
ขั้นตอนการสมัครใชบ้ริการหักบัญชเีงินฝากอัตโนมัติเพือ่ชําระค่าซื้อหน่วยลงทุน MFC ผ่าน ATM ของธนาคารต่าง ๆ 
 

 
ธนาคารกรุงเทพ 

1.  ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร 
2.  เลือก “สมัคร/ปรับเปล่ียนบริการ”  
3.  เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัต”ิ 
4.  ยอมรับเง่ือนไขการใช้บริการ 
5.  เลือกหักจากบัญชี “กระแสรายวัน” หรือ “ออมทรัพย์” 
6.  เลือกวิธีค้นหาบริษัทท่ีต้องการ เลือก “ค้นหาด้วยรหัสบริษัท” 
7.  ใส่รหัสบริษัท (5 หลัก) “00046” เลือก “ถูกตอ้ง”  
8.  ใส่หมายเลขอ้างอิง 1 (Reference No.  1)  ใส่ “เลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง” 
9.  ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 (Reference No.  2) ใส่ “เลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง” 
10.  ตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันทํารายการ หากข้อมูลถูกต้อง เลือก “ยืนยัน” และรับใบบันทึกรายการ 

ธนาคารกรุงไทย 

1.  ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร 
2.  เลือก “บริการอื่นๆ”  
3.  เลือก “บริการอื่นๆ”  
4.  เลือก “สมัคร/ปรับเปล่ียนบริการ”  
5.  เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ” 
6.  เลือก “ระบุรหัสบริษัท” 
7.  ใส่รหัสบริษัท “5315” 
8.  ใส่หมายเลขอ้างอิง  (Reference No. 1)  ใส่ “เลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง” 
9.  ตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันทํารายการ หากข้อมูลถูกต้อง เลือก “ยืนยัน” และรับใบบันทึกรายการ 

ธนาคารกสิกรไทย 

1.  ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร 
2.  เลือก “พร้อมเพย์/สมัครบริการ/SMS ขยันบอก/K-Mobile Banking/อื่นๆ” 
3.  เลือก “สมัครบริการ หักบัญชีอัตโนมัติ/บริการเติมเงินอัตโนมัต”ิ 
4.  เลือก “สมัครบริการ หักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit)” 
5.  เลือก “ระบุรหัสบริษัท” 
6.  เลือกหักจากบัญชี “ออมทรัพย์” หรือ “กระแสรายวัน” 
7.  ใส่รหัสบริษัท (5 หลัก) “33502” เลือก “รหัสบริษัทถูกต้อง” 
8.  ใส่ “เลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน 13 หลัก” เลือก “หมายเลขถูกต้อง” 
9.  รับทราบเง่ือนไข และข้อตกลงการใช้บริการ เลือก “ยืนยันการทํารายการ” 
10.  ตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันทํารายการ หากข้อมูลถูกต้อง เลือก “ยืนยัน” และรับใบบันทึกรายการ 

 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 

1.  ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร 
2.  เลือก “ถอน/โอน/ชําระเงิน/อื่นๆ” 
3.  เลือก “SCB Easy/กองทุน/ประกัน/Language/อื่นๆ”  
4.  เลือก “สมัครบริการ/ตรวจสอบข้อมูลเครดิต(NCB)” 
5.  เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ” 
6.  เลือกหักจากบัญชี “เดินสะพัด” หรือ “ออมทรัพย์” 
7.  เลือกบริษัทท่ีต้องการหักบัญชี เลือก “อื่นๆ” 
8.  ใส่รหัสบริษทั (4 หลัก) “0536” เลือก “ถูกต้อง” หรือ ใส่เลขท่ีบัญชี “111-3-05421-1”   เลือก “ถูกต้อง” 
9.  ใส่หมายเลขอ้างอิง Customer No.  ใส่ “เลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง” 
10.  ใส่หมายเลขอ้างอิง Reference No.  ใส่ “เลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง” 
11.  ตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันทํารายการ หากข้อมูลถูกต้อง เลือก “ยืนยัน” และรับใบบันทึกรายการ 

 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

1.  ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร 
2.  เลือก “ถอน/โอน/จ่ายบิล/อื่นๆ” 
3.  เลือก “สมัคร/เปล่ียนแปลงบริการ/พร้อมเพย์/บริการอื่นๆ”  
4.  เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัต”ิ  
5.  เลือก “ระบุเลขท่ีบัญชี”  
6.  รับทราบ บันทึก/ข้อตกลงการใช้บริการ หากรับทราบ เลือก “ตกลง” 
7.  เลือกหักจากบัญชี “ออมทรัพย์” หรือ “กระแสรายวัน” 
8.  ใส่เลขท่ีบัญชี “777-0-04900-1” เลือก “ถูกต้อง” 
9.  ใส่รหัสลูกค้า/หมายเลขอ้างอิง1 “เลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง” 
10.  ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 “เลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง” 
11.  หากไม่ต้องการทํารายการอื่นต่อ เลือก “ไม่ต้องการ” และรับใบบันทึกรายการ 

ธนาคารทหารไทย 

1.  ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร 
2.  เลือกรายการ “ทีเอ็มบี พร้อมเพย์/อื่นๆ” 
3.  เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัต”ิ 
4.  เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัต”ิ 
5.  กด “ยืนยัน” เพื่อรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไข 
6.  เลือกบัญชี “ออมทรัพย์” หรือ “กระแสรายวัน” 
7.  เลือก “หลักทรัพย์/กองทุน” 
8.  ใส่รหัสบริษัท (4 หลัก) “3909” เลือก “ถูกต้อง” 
9.  ใส่รหัสลูกค้า/หมายเลขอ้างอิง1 “เลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง” 
10.  ใส่หมายเลขอ้างอิง 2 “เลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุน 13 หลัก” เลือก “ถูกต้อง” 
11.  ตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันทํารายการ หากข้อมูลถูกต้อง เลือก “ยืนยัน” และรับใบบันทึกรายการ 

- หลังจากทํารายการเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหนังสือยินยอมให้หักบัญชี , ใบบันทึกรายการ และเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้บลจ.เอ็มเอฟซี โดยจะดําเนินการอนุมัติภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ 
- บลจ.เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการหักบัญชีดังกล่าว หากไม่สามารถดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากให้กับท่านได้ 3 รายการต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นรายการซื้อตามแผนการลงทุนสม่ําเสมอ หรือรายการซื้อผ่านช่องทางใด ๆ 

 
MFC Asset Management Public Company Limited 
MFC Contact Center Tel 0-2649-2000 Fax 0-2649-2048 Email : mfccontactcenter@mfcfund.com                       MFC.FR.20190813.01   


