
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสมัครใช้บริการหกับัญชอีัตโนมัต ิATS ผ่านเครื่อง ATM 
ท่านสามารถใชบ้รกิาร Direct Debit โดยการสมคัรหกับญัชีอตัโนมตัิ ATS ผ่าน
เครื่อง ATM ที่ช่วยอ านวยความสะดวกและรวดเรว็แก่ท่าน ธนาคารที่ใหบ้ริการ
รว่มกบับรษัิทฯ มี 8 ธนาคาร ดงันี=้=> ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรอียุธยา,  
ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ทหารไทย, ธ.ธนชาต และ ธ.ยูโอบี โดยท่าน
สามารถใชบ้รกิารดงักล่าวไดท้กุวนัผ่านตู ้ATM ตัง้แต่เวลา 06.00 – 22.00 น.  
เมือ่ทา่นน าส่งหลักฐานใบบันทกึรายการสมัครหกับญัช ีน าส่งใหท้างบริษัทฯที ่

== >ฝ่ายเปิดบัญช ีE-mail: creditcontrol_mailing@phillip.co.th 
ทา่นจะได้รับการอนุมัตใิช้บริการ ATS ภายใน 1 วันท าการถัดไป 

โปรดอา่นรายละเอียดและขัน้ตอนการสมคัร ดงันี ้; 

การกดหมายเลขอ้างอิง 
***Reference .No# “เลขที่บัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย”์ 5 หลัก 
กรณีหมายเลขบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องลกูคา้มีตวัอกัษรน าหนา้ 
เช่น “A0000” กดเฉพาะตวัเลข 4 หลกั เทา่นัน้ == > “0000” 

1. ใสร่หสัของบตัร ATM “XXXXXX”  
2. เลือกท ารายการ “สมัครบริการ” 
3. เลือกท ารายการ “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”   
4. หนา้จอแสดงเง่ือนไขการใชบ้รกิารใหล้กูคา้ยอมรบั กด “ตกลง”  
5. เลือกหกัจากบญัชี “ออมทรัพย”์ หรือ “กระแสรายวัน”  
6. เลือกรายการ “สมัครด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก” และระบรุหสับรษัิท “68824” กด     
    “ถูกต้อง” 
7. ระบหุมายเลขอา้งองิ (Ref.1) “หมายเลขบัตรประชาชน” 13 หลกั กด “ถูกต้อง”  
8. ระบหุมายเลขอา้งองิ (Ref.2) “เลขทีบั่ญชีซือ้ขายหลักทรัพย”์ 5 หลกั กด “ถูกต้อง”  
9. หนา้จอสรุปการท ารายการเพ่ือใหล้กูคา้ยืนยนั/ยกเลกิ กด “ยืนยัน”  
10. รบับตัรคืน และรบัใบบนัทกึการท ารายการเพ่ือเป็นหลกัฐาน เสรจ็สิน้ขัน้ตอน 

ธนาคารกรุงเทพ 

1. ใสร่หสัของบตัร ATM “XXXXXX”  
2. เงินดว่นเอทีเอ็ม / ATM FAST CASH เลือก “บริการอืน่ๆ”  
3. เลือกประเภทบรกิาร “บริการอืน่ๆ” อีกครัง้ 
4. เลือกประเภทบรกิาร “สมัครบริการหักบัญช”ี  
5. โปรดอ่านเง่ือนไขและขอ้ตกลงการใชบ้รกิารหกับญัชีอตัโนมตั ิ“ระบรุหสับรษัิท” 
“5534”  

6. โปรดระบ ุReference No.1 “เลขทีบั่ญชีซือ้ขายหลักทรัพย”์ 5 หลัก  
จากนัน้ปอ้น “จดุ” (.) คั่นระหว่าง Ref.1 และ Ref.2   

7. โปรดระบ ุReference No.2 “หมายเลขบัตรประชาชน” 13 หลกั กด “ถูกต้อง”  
8. โปรดยืนยนัการท ารายการของทา่น กด “ตกลง”  
9. รบับตัรคืน และรบัใบบนัทกึการท ารายการเพ่ือเป็นหลกัฐาน เสรจ็สิน้ขัน้ตอน 

ธนาคารกรุงไทย 

1. ใสร่หสัของบตัร ATM “XXXXXX”  
2. เลือกท ารายการ “อืน่ๆ /บริการหักบัญชีอัตโนมัต”ิ 
3. เลือกท ารายการ “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัต”ิ 
4. เลือกหกัจากบญัชี “ออมทรัพย”์ หรือ “กระแสรายวัน”  
5. กดรหสับรษัิท 5 หลกั (Company ID) “50234” กด “ รหัสบริษัทถูกต้อง” 
6.ระบหุมายเลขอา้งอิง (Ref.1) “เลขทีบั่ญชีซือ้ขายหลักทรัพย”์ 5 หลกั กด “ถูกต้อง”  
7. ระบหุมายเลขอา้งองิ (Ref.2) “หมายเลขบัตรประชาชน” 13 หลกั กด “ถูกต้อง”  
8. โปรดอ่านเง่ือนไขและขอ้ตกลงการใชบ้รกิารหกับญัชีอตัโนมตัิ กด “ยืนยันการท า
รายการ” 
9. รบับตัรคืน และรบัใบบนัทกึการท ารายการเพ่ือเป็นหลกัฐาน เสรจ็สิน้ขัน้ตอน 

