบ็ไซต ์WWW.TMBDIRECT.COM 

2. Login เขา้สู่ระบบ 

3. เลอืกเมนู”จ่ายบลิ” และเลอืกบรษิทัที่ตอ้งการช าระเงนิ 

4. หากเป็นการท ารายการครัง้แรกของบรษิทันัน้ 

   คลกิทีเ่มนู “ตัง้ค่า” เลอืกเมนูย่อย “บลิของฉนั”  

5. พมิพค์ าวา่ “ดีบีเอส” ในชอ่งคน้หา  

6. กดปุ่ม  

 
7. ระบุรายละเอยีด ได้แก่ 

ชือ่เรยีกแทน : ระบุ “DBSV” 

ชือ่-นามสกุลลกูคา้ (ภาษาองักฤษเท่านัน้) 

หมายเลขลกูคา้: เลขบญัชซีือ้หลกัทรพัยห์ุ้นหรอือนุพนัธ ์7 หลกั 

หมายเลขอา้งองิ: เลขบตัรประชาชน13 หลกั 

      หรอืเลขทีห่นงัสอืเดนิทาง  

แลว้คลกิปุ่ม  

8. ยนืยนั คลกิปุ่ม  

9. ระบุ OTP Code และกดปุ่ม "ยนืยนั 

10.เลอืกเมนู”จ่ายบลิ” และเลอืก  

บจก.หลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (2607) 

11. ระบุจ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ และคลกิ  

12. ยนืยนัและระบุ OTP Code คลกิปุ่ม  

 

รหสับริษทั (COMP. CODE) : 2607 

 

 

 

ธ.กสิกรไทย 

1. เขา้เวบ็ไซต ์WWW.KASIKORNBANK.COM 

2.ไปทีเ่ขา้สู่ระบบเลอืก “K-Cyber Banking” 

 
3. Login เขา้สู่ระบบ 

4. คลกิปุ่ม  

5. เลอืก "แบบฟอรม์ช าระเงนิ" ทีต่อ้งการ 

6. หากเป็นการท ารายการครัง้แรกของบรษิทันัน้ 

คลกิปุ่ม  

7. ตัง้ชือ่แบบฟอรม์การช าระเงนินี้ส าหรบัการใชง้านครัง้ต่อ ๆ ไป 

8. ระบุรายละเอยีดของบรษิทัทีต่อ้งการช าระเงนิใน ได้แก่ 

ประเภทบรกิาร: หลกัทรพัย/์กองทุน 

บรษิทั: บจก.หลกัทรพัย ์ดีบเีอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย)(50204) 

จากบญัช:ี หมายเลขบญัช ีธ.กสกิรไทย 

รหสัอา้งองิ 1 (หมายเลขบญัชหีลกัทรพัย์) :  

เลขบญัชีซ้ือหลกัทรพัยห์ุ้นหรืออนุพนัธ์ 7 หลกั 

9. ระบุจ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ และ เลอืก  

จากนัน้คลกิปุ่ม  

10. ตรวจสอบความถกูตอ้ง และ ท าเครื่องหมายทีปุ่่ม "ยนืยนั" 

รหสับริษทั (COMP. CODE) : 50204 

 

กรงุเทพฯ:     ไม่เกิน 500,000 บาท 

ต่างจงัหวดั:   ไม่เกิน 50,000 บาท 
 

กรงุเทพฯ:    ตามวงเงินของลกูค้า 

ต่างจงัหวดั:  ตามวงเงินของลกูค้า 
 

Updated Date : 24/06/2016 

1. เขา้เวบ็ไซต ์WWW.BANGKOKBANK.COM/IBANKING 

2. Login เขา้สู่ระบบ 

3. คลกิทีห่น้า  

4. เลอืกบรษิทัทีต่อ้งการช าระเงนิ 

5. หากเป็น การท ารายการครัง้แรกของบรษิทันัน้ คลกิเลอืก 

 จากเมนูบรกิารดา้นซา้ย 

6. ระบุรายละเอยีด 

 

แลว้กดปุ่ม  

7. เลอืกรายการตามนี้ 

 
หมายเลขประจ าตวัลกูคา้ (เลขทีอ่า้งองิ 1)  

ระบุ: เลขบญัชีหลกัทรพัย ์7 หลกั และคลกิ "ตกลง" 

8. เมื่อเพิม่รายชือ่บรษิทัเรยีบร้อยแล้ว เลอืก  

9. ระบุรายละเอยีดการช าระเงนิ ไดแ้ก่ 

ผูร้บัช าระ: บรษิทั หลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

บญัชผีูร้บัช าระเงนิ: หมายเลขบญัช ีธ.กรุงเทพฯ 

รหสับรษิทั: ระบบก าหนดให ้(DBSV) 

เลขทีอ่า้งองิ 1: เลขบญัชซีือ้หลกัทรพัยห์ุน้หรอือนุพนัธ ์7 หลกั 

เลขทีอ่า้งองิ 2 : เลขบตัรประชาชน 13 หลกั 

จ านวนเงนิ, วนัทีท่ ารายการ และ บนัทกึช่วยจ า  

จากนัน้คลกิ "ข ัน้ตอนต่อไป" 

10. ตรวจสอบความถกูตอ้ง และคลกิ "ยนืยนั" 

ธ.กรงุเทพ 

กรงุเทพฯ:    ตามวงเงินของลกูค้า 

ต่างจงัหวดั:  ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
 

รหสับริษทั (COMP. CODE) : DBSV 

 

ธ.ไทยพาณิชย ์

1. เขา้เวบ็ไซต ์WWW.SCBEASY.COM 

2. Login เขา้สู่ระบบ 

3. คลกิทีเ่มนู  

4. เลอืกบญัช ีธ.ไทยพาณิชยท์ี่ตอ้งการช าระเงนิ และ 

เลอืกบรษิทัทีต่อ้งการช าระเงนิ 

5. หากเป็นการท ารายการครัง้แรกของบรษิทันัน้ คลกิ

 

6.คลกิ เพื่อเพิม่ชือ่บรษิทัผูใ้หบ้รกิาร 

7. ระบุเลขทีบ่ญัช ี"0383090619" และคลกิปุ่ม  

เพื่อคน้หาบรษิทัทีต่อ้งการช าระเงนิเมื่อพบแลว้คลกิปุ่ม  

8. ระบุรายละเอยีด ได้แก่ 

ชือ่ย่อบรษิทัที่ตอ้งการช าระเงนิ : ระบุ “DBSV” 

ชือ่-นามสกุลลกูคา้ (ภาษาองักฤษเท่านัน้) 

หมายเลขลกูคา้: เลขบญัชซีือ้หลกัทรพัยห์ุ้นหรอือนุพนัธ ์7 หลกั 

หมายเลขอา้งองิ: เลขบตัรประชาชน 13 หลกั 

ตรวจสอบความถกูตอ้งอกีครัง้ แล้วคลกิปุ่ม  

9. ระบุ OTP Code และกดปุ่ม "Activate" 

10. คลกิเมนูย่อย  

11. ระบุจ านวนเงนิทีต่อ้งการช าระ และคลกิ  

12. ตรวจสอบความถกูตอ้ง และคลกิ  

กรงุเทพฯ:    ตามวงเงินของลกูค้า 
ต่างจงัหวดั:   ไม่เกิน 600,000 บาท 
 
เลขท่ีบญัชี BILLER / COMP. CODE :  0383090619 

 

ส าหรบั INTERNET BANKING 


