
1.  เขาเวบไซต WWW.KASIKORNBANK.COM

2.  Login เขาสูระบบ 
3.  คลิกปุม "ชำระคาสินคาและบริการ"

4.  เลือก "แบบฟอรมชำระเงิน" ที่ตองการ
5.  หากเปนการทำรายการครั้งแรกของบริษัทนั้น 

     คลิกปุม "สรางแบบฟอรมชำระเงิน"
6.  ตั้งชื่อแบบฟอรมการชำระเงินนี้สำหรับการใชงานครั้งตอ ๆ ไป

7.  ระบุรายละเอียดของบริษัทที่ตองการชำระเงินใน ไดแก
     ประเภทบริการ:  หลักทรัพย/กองทุน

     บริษัท:  บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง
     จากบัญชี:  หมายเลขบัญชี ธ.กสิกร

     หมายเลขบัญชีหลักทรัพย: เลขบัญชีหลักทรัพย 7หลัก หรือ
     เลขบัญชีอนุพันธ 6 หลัก ที่ตองการโอนหลักประกัน
     + เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง
8.  ระบุจำนวนเงินที่ตองการชำระ และ เลือก "ชำระเงินทันที"
     จากนั้นคลิกปุม "ชำระเงินและบันทึกแบบฟอรม"
9.  ตรวจสอบความถูกตอง และ ทำเครื่องหมายที่ปุม "ยืนยัน" 

1.  เขาเวบไซต WWW.SCBEASY.COM

2.  Login เขาสูระบบ
3.  คลิกที่หนา "ชำระเงิน และ e-Bill"

4.  เลือกบัญชี ธ.ไทยพาณิชยที่ตองการชำระเงิน และ 
     เลือกบริษัทที่ตองการชำระเงิน

5.  หากเปนการทำรายการครั้งแรกของบริษัทนั้น คลิก
     ปุม "Add from Quick Search"    

     เพื่อเพิ่มชื่อบริษัทผูใหบริการ
6.  ระบุรหัสบริษัท บมจ.หลักทรัพย บัวหลวง (Comp Code)

     "9719"และคลิกปุม "Search" เพื่อคนหาบริษัทที่ตองการ
     ชำระเงินเมื่อพบแลวคลิกปุม "+" ดานหลังชื่อบริษัทที่ตองการ

     ชำระเงิน 
7.  ระบุรายละเอียด ไดแก 
     ชื่อยอบริษัทที่ตองการชำระเงิน
     ชื่อ-นามสกุลลูกคา
     หมายเลขลูกคา: เลขบัญชีหลักทรัพย 7 หลัก หรือ เลขบัญชี
                      อนุพันธ 6 หลัก ที่ตองการโอนหลักประกัน
     หมายเลขอางอิง: เลขบัตรประชาชน 13 หลัก            
     ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง แลวคลิกปุม      
     "ยืนยัน" เพื่อยืนยันการเพิ่มชื่อบริษัท 
8.   ระบุ OTP Code และกดปุม "Activate"
9.   ระบุจำนวนเงินที่ตองการชำระ และคลิก "Next" 
10. ตรวจสอบความถูกตอง และคลิก "Conrm"      

บริการใช Bill Payment เพื่อชำระเงินกับ บมจ.หลักทรัพยบัวหลวง Internet Banking

1.  เขาเวบไซต WWW.BANGKOKBANK.COM/IBANKING 
2.  Login เขาสูระบบ 
3.  คลิกที่หนา "ชำระเงิน" 
4.  เลือกบริษัทที่ตองการชำระเงิน
5.  หากเปนการทำรายการครั้งแรกของบริษัทนั้น คลิกเลือก "เพิ่มรายชื่อบริษัทที่รับชำระของทาน" จากเมนู
    บริการดานซาย
6.  ระบุรายละเอียดบริษัทที่ตองการชำระเงินไดแก 
    ประเภทธุรกิจ:  หลักทรัพย/กองทุน
    ชื่อบริษัทผูรับชำระ: บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จากนั้น คลิก "ตกลง"
7.  ระบุหมายเลขประจำตัวลูกคา: เลขบัญชีหลักทรัพย 7 หลัก และคลิก "ตกลง"
8.  เมื่อเพิ่มรายชื่อบริษัทเรียบรอยแลว เลือก "ชำระสินคาและบริการ" จากเมนูบริการดานซาย    
9.  ระบุรายละเอียดการชำระเงิน ไดแก
     ผูรับชำระ: บริษัท หลักทรัพย บัวหลวงฯ
     บัญชีผูชำระเงิน: หมายเลขบัญชี ธ.กรุงเทพฯ
     รหัสบริษัท: ระบบกำหนดให (303009937200)
     เลขที่อางอิง 1: เลขบัญชีหลักทรัพย 7 หลัก หรือ เลขบัญชีอนุพันธ 6 หลัก ที่ตองการโอนหลักประกัน
     เลขที่อางอิง 2 : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
     จำนวนเงิน, วันที่ทำรายการ และ  บันทึกชวยจำ จากนั้นคลิก "ขั้นตอนตอไป" 
10. ตรวจสอบความถูกตอง และคลิก "ยืนยัน" 

กรุงเทพ: ไมเกิน 99,999,999 บาท
ตางจังหวัด: ไมเกิน 500,000 บาท 

หมายเหตุ 1. สำหรับธุรกรรม Bill Payment ธนาคารกรุงเทพ เงินจะเขาบัญชีหลักทรัพยที่ระบุทันทีหลังทำรายการเสร็จสมบูรณ
 2. สำหรับธุรกรรม Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย และ กสิกรไทยบริษัทฯจะทำการตรวจสอบการโอนเปนรอบเวลาดังนี้ เวลา 9.15 น., 10.30 น., 12.00 น.,14.00 น., 15.30 น., 16.30 น.,และ 17.30 น.,
 3. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขวงเงินที่ทานไดรับอนุมัติจากระบบ Internet Banking ของธนาคารกอนทำธุรกรรม
 4. ฟรีคาธรรมเนียม ยกเวน ธนาคารไทยพาณิชย และ กสิกรไทย บริษัทฯจะรับผิดชอบคาธรรมเนียม ถึงวันที่ 31 ต.ค. 56
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับผิดชอบคาธรรมเนียม Bill Payment โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 6. สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ บมจ.หลักทรัพยบัวหลวง ฝาย Operation 0-2618-1133 หรือ email: wde_request@bualuang.co.th

กรุงเทพฯ:    ไมเกิน 500,000 บาท
ตางจังหวัด:  ไมเกิน 100,000 บาท

กรุงเทพฯ:    ไมเกิน 500,000 บาท
ตางจังหวัด:  ไมเกิน 500,000 บาท

เงินจะเขาบัญชีหลักทรัพยที่ระบุทันทีหลังทำรายการเสร็จสมบูรณ