ธนาคารกสกิรไทย 

1. ใสร่หสัของบตัร ATM “XXXXXX”  
2. เลือกท ารายการ “สมัครบริการ/ตรวจสอบข้อมูลเครดติ(NXB)” 
3. เลือกท ารายการ “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”   
4. เลือกหกัจากบญัชี “ออมทรัพย”์ หรือ “กระแสรายวัน” 
5. เลือกบรษัิทท่ีตอ้งการหกับญัชี กด Company Code “9009” กด “ถูกต้อง” 
6. ระบหุมายเลขอา้งองิ (Ref.1) “เลขทีบั่ญชีซือ้ขายหลักทรัพย”์ 5 หลกั กด 
“ถูกต้อง”  
7. ระบหุมายเลขอา้งองิ (Ref.2) “หมายเลขบัตรประชาชน” 13 หลกั กด “ถูกต้อง”  
8. อ่านขอ้ตกลง กด “ตกลง” 
9. รบับตัรคืน และรบัใบบนัทกึการท ารายการเพ่ือเป็นหลกัฐาน  เสรจ็สิน้ขัน้ตอน 

ธนาคารไทยพาณิชย ์

1. ใสร่หสัของบตัร ATM “XXXXXX”  
2. เลือกท ารายการ “ถามยอด / อืน่” 
3. เลือกท ารายการ “บริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัต”ิ 
4. เลือกท ารายการ “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัต”ิ 
5. อ่านขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการสมคัรและเลือก “ยืนยัน” 
6. เลือก “บัญชีออมทรัพย”์ และเลือก “หลักทรัพย/์กองทุน” 
7. ระบรุหสับรษัิท “0476” กด “ถูกต้อง” 
8. ระบหุมายเลขอา้งองิ (Ref.1) “เลขทีบั่ญชีซือ้ขายหลักทรัพย”์ 5 หลกั กด 
“ถูกต้อง”  
9. ระบหุมายเลขอา้งองิ (Ref.2) “หมายเลขบัตรประชาชน” 13 หลกั กด “ถูกต้อง”  
10. รบับตัรคืน และรบัใบบนัทกึการท ารายการเพ่ือเป็นหลกัฐาน เสรจ็สิน้ขัน้ตอน 

ธนาคารทหารไทยธนชาต 

หากท่านประสงคส์อบถามข้อมูลโปรดติดต่อได้ท่ี : ผู้แนะน าการลงทุน / ฝ่าย 
POEMS 

บริษัทหลักทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 849 อาคารวรวฒัน ์ชัน้ 15 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทร: 02 63 53 123 แฟกซ:์ 02 63 53 100 
Web site: www.poems.in.th / E-mail: poems@phillip.co.th 

1. ใสร่หสัของบตัร ATM “XXXXXX”  
2. เลือกท ารายการ “บริการอืน่ๆ”  
3. เลือกท ารายการ “สมัครใช้บริการ”   
4. เลือกท ารายการ “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัต”ิ 
5. เลือกบรษัิทท่ีตอ้งการหกับญัชี กด Company Code “30020” กด “ถูกต้อง” 
6. ระบหุมายเลขอา้งองิ (Ref.1) “เลขทีบั่ญชีซือ้ขายหลักทรัพย”์ 5 หลกั กด 
“ถูกต้อง”  
7. ระบหุมายเลขอา้งองิ (Ref.2) “หมายเลขบัตรประชาชน” 13 หลกั กด “ถูกต้อง”  
8. ยืนยนัท ารายการ อ่านเง่ือนไขและขอ้ตกลงการใชบ้รกิาร กด “ยอมรับ” 
9. รบับตัรคืน และรบัใบบนัทกึการท ารายการเพ่ือเป็นหลกัฐาน เสรจ็สิน้ขัน้ตอน 

ธนาคารยูโอบ ี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

1. สอดบตัร ATM และกดรหสับตัร “XXXXXX”  
2. เลือกรายการ “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ/บริการอืน่ๆ”  
3. เลือกรายการ “บริการหักบัญชีอัตโนมัต”ิ 
4. เลือกหกัจากบญัชี ”ออมทรัพย”์ หรือ “กระแสรายวัน” 
5. เลือกบรษัิทท่ีตอ้งการหกับญัชีกด Company Code “0071579941” กด  
    “ถูกต้อง”  
6. ระบหุมายเลขอา้งองิ (Ref.1) “เลขทีบั่ญชีซือ้ขายหลักทรัพย”์ 5 หลกั กด  
    “ถูกต้อง”  
7. ระบหุมายเลขอา้งองิ (Ref.2) “หมายเลขบัตรประชาชน” 13 หลกั กด “ถูกต้อง”  
8. รบับตัรคืน และรบัใบบนัทกึการท ารายการเพ่ือเป็นหลกัฐาน เสรจ็สิน้ขัน้ตอน 


