
คู่มือการสมคัรระบบหกับญัชีอตัโนมติั (ATS) กบั บล.ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 
 

  

  

ธ.ทหารไทย 

1. ทีห่น้าเมนูหลกั เลอืก  

2. เลอืก  

3. เลอืก  

4. อ่านขอ้ตกลงและเงื่อนไขในการสมคัร และเลอืก  

5. เลอืก  

6. เลอืก  

7. ระบุ Comp ID = 3961 และเลอืก  

 
8. ระบุเลขอา้งองิที ่1 (Customer No./Ref.1) เป็นเลขทีบ่ญัชซีือ้ขาย 

    หลกัทรพัย์หุน้ หรอือนุพนัธ์ 7 หลกัใหถ้กูตอ้ง และเลอืก  

9. ระบุเลขอา้งองิที ่2  (Reference No./Ref.2)  

    เป็นเบอรโ์ทรศพัทม์ือถือและเลอืก  

10. หน้าจอแสดงรายละเอยีดสมคัรบรกิารหกับญัชอีตัโนมตั ิให้ 

     ตรวจสอบขอ้มลูใหถ้กูตอ้งแล้ว เลอืก  

11. หน้าจอแสดงการท ารายการเรยีบรอ้ย หากตอ้งการท า 

     รายการอื่น เลอืก “ตอ้งการ” หากไม่ตอ้งการท ารายการอื่น  

     เลอืก “ไม่ตอ้งการ” 

12. รอรบัใบบนัทกึรายการและเกบ็เป็นหลกัฐาน 

รหสับริษทั (COMP. CODE) : 3961 

 

 

 

ธ.กสิกรไทย 

1. ทีห่น้าเมนูหลกั เลอืก  

2. เลอืก  

3. เลอืก  

4. เลอืก   

5. เลอืกบญัช ี  

6. ใส่รหสับรษิทั 5 หลกั = 50204 และกดปุ่ม  

7. ระบุเลขทีบ่ญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์หุน้ หรอือนุพนัธ ์7 หลกัให้

ถกูตอ้ง และกดปุ่ม  

8. กดปุ่ม  เพื่อตอบรบัเงื่อนไข  

9. รอรบัใบบนัทกึรายการและเกบ็เป็นหลกัฐาน 

รหสับริษทั (COMP. CODE) : 50204 

 

1. หลงัจากกดรหสั เลอืก  

2. เลอืก  

3. หน้าจอแสดงเงื่อนไขการใชบ้รกิาร ใหล้กูค้ายอมรบั  

4. เลอืกประเภทบญัช ี  

5. กดเลอืกรายการ  

6. ระบุ “รหสับรษิทั (5หลกั)” = 00091 

 
7.ระบุเลขในชอ่ง Ref.1 (เลขทีอ่า้งองิ) 

  เป็นเลขทีบ่ญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยห์ุ้น หรอือนุพนัธ ์7 หลกั 

  ใหถ้กูตอ้ง และกดถกูตอ้ง 

 
8. ระบุเลขในชอ่ง Ref.2 (เลขทีอ่า้งองิ) : เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ 

 
9.เมื่อท ารายการเรยีบรอ้ยแลว้ หน้าจอจะสรุปการทารายการเพื่อให ้

   ลกูคา้ยนืยนั 

 
9. กดปุ่ม  

10. ระบบจะแสดงหน้าจอวา่ “ท ารายการเรยีบรอ้ยแลว้” 

 
11. รอรบัใบบนัทกึรายการและเกบ็เป็นหลกัฐาน 

ธ.กรงุเทพ 

รหสับริษทั (COMP. CODE) : 00091 

 

ธ.ไทยพาณิชย ์

1. เริม่ท ารายการหลงักดรหสั และเลอืกภาษาไทยเรยีบรอ้ย 

2. กดเลอืก  

3. กดเลอืก  

4. กดเลอืกสมคัรบรกิาร  

5. เลอืกหกัจากบญัช ี  

6. เลอืกบรษิทัทีต่อ้งการหกับญัชเีป็น   

7. ใส่รหสับรษิทั 4 หลกั = 9251และกดถกูตอ้ง 

 
8. ระบุเลขอา้งองิที ่1 (Customer No./Ref.1) เป็นเลขทีบ่ญัชซีือ้ขาย 

   หลกัทรพัยห์ุน้ หรอือนุพนัธ ์7 หลกัใหถ้กูต้อง และกดถกูตอ้ง 

 
9. ระบุเลขอา้งองิที ่2  (Reference No./Ref.2)  

   เป็นเบอรโ์ทรศพัทม์ือถือและกดถกูตอ้ง 

 
10. หน้าจอจะแสดงรายละเอยีดและตรวจสอบขอ้มลู  

ใหถ้กูตอ้งกด  

11. รอรบัใบบนัทกึรายการและเกบ็เป็นหลกัฐาน 

 

เลขท่ีบญัชี BILLER / COMP. CODE :  9251 
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ธ.กรงุไทย 

1.หลงัจากกดรหสั เลอืกเมนู  

2. เลอืก  

3. เลอืก  

4. เลอืก  

5. เลอืก ใส่รหสับรษิทั 4 หลกั = 5504  
และกดปุ่ม  

6.1 ระบุเลขทีอ่า้งองิ(Ref.1) : เลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยห์ุ้น 

หรืออนุพนัธ์ 7 หลกัใหถ้กูตอ้ง 

6.2 คัน่ด้วยเครื่องหมายจดุ(.)  

6.3 ตามดว้ยเลขทีอ่า้งองิ(Ref.2) : 

หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ 10 หลกั 

6.4 ระบุจ านวนเงนิใหถ้กูตอ้งและกดปุ่ม  

 
7. ยนืยนัการท ารายการโดยการกดปุ่ม  

8. หน้าจอจะแสดง  

9. รอรบัใบบนัทกึรายการและเกบ็เป็นหลกัฐาน 

 

รหสับริษทั (COMP. CODE) : 5504 

 

1. หลงัจากกดรหสั เลอืกเมนู “อ่ืนๆ”  

2. เลอืก “สมคัรหกับญัชีเงินฝาก/Account Registration”  

3. อ่านเงื่อนไขและเลอืก ยืนยนัการท ารายการ  

4. เลอืก หลกัทรพัย/์Securities  

5. เลอืก อื่นๆ 

6. ระบุ “รหสับรษิทั (5หลกั)” = 20058 

 
7. เลอืกบญัชทีีต่อ้งการ ออมทรพัย ์/ กระแสรายวนั 

8. ระบุเลขทีอ่า้งองิ (Ref.1) : เลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยห์ุ้น หรือ

อนุพนัธ ์7 หลกั แลว้เลอืก ยืนยนั 

 
9. ระบุ เลขทีอ่า้งองิ (Ref.2) : เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ 

เลอืก ยืนยนั  

 
9. ระบบจะแสดงรายละเอยีดการท ารายการ เลอืก ถกูต้อง 

10. ระบบแสดงหน้าจอเมื่อท ารายการส าเรจ็ 

ธ.ธนชาต 

รหสับริษทั (COMP. CODE) : 20058 

 


