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1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์ “หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก” และลง
ลายมือชื่อในชอ่ง “ผู้ให้ความยินยอม” 
2. สำเนาสมุดบัญชีเงนิฝากที่ประสงคให้หักเงินฝาก (ATS) พรอ้มแนบ
สำเนาบัตรประชาชน 
3. นำสง่เอกสารหลกัฐานข้างต้นได้ที ่บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ
ตัวแทนขายดว้ยตนเอง 

 

 

 

วิธียืน่เอกสารผ่าน บลจ. หรือตัวแทนขาย จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ 
 

 
หมายเหตุ : สำหรับช่องทางสมัคร ATS ผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์  
 
หลังจากที่ลูกค้าทำรายการสมัครหักบัญชีเงนิฝากธนาคาร (ATS) เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการสมัครกลบัมาที่ 

E-Mail: marketing@lhfund.co.th  
 

โดยมีรายละเอียดหลักฐานดังน้ี 
1. ถ่ายภาพสลิป ATM หรือภาพหน้าจอการสมัครใชบ้ริการหักบัญชีเงนิฝากธนาคาร (ATS) สำเร็จ ผ่านทางเว็ปไซต์ของ
ธนาคาร 
2. สำเนาสมุดบัญชธีนาคาร ทีล่งทะเบียนสมัครใชบ้ริการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) ที่มีชื่อ-นามสกุล เลขท่ีบัญชีและ 
ชื่อธนาคารที่ชัดเจน 
3. บริษัทจะแจ้งยืนยนัผลการสมัครหักบัญชีเงินฝากธนาคาร (ATS) ให้ลูกค้ารับทราบผ่านทาง E-Mail 
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  ช่องทางการใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
   ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank M Choice) 
 

1. เข้าสู่บริการของ M Choice 
2. เลือกหัวข้อ บริการอืน่ๆ 
3. เลือก สมัครหักบัญชอีัตโนมัติ 
4. อ่านข้อตกลงและเง่ือนไขในการสมัคร เลือก ทำรายการต่อ 
5. เลือกผู้ให้บริการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
6. ตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชน และเบอรโ์ทรศัพท์ กดปุ่ม ถัดไป 
7. ยืนยันการสมัครบริการ กดปุม่ ถัดไป 
8. ใส่รหัส OTP ตัวเลข 6 หลัก ท่ีส่งเข้าเบอร์มือถือ 
9. ระบบจะแสดงว่าท่าน สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติสำเร็จ 

 
 
 
 
ผ่าน KMA (Krungsri Mobile App) 
  

1.เข้าสู่ Application KMA 
2.เลือกเมนูทั้งหมด  
3.เลือกสมัครบริการอืน่ๆ > สมัครหักบัญชอีัตโนมัติ 
4.อ่านข้อกำหนดเง่ือนไขบริการและ ยอมรับ 
5.ค้นหาบรษิัทผู้ชำระเงินโดยกรอก บลจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ หรอื LHFUND : 5390001055 
6.ระบุเลขที่อ้างอิง 

Ref.1 : ระบุเลขบัตรประชาชน  
Ref.2 : ระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของท่าน 

7.เลือก ถัดไปและยืนยนั 
8.ตรวจสอบข้อมูล และเลอืก ยืนยัน 
9.ระบบจะแสดงผลการสมัครใชบ้ริการสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 

2.1 การสมัคร ATS ผ่านทาง Application ของธนาคาร 
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 ผ่าน SCB EASY (SCB Mobile App) 
 

1. เข้าสู่ Application SCB EASY 
2. หน้าแรก และ เลือก ธุรกรรมของฉัน  
3. เลือก สมัครบริการหักบญัชีอตัโนมัติ 
4. อ่านข้อกำหนดเง่ือนไขบริการและ ยอมรับ 
5. ค้นหาชื่อบรษิัทโดยพิมพ์ Comp Code 9154 ในช่องค้นหา (LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT) 
6. ระบุเลขที่อ้างอิง 

Ref.1 : ระบุเลขที่บัตรประชาชน  
Ref.2 : ระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของท่าน 

7. เลือก ตรวจสอบข้อมูล 
8. ตรวจสอบข้อมูล และเลอืก ยืนยัน 
9. เลือก เบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP ทาง SMS และ เลือกถดัไป 
10. ใส่รหัส OTP ที่ไดร้ับทาง SMS 
11. ระบบจะแสดงผลการสมัครใช้บริการสำเร็จ 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน Bualuang M (BBL Mobile App) 
 

