
   บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ( Comp Code : 2045 )

ขั #นตอนการชําระเงนิผ่านตู้ ATM ขั #นตอนการชําระเงนิผ่าน Internet Banking

1. สอดบตัร ATM กดรหสัประจําตวั 4 หลกั 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.lhbankspeedy.com/intro/intro_th.html

2. กด "อื7นๆ" 2. ระบ ุUser และ Password เลอืก ดําเนินการ เพื7อเข้าสูร่ะบบ

3. กดชําระคา่สนิค้าและบริการ 3. เลอืกเมน ู"ชําระคา่สนิค้าและบริการ" และเลอืกหมวด "ประเภทบริษัท/องค์กรของผู้ รับเงิน" 

4. กดชําระเงินด้วย Comp. Code 4 หลกั ที7ต้องการชําระเงิน

5. กดเลอืก "อื7นๆ"  เพื7อเข้าสูห่น้าจอสาํหรับใส ่Comp Code 4. ประเภทบริษัท/องค์กรของผู้ รับเงิน > เลอืก "ชําระคา่สนิค้า,บริการ (Goods, Service) จากนั Wนกดถดัไป

6. ใสร่หสับริษัท Comp Code 4 หลกั "2045"    กด "ถกูต้อง" 5. บริษัทผู้ รับเงิน  >  เลอืก "บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี W จํากดั" จากนั Wนกดถดัไป

7. ใส ่Reference No. อ้างอิง 1 = เลขที7บตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั 6. ระบ ุรายละเอียด โดยเลอืก "บญัชีที7ต้องการตดัเงิน" เพื7อชําระเงิน และ ระบ ุ"จํานวนเงิน"

8.ใส ่Reference No. อ้างอิง 2  = เลขที7บญัชีซื Wอขายหลกัทรัพย์ 8 หลกั หรือ ระบ ุ"หมายเลขอ้างอิง 1 : "เลขที7บตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั"

เลขที7บญัชีอนพุนัธ์ 11 หลกั ระบ ุ"หมายเลขอ้างอิง 2 : "เลขที7บญัชีซื Wอขายหลกัทรัพย์ 8 หลกั หรือ เลขที7บญัชีอนพุนัธ์ 11 หลกั"

9. ใสจ่ํานวนเงิน กด "ถกูต้อง" เลอืก ชําระเดียวนี W กด "ถดัไป"

10. ระบบแสดงรายละเอียด Biller จบ เสร็จสิ Wนรายการ คลกิดรูายละเอียด 7. ยืนยนัการทํารายการโดยการระบ ุ"TAC" (รับรหสัทาง SMS เพื7อยืนยนัรายการ) 

TAC คืออะไร : Transaction Authorization Code (TAC) คือ รหสัตวัเลข 6 หลกั ที7ธนาคาร

สง่ให้ไปยงัโทรศพัท์มือถือลกูค้า ที7ทําการลงทะเบียน เพื7อให้ลกูค้าใสร่หสั TAC

 ก่อนการยืนยนัทํารายการธุรกรรมตา่ง ๆ ซึ7งรหสั TAC ดงักลา่วจะใช้ได้เพียงครั Wงเดียว 

ตอ่หนึ7งธุรกรรม ซึ7งไมส่ามารถนํากลบัมาใช้งานซํ Wาได้ โปรดอยา่ให้ TAC กบับคุคลอื7น 

เพื7อความปลอดภยัของบญัชี Internet Banking ของลกูค้า

8. หน้าจอแสดงการทํารายการที7สาํเร็จแล้ว และสามารถพิมพ์เก็บไว้เป็นหลกัฐาน

รายละเอียดเพิ7มเติม หน้า 2-4     รายละเอียดเพิ7มเติม หน้า 5-6    

คู่มือการทาํรายการ Bill Payment  สาํหรับฝากเงนิเข้าบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี # จาํกัด
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1. สอดบตัร ATM กดรหสัประจําตวั 4 หลกั 3. กด "ชําระคา่สนิค้าและบริการ"

2. กด "อื7นๆ" 4. กด "ชําระเงินด้วย Comp Code"

ขั #นตอนการชําระเงนิผ่านตู้ ATM

XXXX
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5. กดเลอืก "อื7นๆ"  เพื7อเข้าสูห่น้าจอสาํหรับใส ่Comp Code 7. ใส ่Reference No. อ้างอิง 1 = เลขที7บตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั กด "ถกูต้อง"

6. ใสร่หสับริษัท Comp Code 4 หลกั "2045"   กด "ถกูต้อง" 8. ใส ่Reference No. อ้างอิง 2 = เลขที7บญัชีซื Wอขายหลกัทรัพย์ 8 หลกั หรือ 

เลขที7บญัชีอนพุนัธ์ 11 หลกั และกด "ถกูต้อง"

ขั #นตอนการชําระเงนิผ่านตู้ ATM

xxxxxxxx

เลขที
บตัรประชาชน 13 หลกั

2045
เลขที
บญัชซีื�อขายหลกัทรพัย ์8 หลกั

หรอื เลขที
บญัชอีนุพนัธ ์11 หลกั
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9. ใสจ่ํานวนเงิน กด "ถกูต้อง"

10. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดรายการ  กด "ยืนยนั"  เพื7อเสร็จสิ Wนรายการ

ขั #นตอนการชําระเงนิผ่านตู้ ATM

10,000
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1. เข้าเว็บไซต์ https://www.lhbankspeedy.com/intro/intro_th.html 3. เลอืกเมน ู"ชําระคา่สินค้าและบริการ" และเลอืกหมวด "ประเภทบริษัท/องค์กรของผู้ รับเงิน" 

เลอืกบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ที7ต้องการชําระเงิน

2. ระบ ุUser และ Password เลอืก ดําเนินการ เพื7อเข้าสูร่ะบบ 4. ประเภทบริษัท/องค์กรของผู้ รับเงิน > เลอืก "ชําระคา่สนิค้า,บริการ (Goods, Service)  

จากนั Wนกดถดัไป

ขั #นตอนการชําระเงนิผ่าน Internet Banking
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5. บริษัทผู้ รับเงิน  >  เลอืก "บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี W จํากดั" จากนั Wนกดถดัไป 7. ยืนยนัการทํารายการโดยการระบ ุ"TAC" (รับรหสัทาง SMS เพื7อยืนยนัรายการ) 

TAC คืออะไร : Transaction Authorization Code (TAC) คือ รหสัตวัเลข 6 หลกั ที7ธนาคาร

สง่ให้ไปยงัโทรศพัท์มือถือลกูค้า ที7ทําการลงทะเบียน เพื7อให้ลกูค้าใสร่หสั TAC

 ก่อนการยืนยนัทํารายการธุรกรรมตา่ง ๆ ซึ7งรหสั TAC ดงักลา่วจะใช้ได้เพียงครั Wงเดียว 

ตอ่หนึ7งธุรกรรม ซึ7งไมส่ามารถนํากลบัมาใช้งานซํ Wาได้ โปรดอยา่ให้ TAC กบับคุคลอื7น 

เพื7อความปลอดภยัของบญัชี Internet Banking ของลกูค้า

6. ระบ ุรายละเอียด โดยเลอืก "บญัชีที7ต้องการตดัเงิน" เพื7อชําระเงิน และ ระบ ุ"จํานวนเงิน"

ระบ ุ"หมายเลขอ้างอิง 1 : = "เลขที7บตัรประจําตวัประชาชน 13 หลกั"

ระบ ุ"หมายเลขอ้างอิง 2 : = " เลขที7บญัชีซื Wอขายหลกัทรัพย์ 8 หลกั หรือ เลขที7บญัชี

อนพุนัธ์ 11 หลกั" และเลอืก ชําระเดียวนี W กด "ถดัไป"

8. หน้าจอแสดงการทํารายการที7สาํเร็จแล้ว และสามารถพิมพ์เก็บไว้เป็นหลกัฐาน

ขั #นตอนการชําระเงนิผ่าน Internet Banking

บรษิัทหลักทรัพย ์ทรนีีตี� จํากัด

10000

เลขที�บัตรประชาชน 13 หลัก

เลขที�บัญชซีื�อขายหลักทรัพย ์8 หลัก
หรอืเลขที�บัญชอีนุพันธ ์11 หลัก

บรษิัทหลักทรัพย ์ทรนีตีี� จํากดั
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