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ขั้นตอนการสมัคร ATS (หักบัญชีอัตโนมัติ) SCB ผ่าน SCB Easy Net 

  

ขั้นตอนการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่าน SCB Easy Net 

1. ระบ ุรหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ www.scbeasy.com 
2. เลือก “บริการอื่นๆ” 
3. เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ” 
4. เลือก เลขที่บัญชีที่ต้องการท ารายการ กด “Add” 
5. ระบุเลข Comp code ส าหรับ ATS คือ “9078” จากนั้นคลิกปุ่ม Search 
6. เมื่อคลิกปุ่ม Search หน้าจะแสดงผลการค้นหา และคลิกปุ่ม “+” 
7. อ่านเงื่อนไขการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ เลือก “ยอมรับในเงื่อนไขการบริการ” แล้วกด “Next” 
8. กรอกข้อมูลหักบัญชีอัตโนมัติ ดังนี้ 
  ชื่อเรียกผู้รับเงิน : กรอก “TRINITY” 
  เลือกหักบัญชีเลขที่ : “เลือกเลขที่บัญชีธนาคารท่ีต้องการหักบัญชีหักอัตโนมัติ” 
  หมายเลขอ้างอิง 1 (Ref.1) : กรอก “เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก ของท่าน” 
  หมายเลขอ้างอิง 2 (Ref.2) : กรอก “เลขที่บัญชีหลักทรัพย์ 8 หลัก ของท่าน” 
  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกด “Next” 
9. ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องแล้ว เลือกวิธีการรับ OTP แล้วกด “Confirm” 
10. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือ จากนั้นกด “Submit” 
11. เมื่อยืนยัน OTP เรียบร้อย ท่านจะได้รับเอกสารผลลัพธ์การสมัครบริการของธนาคารทาง Email ของท่าน กรุณาเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน 
12. เพื่อให้รวดเร็วต่อการให้ผล ATS เมื่อท่านท าการสมัครส าเร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดน าส่งหลักฐานการสมัครมาที่ 
OPD_Changeinfo@trinitythai.com พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัญชีซื้อขายของท่าน 
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4. เลือก เลขที่บัญชีที่ต้องการท ารายการ กด “Add” 
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6. เมื่อคลิกปุ่ม Search หน้าจะแสดงผลการค้นหา และคลิกปุ่ม “+” 
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8. กรอกข้อมูลหักบัญชีอัตโนมัติ ดังนี้ 
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  หมายเลขอ้างอิง 1 (Ref.1) : กรอก “เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก ของท่าน” 
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9. ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องแล้ว เลือกวิธีการรับ OTP แล้วกด “Confirm” 
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  11. เมื่อยืนยัน OTP เรียบร้อย ท่านจะได้รับเอกสารผลลัพธ์การสมัครบริการของธนาคารทางอีเมล์ของท่าน กรุณาเก็บ

ไว้เป็นหลักฐาน 

12. เพื่อให้รวดเร็วต่อการให้ผล ATS เมื่อท่านท าการสมัครส าเร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดน าส่งหลักฐานการสมัครมาที่ 
OPD_Changeinfo@trinitythai.com พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และ เลขที่บัญชีซื้อขายของท่าน 
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