
 
          

การนําฝากเงินเขาบัญชีและชําระคาบริการผานธนาคาร (Bill Payment) 
 

 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา  บริษัทฯไดเพ่ิมชองทางใหลูกคานําฝากเงินเขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย  ชําระคาหุนและ

คาบริการผานชองทาง  “การชําระคาสินคาและบริการ ” ของธนาคาร ซึ่งพรอมให บริการแลว 9 ธนาคาร  ไดแก  ธนาคารกรุงเทพ, 

กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, กสิกรไทย, ซีไอเอ็มบีไทย, ไทยพาณิช ย, ทหารไทย, ธนชาต และ ยูโอบี   โดยทานสามารถใช   (1) ชําระผาน

เคานเตอรสาขาธนาคาร  (2) ชําระผานตูเอทีเอ็มและบริการธนาคารอัตโนมัติ  หรือ (3) บริการอินเตอรเน็ตหรือ โมบายแบงกก้ิง  

 
1) การชําระเงินตามบิลผานเคานเตอรสาขาธนาคาร – กรุณากรอกและยื่นใบนําฝากท่ีเปนแบบฟอรมของบริษัทฯ และชําระเงิน  โดย

ทานสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซต www.poems.in.th (ดาวนโหลด >> แบบฟอรม >> แบบฟอรมใบนําฝากเงิน)  

สําหรับธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย, ธนชาต และ ยูโอบี ทานสามารถเลือกใชแบบฟอรม

ชําระคาสินคาและบริการท่ีธนาคารจัดเตรียมไว 

 

2) การชําระเงิน คาสินคาและบริการ ผานตูเอทีเอ็ม  หรือการบริการธนาคารอัตโนมัติ  โดยเขาไปท่ีเมนูชําระเงินคาสินคาหรือจายบิล     

ใสรหัส (Comp Code) ของบริษัทฯ  หมายเลขอางอิง 1 และ 2 ตามตารางขางลาง  ดูรายละเอียดคูมือชําระคาสินคาและบริการผาน

ชองทาง ATM หรือโทรศัพทอัตโนมัติ สําหรับแตละธนาคารไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ www.poems.in.th  (ศูนยการเรียนรู >> 

คูมือนักลงทุน >> คูมือใชบริการของธนาคารผานระบบ Bill Payment) 

 

บัญชี/รหัสบริษัทฯ สําหรับรับชําระคาสินคาและบริการ ทางอินเตอรเน็ต โมบายแบงคกิ้ง และตูเอทีเอ็มของแตละธนาคาร 

ลําดับ 

/ No. 

ธนาคารที่ใหบริการ / 

Bank Service 

ชองทางการชําระคาสินคาและบริการ /  

Bill Payment Channel (Service Code, Comp Code, BP Code) 

ผานเคานเตอรธนาคาร / ผาน Internet Banking &     

Mobile Banking 
ผานตู ATM 

1 ทหารไทย (TMB) Comp Code: 0914 Comp Code: 0504 

2 กรุงเทพ (BBL) Comp Code: 50234    / Service Code: PST 

3 กสิกรไทย (KBANK) Comp Code: 33826 

4 กรุงไทย (KTB) Comp Code: 5346 

5 กรุงศรีอยุธยา (Bay) Comp Code: 24155 

6 ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai) Comp Code: PST     / Service Code: PST034 

7 ไทยพาณิชย (SCB) Comp Code: 0016 

8 ธนชาต (TBANK) Com Code: C100 / Service Code : 3145 

9 ยูโอบ ี(UOB) BP Code: 3300 

*สําหรับธนาคารทหารไทย รหัส Comp Code ของบริษัทฯแตกตางกัน การขําระเงินผานเคาทเตอรธนาคาร (0914) และที่ตู ATM (0504)  

 

หมายเลขอางอิง 1 (Reference 1) คือ เลขท่ีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย (5 หลัก)   
*** การกดหมายเลขอางอิงบนเคร่ือง ATM ในกรณีหมายเลขบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของลูกคามีตัวอักษรนําหนา เชน “A0000” ใหใสเฉพาะตัวเลข 4 หลัก 
เชน ในตัวอยางนี้ใหใช “0000” 
 

หมายเลขอางอิง 2 (Reference 2) คือ รหัสการชําระเงิน (2 หลัก) กรุณาเลือกจากตารางวัตถุประสงคการชําระเงิน ดังนี้ 

วัตถุประสงคการชําระเงิน Ref (2) วัตถุประสงคการชําระเงิน Ref (2) วัตถุประสงคการชําระเงิน Ref (2) 
ฝากเขาบัญชีอนุพันธ 10 ฝากเขาบัญชีหลักทรัพยตางประเทศ 18 ฝากเขาบัญชีกองทุนสวนบุคคล 80 
ฝากเขาบัญชีเงินสด 11 ชําระคากองทนรวม 19 ชําระคาธรรมเนียมหุน 81 
ฝากเขาบัญชีอนุพันธตางประเทศ 12 ชําระคาซ้ือหลักทรัพย 21 ชําระคาอากรแสตมป 90 
ฝากเขาบัญชีเครดิตบาลานซ 16 ชําระคาหุนกู 75 อื่น ๆ 99 
ฝากเขาบัญชีวางเงินลวงหนา (Prepaid) 17 ฝากเขาบัญชีออมหุน  77   



 
 

3) สําหรับการชําระคาสินคาและบริการผานบริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต หรือโมบายแบงกก้ิง   ทานตองเปดใชบริการดังกลาวกับ

ธนาคารของทานไวกอน  เมื่อใชบริการไดแลวขอใหทานเขาไปท่ีเมนูชําระเงินคาสินคาหรือจายบิล  เลือกทํารายการชําระคาสินคาและ

บริการใหแก บล. ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาขน)  ตรวจสอบรหัส Comp Code ของบริษัทฯ และใชหมายเลขอางอิง 1 (เลขท่ี

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย) และหมายเลขอางอิง 2 (รหัสการชําระเงิน) ตามตารางในหนาแรก  กรุณาศึกษารายละเอียดในคูมือการใช

งานจากธนาคารของทาน  หรือท่ีเว็บไซตของบริษัทฯ www.poems.in.th (ศูนยการเรียนรู >> คูมือนักลงทุน >> คูมือใชบริการของ

ธนาคารผานระบบ Bill Payment) 

 

เว็บไซตและเบอรโทรศัพทติดตอของธนาคาร 
 

ลําดับ / 

No. 

ธนาคารท่ีใหบริการ /  

Bank Service 
เว็บไซดธนาคาร / Bank’s Website เบอรโทรศัพทอัตโนมัติของธนาคาร 

1 ทหารไทย (TMB) www.tmbdirect.com 1558 

2 กรุงเทพ (BBL) www.bangkokbank.com 1333 

3 กสิกรไทย (KBANK) www.kasikornbank.com 02 888 8888 

4 กรุงไทย (KTB) www.ktbnetbank.com 02 111 1111 

5 กรุงศรีอยุธยา (Bay) www.krungsrionline.com 1572 

6 ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB Thai) www.cimbclicks.in.th 02 626 7777 

7 ไทยพาณิชย (SCB) www.scbeasy.com 02 777 7777 

8 ธนชาต (TBANK) www.thanachartbank.co.th 1770 

9 ยูโอบี (UOB) www.uob.co.th 02 343 4848 

 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูแนะนําการลงทุน (IC) ของทานโดยตรง 

หรือโทร. 02 63 53 123 

อีเมล poems@phillip.co.th 


