
ช่องทางการฝากหลักประกันเข้าบญัชีบริษทัหลักทรัพย์ ทรีนีตี � จาํกดั 
 

ตามที�สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย (ASCO) ได้กําหนดให้บริษัทหลกัทรัพย์ทกุแห่ง กําหนดช่องทางในการรับเงิน
จากลกูค้าบุคคลธรรมดา และ ลกูค้าคณะบุคคล ผ่านช่องทาง ATS, Bill Payment  เท่านั :น ดงันั :น ตั :งแตว่นัที� 4 กรกฎาคม  
2559 เป็นต้นไป ลกูค้าไม่สามารถฝาก/โอนเงินสดเข้าบญัชีบริษัทฯ ได้โดยตรง 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดช่องทางการฝากหลกัประกนัเข้าบญัชีบริษัทฯ ดงันี : 
ช่องทางที! 1 – ATS 
ธนาคารที�บริษัทให้บริการ ATS  ได้แก่ 

1. ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) - BBL  6. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) - UOB 
2. ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) - KBANK 7. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) - BAY 
3. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) - KTB  8. ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) - TBANK 
4. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) - TMB 9. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) -  LHBANK 
Z. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) - SCB         

ช่องทางที! 2 – Bill Payment  ให้บริการ 7 ธนาคาร เท่านั �น 
วิธีฝากเงินผ่าน Bill Payment   ลกูค้าสามารถฝากเงินผ่าน Bill Payment โดยมี 4 ช่องทางดงันี : 
1. ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยจดัพิมพ์แบบฟอร์มใบนําฝากของ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี : จํากัดที�บริษัทเตรียมไว้

ให้บน Website ของบริษัท  แล้วนําไปยื�นที�เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือใช้แบบฟอร์มของธนาคารที�ระบุชําระคา่บริการ 
Link :   https://www.trinityquicktrade.com/Quicktrade/file/downloads/Trinity%20Bill%20Payment%20for%20Counter_20160704.pdf 

           หมายเหต ุ   1. สาํหรับธนาคารกสกิรไทยไม่สามารถใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารได้ 
                                2. สาํหรับธนาคารกรุงเทพ ใช้  Service Code = BTNITY  และ ธนาคารธนชาต ใช้  Comp Code = C100 

2. ผ่านตู้  ATM ของธนาคาร  โดยระบ ุComp Code/Service Code ตามตารางด้านล่าง  
3. ผ่านระบบ Internet Banking โดยระบ ุComp Code/Service Code ตามตารางด้านลา่ง  
4. ผ่านระบบ Mobile Banking โดยระบ ุComp Code/Service Code ตามตารางด้านล่าง  
 

          Comp Code/Service Code ในการทาํ Bill Payment ของแต่ละธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี � 
 

 

ธนาคาร 
Comp Code/ 
Service Code 

ช่องทางการทาํรายการ Bill Payment 
Counter ATM Internet 

Banking 

Mobile 

Banking 

BBL 02222 / BTNITY BTNITY / / / 

KBANK 50222 - / / / 

SCB 049-3-14466-7 / / / / 

UOB 3260 / / / / 

BAY 23456 / / / / 

TBANK C100 / 3143 C100 / / / 

LHBANK 2045 / / / - 

 



 

 

ช่องทางที! 3 –  ธนาคารที�ไม่รองรับการฝากหลกัประกนัผ่านช่องทาง Bill Payment   ได้แก่  

1. ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

2. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
 

หมายเหตุ     F.  ธนาคารที!ไม่รองรับทั �ง I ธนาคารข้างต้น     ในระยะแรกนี � ลกูค้าต้องดาํเนินการแจ้ง  

ความประสงค์    ให้หักหลักประกนัผ่านระบบ ATS   ที!ท่านได้แจ้งไว้กบับริษัทเท่านั �น   

โดยช่องทางในการแจ้ง      ได้แก่  Trinity Member  หรือ  แจ้งผ่านผู้แนะนําการลงทุน 

หรือใช้แบบฟอร์มใบฝาก/ถอน  หลักประกนั พร้อมลงนามและส่งมายังฝ่ายปฏิบัตกิาร  
 

2. ตั �งแต่วันที! U กรกฎาคม  IWWX หากมีลกูค้าที!โอนเงนิฝากหลกัประกันโดยไม่ผ่าน 

      ช่องทาง Bill  Payment   หรือ  ATS      บริษัทมีความจาํเป็นที!จะต้องคนืเงนิลูกค้า  

        เพื!อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสมาคม  

 

ดงันั �น ฝ่ายปฏิบัติการใคร่ขอให้เจ้าหน้าที!การตลาด ชี �แจงลูกค้า ทาํความเข้าใจการใช้ช่องทางบริการ Bill Payment  

 

 

 

 