1. เข้าสู่ Application Bualuang M 
2. เลือก จ่ายบิล  
3. เลือก สมัครบริการหักบญัชีฝากอัตโนมัติ 
4. เลือก ค้นหา  
5. ค้นหา หลักทรพัย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรอื LHFUND 

Service Code : LHFUNDRG 
6. อ่านข้อกำหนดเง่ือนไขบริการและ ยอมรับ 
7. ระบุเลขที่อ้างอิง 

Ref.1 : ระบุเลขที่บัตรประชาชน  
Ref.2 : ระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของท่าน 

8. เลือก ต่อไป 
9. ตรวจสอบข้อมูล และเลอืก ยืนยัน 
10. ระบบจะแสดงผลการสมัครใช้บริการสำเร็จ 
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ผ่าน SCB EASY (SCB Easy Net) 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ของธนาคาร http://www.scbeasy.com 
2. ใส่ User ID และ Passwordเพื่อ Login เข้าสู่ระบบ 
3. เลือก สมัครบริการอืน่ ๆ 
4. เลือก สมัครบริการหักบญัชีอตัโนมัติ 
5. เลือก Add เพื่อสมัครใหม่ 
6. ค้นหาชื่อบริษัทโดยพิมพ์รหัส 9154 ในช่อง Comp Code และคลิก Search 
7. เลือก ยอมรับเง่ือนไขการสมัครอัตโนมัติก่อน เลือก “Next” เพื่อสมัครใช้บริการ 
8. ระบุเลขที่อา้งอิง 

Ref.1 “ระบุเลขบัตรประชาชน” เลือก ถูกต้อง 
Ref.2 “ระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของท่าน” 

9. เลือก Next 
10. กรอกรหัส OTP ที่ธนาคารส่งให้ตามหมายเลขโทรศัพท์ท่ีปรากฎบนหน้าจอ 
11. เลือก Confirm 
12. พิมพ์เง่ือนไขการใชบ้ริการหักบัญชอีัตโนมัติ หรือ Save เปน็ Pdf. File เพือ่เก็บไว้เปน็หลักฐานในการสมัครใช้บริการ 
 

 

 
ผ่าน KTB Online 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของธนาคาร https://www.ktbnetbank.com 
2. ใส่ Net ID / Password และ CAPTCHA และกดปุ่มเข้าสู่ระบบ 
3. เลือก บริการอืน่ๆ 
4. เลือก การสมัครใช้บรกิารหักบัญชีอัตโนมัติ 
5. อ่านข้อตกลงของการขอใชบ้รกิารหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ผ่านระบบงาน KTB netbank เม่ือตกลงยินยอม 
6. เลือก ตกลง เพื่อดำเนนิการต่อ **หากไม่ตกลง ระบบจะกลบัไปที่เมนู “บริการอืน่” 
7. กรอกข้อมูล 2 ส่วน 

7.1 ส่วนของลกูค้า “หักบญัชีอัตโนมัติ” 
• กรอกชือ่แทนบัญช ี
• เลือกบญัชีผู้โอน 

7.2 ส่วนของ บลจ. “บริษัทท่ีรบัชำระ” 
• เลือก ประเภทบริษัทที่รบัชำระ 
• เลือก บริษัทและระบุเลขที่อ้างอิงในการชำระ 
• กำหนดวงเงนิในการหักบญัชี หรือ ไม่กำหนดได้ 
• เลือก การแจ้งผลโดยอีเมล์ได ้โดยเลือก Tick box และกรอกอีเมล์ 
• ระบุหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได ้
• ตรวจสอบ / ปรบัปรุง ข้อมลูที่อยู่ของตนเอง 

7.3 เลือก ตกลง หลังกรอกข้อมูลเสร็จ 
8. ตรวจสอบข้อมูลทีบ่ันทึก ถา้ถูกต้อง 
9. เลือก พิมพ์ผลการหักบญัชีอตัโนมัติ ไว้เปน็หลักฐาน 

2.2 การสมัคร ATS ผ่านทาง Internet ของธนาคาร 
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ผ่าน K-Cyber banking 

 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ของธนาคาร http://www.kasikornbank.com 
2. ใส่ User ID และ Passwordเพื่อ Login เข้าสู่ระบบ 
3. เลือกเมนู สมัครบริการ 
4. เลือกเมนูK-Direct Debit 
5. เลือก สมัครบริการหักบัญชีอตัโนมัติ 
6. เลือก สร้างแบบฟอร์ม 
7. เลือก ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ และกด ตกลง 
8. กรอกข้อมูลในช่องท่ีมีเครื่องหมาย “ * ” 

• ต้ังชื่อแบบฟอร์ม 
• ประเภทบริการ เลอืก หลักทรัพย์ กองทุน 
• เลือก บริษัท 7452728 : บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
• ระบุ เลขบัตรประชาชน 
• เลือกบญัชีที่ต้องการหักอัตโนมัติ 
• กดตกลง 

9. ตรวจสอบข้อมูลทีบ่ันทึก ถูกต้องแล้ว 
เลือก รับรหัส OTP ทาง SMS ใส่ รหัส OTP ที่ได้รบัทาง SMS เลือก ยืนยัน 

10. ระบบแจ้งการสมัครหักบญัชอีัตโนมัติเรียบร้อย พิมพ์เอกสารเก็บไว้เปน็หลักฐาน 

 
 

 
ผ่าน Krungsri Online 

 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ของธนาคาร https://www.krungsrionline.com 
2. ใส่ User ID และ Passwordเพื่อเข้าสู่ระบบ 
3. เลือก บญัชีเงินฝาก 
4. เลือก ชำระเงิน 
5. เลือก สมัครหักบัญชอีัตโนมัติ 
6. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขบรกิาร เลือก ยอมรบั 
7. เลือก ประเภทสินค้าและบริการ หลักทรพัย์ กองทุนรวม 
8. เลือก บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด : 5390001055 
9. ระบุเลขที่อา้งอิง 

Ref.1 : ระบุเลขบัตรประชาชน 
Ref.2 : ระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของท่าน 

10. เลือก ดำเนนิการ 
11. ระบุรหัสผ่าน OTP เพื่อยนืยันการทำรายการ 
12. ยืนยัน 
13. ระบบจะแสดงผลการสมัครใช้บริการสำเร็จ 
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 ช่องทางการใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 
         ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
 

1.สอดบัตร ATM / ใส่รหัส ATM 
2. เลือก อื่นๆ 
3. เลือก สมัครบริการ 
4. เลือก สมัครบริการ / ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB) 
5. เลือก หักบัญชีอัตโนมัติ 
6. เลือก ประเภทบัญชี ออมทรพัย์ 
7. เลือก อื่นๆ 
8. ใส่ข้อมูลบริษัท COMP CODE 4 หลัก 9154 เลอืก ถูกต้อง 
9. ระบุเลขที่อา้งอิง 

Customer No. : ระบุเลขบัตรประชาชน เลือก ถูกต้อง 
REFERENCE NO. : ระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน เลือก ถกูต้อง 

10. ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันรายการ เลอืก ยืนยนั 
11. รับใบบนัทึกรายการ เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 

   
 ช่องทางการใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

   ของธนาคารกสิกรไทย 
 

1. สอดบัตร ATM / ใส่รหัส ATM 4 หลัก 
2. เลือก กองทุนรวม/สมัครบรกิาร/KMobile Banking/ อื่นๆ 
3. เลือก สมัครบริการหักบญัชีอตัโนมัติ/ เปลี่ยนบัญชี E-savings 
4. เลือก สมัครบริการหักบญัชีอตัโนมัติ 
5. เลือก ระบุรหัสบรษิัท 
6. เลือกบัญชีที่ต้องการสมัคร ออมทรัพย์ 
7. ใส่รหัสบริษัท 5 หลัก : 33842 เลือก รหัสบรษิัทถูกต้อง 
8. ใส่ระบุเลขที่อ้างอิง 

Ref.1 : ระบุเลขบัตรประชาชน เลือก ถูกต้อง 
9. เลือก ยืนยนั 
10. อ่านเง่ือนไขและข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชอีัตโนมัติ 
11. เลือก ยืนยนัการทำรายการ 
12. รับใบบันทึกรายการและเกบ็ไว้เปน็หลักฐาน 

