
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ( Comp Code : 02222 / Service Code : BTNITY )

การชาํระเงนิผ่านตู้ ATM การชาํระเงนิผ่าน Internet Banking
1. สอดบตัร ATM กดรหสัประจําตวั 4 หลกั 1. เข้าเวบ็ไซต์ www.bangkokbank.com

2. เลือกบริการ "ชําระเงิน / เติมเงินมือถือ / เติมเงิน Esey Pass / อื7นๆ" 2. Login เข้าสูร่ะบบ

3. เลือกชําระเงินด้วย Comp Code 3. คลิกที7หน้า "ชําระเงิน/เติมเงิน" หากเป็นการทํารายการครั Eงแรกของบริษัทนั Eน 

4. เลือกบญัชีที7ท่านจะใช้บริการ วา่เป็น บญัชีสะสมทรัพย์ หรือ คลิกเลือก "เพิ7มผู้ รับชําระเงิน " จากเมนดู้านซ้าย

บญัชีกระแสรายวนั 4. เลือกจากประเภทธุรกิจ : หลกัทรัพย์/กองทนุ

5. ใสเ่ลขรหสั Comp Code ของบริษัท (5 หลกั)   คือ 02222 ชื7อบริษัทผู้ รับชําระ : บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี E จํากดั หรือ BTNITY   แล้วกด ค้นหา

6. ใส ่Customer No . (Ref. 1) = "หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั" 5. กรอกหมายเลขประจําตวัลกูค้า (เลขที7อ้างอิง 1)  =  เลขบตัรประจําตวัประชน 13 หลกั

และกดปุ่ ม "ถกูต้อง" กดขั Eนตอนตอ่ไป

7. ใส ่Reference No. (Ref. 2) = "เลขบญัชีซื Eอขายหลกัทรัพย์ 8 หลกั หรือ 6. กรอกรหสั OTP ที7ได้รับข้อความจากโทรศพัท์มือถือ แล้วกดยืนยนั

เลขบญัชีซื Eอขายอนพุนัธ์ 11 หลกั" 7. เลือกชําระเงินให้ผู้ รับชําระรายนี Eทนัที

8. ใสจ่ํานวนเงินที7ต้องการชําระรวมหน่วยสตางค์ และกดปุ่ ม "ถกูต้อง" 8. เลือกบญัชีของผู้ ชําระเงิน

9. ตรวจสอบการชําระเงิน และกดปุ่ ม "ยืนยนั" กรอกหมายเลขอ้างอิง(เลขที7อ้างอิง 2) = เลขที7บญัชีซื Eอขายหลกัทรัพย์ 8 หลกั

10. ทํารายการเสร็จสิ Eน หรือ เลขที7บญัชีซื Eอขายอนพุนัธ์ 11 หลกั

11. รอรับใบบนัทกึรายการเพื7อเก็บไว้เป็นหลกัฐาน (Slip ATM)  และ รับบตัร ATM คืน ใสจ่ํานวนเงิน, วนัที7ทํารายการ และ บนัทกึช่วยจํา จากนั Eนคลิก "ขั Eนตอนตอ่ไป"

9. ตรวจสอบความถกูต้อง และคลิก "ยืนยนั"

รายละเอียดฺเพิ7มเติม หน้า 2-4     รายละเอียดฺเพิ7มเติม หน้า 5-7     

คู่มือการทาํรายการ Bill Payment  สําหรับฝากเงนิเข้าบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี F จาํกัด
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1. สอดบตัร ATM กดรหสัประจําตวั 4 หลกั 3. เลือกชําระเงินด้วย Comp Code

2. เลือกบริการ "ชําระเงิน / เติมเงินมือถือ / เติมเงิน Esey Pass / อื7นๆ" 4. เลือกบญัชีที7ท่านจะใช้บริการ วา่เป็น บญัชีสะสมทรัพย์ หรือ บญัชีกระแสรายวนั

การชาํระเงนิผ่านตู้ ATM
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5. ใสเ่ลขรหสั Comp Code ของบริษัท (5 หลกั)   คือ 02222  และกดปุ่ ม "ถกูต้อง" 7. ใส ่Reference No. (Ref. 2)  =  "เลขที7บญัชีซื Eอขายหลกัทรัพย์ 8 หลกั หรือ

เลขบญัชีซื Eอขายอนพุนัธ์ 11 หลกั"  และกดปุ่ ม "ถกูต้อง"

6. ใส ่Customer No . (Ref. 1)  =  "หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั" 8. ใสจ่ํานวนเงินที7ต้องการชําระรวมหน่วยสตางค์ และกดปุ่ ม "ถกูต้อง"

และกดปุ่ ม "ถกูต้อง"

การชาํระเงนิผ่านตู้ ATM

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลกั

เลขที�บัญชีหลกัทรัพย์ 8 หลกั หรือ เลขที�บัญชีอนุพนัธ์ 11 หลกั

จํานวนเงิน

02222
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9. ตรวจสอบการชําระเงิน และกดปุ่ ม "ยืนยนั"

10. ทํารายการเรียบร้อยแล้ว

11. รอรับใบบนัทกึรายการเพื7อเก็บไว้เป็นหลกัฐาน (Slip ATM)  และ รับบตัร ATM คืน

การชาํระเงนิผ่านตู้ ATM

  เลขบัตรประจาํตวัประชาชน 13 หลกั
  บริษทัหลกัทรัพย์ ทรีนีตี$ จาํกดั

  เลขที�บัญชีหลกัทรัพย์ 8 หลกั หรือเลขที�บัญชีอนุพนัธ์ 11 หลกั

   จํานวนเงิน
  0.00
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1. เข้าเวบ็ไซต์ www.bangkokbank.com 3. คลิกที7หน้า "ชําระเงิน/เติมเงิน" หากเป็นการทํารายการครั Eงแรกของบริษัทนั Eน 

คลิกเลือก "เพิ7มผู้ รับชําระเงิน " จากเมนดู้านซ้าย

2. Login เข้าสูร่ะบบ 4. เลือกจากประเภทธุรกิจ : หลกัทรัพย์/กองทนุ   

ชื7อบริษัทผู้ รับชําระ : บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี E จํากดั หรือ BTNITY   แล้วกด ค้นหา

การชาํระเงนิผ่าน Internet Banking

BTNITY .....    
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5. กรอกหมายเลขประจําตวัลกูค้า (เลขที7อ้างอิง 1)  =  เลขที7บตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั 7. เลือกชําระเงินให้ผู้ รับชําระรายนี Eทนัที

กด "ขั Eนตอนตอ่ไป"

8. เลือกบญัชีผู้ ชําระเงิน

6. กรอกรหสั OTP ที7ได้รับข้อความจากโทรศพัท์มือถือ แล้วกด "ยืนยนั" กรอกหมายเลขอ้างอิง(เลขที7อ้างอิง 2) = เลขที7บญัชีซื Eอขายหลกัทรัพย์ 8 หลกั

หรือ เลขที7บญัชีซื Eอขายอนพุนัธ์ 11 หลกั

ระบจุํานวนเงิน, วนัที7ทํารายการ และ บนัทกึช่วยจํา จากนั Eนคลิก "ขั Eนตอนตอ่ไป"

การชาํระเงนิผ่าน Internet Banking

= เลขที�บัตรประจาํตวัประชาชน 13 หลัก

xxxx

  เลขที�บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก

xxx-x-xxxxxx *  xx,xxx.xx

 XXXXXXXX , XXXXXXXXXXX

 XX,XXX.XX
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9. ตรวจสอบความถกูต้อง และคลิก "ยืนยนั"

การชาํระเงนิผ่าน Internet Banking
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