2.3 การสมัคร ATS ผ่านตู้เอทีเอ็ม 
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ช่องทางการใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

   ของธนาคารกรุงไทย 
 
1. สอดบัตร ATM หรือ VISA Debit / ระบุ Pin Code 
2. เลือก บริการอืน่ๆ 
3. เลือก ระบุรหัสบริษัท 
4. ระบรุหัสบรษิัท = 5321 
5. ใส่หมายเลขอ้างอิง 

เลขที่อ้างอิง 1 . = เลขบัตรประชาชน 
เลขที่อ้างอิง 2. = เลขที่ผู้ถือหนว่ยลงทุน 

โดยใส่ “จดุ” (.) ค่ันระหว่างเลขที่อ้างอิง 1 และ 2 
6. รับใบบันทึกรายการ เกบ็ไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

 

 
ช่องทางการใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ของธนาคารทหารไทยธนชาต 
 

1. สอดบัตร กด PIN 4 หลัก และกดปุ่มบนสุดดา้นขวามือ 
2. เลือก ถามยอด / อืน่ๆ 
3. เลือก บริการสมัครหักบญัชีอตัโนมัติ 
4. เลือก สมัครบริการหักบญัชีอตัโนมัติ 
5. อ่านข้อตกลงและเง่ือนไขในการสมัคร เลือก ยืนยนั 
6. เลือกบัญชี บัญชีออมทรัพย ์
7. เลือก หลักทรัพย์ / กองทนุ 
8. ระบรุหัสบริษัท (Company ID) 4 หลัก : 3938 บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกดั 
9. เลือก ถูกต้อง 
10. ระบุรหัสลูกค้า (หมายเลขอา้งอิง 1) เลขที่บัตรประชาชน เลอืก ถูกต้อง 
11. ระบุรหัสลูกค้า (หมายเลขอา้งอิง 2) เลขที่ผู้ถือหน่วย เลือก ถูกต้อง 
12. ตรวจสอบรายละเอียดการสมัครบริการหักบญัชีอัตโนมัติ เลือก ยืนยนั 
13. หน้าจอแสดงการทา่นทำรายการเรียบรอ้ย จบการทำรายการ เลือก ไม่ต้องการ 
14. รับใบบันทึกรายการและเก็บไว้เปน็หลักฐาน 
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ช่องทางการใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

   ของธนาคารกรุงเทพ 
 

1. สอดบัตร ATM หรือ บัตรเดบิต / ใส่รหัสของบัตร และเลอืกภาษา 
(สำหรับบางบัตรที่สามารถเลือกได้) 
2. เลือก สมัครบริการ 
3. เลือก บริการหักบัญชอีัตโนมัติ อ่านเง่ือนไขการใช้บริการ ถา้ยอมรับ เลือก ตกลง 
4. เลือก ประเภทบัญชี : บัญชสีะสมทรัพย์ 
5. เลือกวธิีค้นหาบริษัทผู้รบัชำระ : ด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก 
6. ใส่รหัส Comp Code : 00066 เลือก ถูกต้อง 
7. ระบุ Ref. No. 1 : เลขที่บัตรประชาชน เลอืก ถูกต้อง 
8. ระบุ Ref. No. 2 : เลขที่ผู้ถือหน่วย เลอืก ถูกต้อง 
9. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครหักบัญชอีัตโนมัติ ถูกต้อง เลือก ยนืยัน หน้าจอ แจ้งว่า 
ได้สมัครบริการหักบญัชีอัตโนมัติแล้ว 

 

 
 

 

 
ช่องทางการใช้บริการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน 

   ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 

1. สอดบัตร ATM หรือ บัตรเดบิต / ใส่รหัสของบัตร 
2. เลือก สมัคร/เปลี่ยนแปลงบรกิาร 
3. เลือก บริการหักบัญชอีัตโนมัติ 
4. เลือก ระบุเลขที่บญัชี : 5390001055 
5. เลือก รายการจากบัญชี : ออมทรัพย์ 
6. ระบุหมายเลขท่ีอ้างอิง 

Ref.1 : ระบุเลขบัตรประชาชน เลือก ถูกต้อง 
Ref.2 : ระบุเลขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนของท่าน เลอืก ถูกต้อง 
“รายการของทา่นดำเนนิการเรียบร้อย” 

7. เลือก เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว 
 
 
 


