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เอกสารประกอบท่ีใชสําหรับเปดบัญชี  
1. สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ  (รับรองสําเนา) เซ็นจริง 1 ชุด 

บัตรประชาชน จะตองไมหมดอายุ และ เห็นรายละเอียดชัดเจน 
2. สําเนาหนา Book Bank บัญชีหลัก (รับรองสําเนา) เซ็นจริง 1 ชุด 
3. สําเนาหนา Book Babk บัญชีรอง(หากมี และรับรองสําเนา) เซ็นจริง 1 ชุด 

สําเนา ใหเขียนวา “ใชสําหรับเปดบัญชีกับหลักทรัพยฟลลิป เทานั้น ”  
และ เซ็นตรับรองสําเนาถูกตอง  ทุกชุด 

 

** การเปดบัญชีจะใชเวลาดําเนินการ 2-3 วนัทําการ (หลังจากไดรบัเอกสาร)  
     และเมื่อเปดบัญชีสําเรจ็จะมี e-mail แจงไปยังลูกคา 

 

สงเอกสารมาที่ ---------------------------------------------------------------------- 

บริษัทหลักทรัพยฟลลิป  (ฝาย IFA) ชั้น 11  
อาคารวรวัฒน 849 ถ.สีลม แขวงสีลม  

เขตบางรัก กทม. 10500  

[ Open Account คุณธีระวุฒิ โทร: 026351700 #687 ]  

 

ที่ปรึกษาการลงทุน  
สุรัตน สดงาม (IC: 083680) 

Tel: 089-199-3466 
LineID: naimoo  
Line: @WealthAdvice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กดรหสับตัร ATM “XXXX”  และเลือกบริการ “อ่ืน ๆ”  

2. เลือกบริการ “สมคัรหกับญัชีเงินฝาก”  

3. อ่านเง่ือนไขและเลือก “ยืนยนัการทํารายการ”  

4. เลือกบริการ “หลกัทรัพย์/Securities”  

5. ระบรุหสับริษัท Service Code หลกัทรัพย์ฟิลลปิ กด “20002” กด “ยืนยนั”  

6. เลือกบญัชีท่ีต้องการ “กระแสรายวนั” หรือ “ออมทรัพย์”  

7. กด Reference No.1 “เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์” 5 หลกั กด “ยืนยนั”  

8. กด Reference No.2 “หมายเลขบตัรประชาชน 13 หลกั” กด “ยืนยนั”  

9. ระบหุมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ี “XXX-XXX-XXX” กด “ยืนยนั”  

10. ระบบจะแสดงรายละเอียดการทํารายการ เลือก “ถกูต้อง”  
11. รับบตัรคืน และรับใบบนัทกึการทํารายการเพ่ือเป็นหลกัฐาน  เสร็จสิน้ขัน้ตอน 

1. สอดบตัร ATM และใสร่หสั “XXXX” เลือกรายการ “บริการอ่ืน ๆ” 

2. เลือกรายการ “สมคัรใช้บริการ”  

3. เลือกรายการ “สมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมตัิ”  

4. ใสร่หสับริษัทท่ีต้องการสมคัร (5 หลกั) “30020” กด “ถกูต้อง”  

5. ใสร่หสัลกูค้า (Ref No.1) “เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์” 5 หลกั กด “ถกูต้อง”  

6. ตรวจสอบความถกูต้องของรายการ และกด “ถกูต้อง”  

7. ตรวจสอบเง่ือนไขและข้อตกลงการใช้บริการหกับญัชีอตัโนมตั ิกด “ยอมรับ”  

8. รับบตัรคืน และรับใบบนัทกึการทํารายการเพ่ือเป็นหลกัฐาน เสร็จสิน้ขัน้ตอน 

การสมัครใช้บริการหกับัญชีอัตโนมัต ิATS ผ่านเคร่ือง ATM 
ท่านสามารถใช้บริการ Direct Debit โดยการสมคัรหกับญัชีอตัโนมติั ATS ผ่าน

เคร่ือง ATM ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ท่าน ธนาคารท่ีให้บริการ

ร่วมกบับริษัทฯ มี 8 ธนาคาร ดงันี=้=> ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยธุยา,  

ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ทหารไทย, ธ.ธนชาต และ ธ.ยโูอบี โดยท่าน

สามารถใช้บริการดงักล่าวได้ทกุวนัผ่านตู้ ATM ตัง้แต่เวลา 06.00 – 22.00 น.  

เม่ือท่านนําส่งหลักฐานใบบันทกึรายการสมัครหกับญัชี นําส่งให้ทางบริษัทฯที่ 

== >ฝ่ายเปิดบัญชี E-mail: creditcontrol_mailing@phillip.co.th 
ท่านจะได้รับการอนุมัตใิช้บริการ ATS ภายใน 1 วันทาํการถัดไป 

โปรดอา่นรายละเอียดและขัน้ตอนการสมคัร ดงันี ้; 

การกดหมายเลขอ้างอิง 
***Reference .No# “เลขที่บัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์” 5 หลัก 

กรณีหมายเลขบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของลกูค้ามีตวัอกัษรนําหน้า 
เช่น “A0000” กดเฉพาะตวัเลข 4 หลกั เทา่นัน้ == > “0000” 

1. เลือก “สมคัรบริการ” หลงัจากกดรหสัและเลือกภาษาแล้ว  

2. เลือก “บริการหกับญัชีอตัโนมตั”ิ   

3. หน้าจอแสดงเง่ือนไขการใช้บริการ ให้ลกูค้ายอมรับ กด “ตกลง”  

4. เลือกประเภทบญัชีท่ีทา่นจะใช้บริการ “บญัชีสะสมทรัพย์” หรือ “บญัชีกระแสรายวนั”  

5. เลือกรายการ “สมคัรด้วยรหสับริษัท 5 หลกั”  

6. ระบเุลข รหสับริษัท 5 หลกั “50234” กด “ถกูต้อง”  

7. ระบ ุReference No.1 “หมายเลขบตัรประชาชน” 13 หลกั กด “ถกูต้อง”  

8. ระบ ุReference No.2 “เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์” 5 หลกั กด “ถกูต้อง”  

9. หน้าจอสรุปการทํารายการเพ่ือให้ลกูค้ายืนยนั/ยกเลกิ กด “ยืนยนั”  

10. รับบตัรคืน และรับใบบนัทกึการทํารายการเพ่ือเป็นหลกัฐาน เสร็จสิน้ขัน้ตอน 

ธนาคารกรุงเทพ 

1. ใสร่หสัของบตัร ATM “XXXX”  

2. เลือก “บริการอ่ืนๆ”  

3. เลือกประเภทบริการ “บริการอ่ืนๆ” อีกครัง้ 

4. เลือกประเภทบริการ “สมคัรบริการหกับญัชี”  

5. เลือก “ระบรุหสับริษัท”  ใสร่หสับริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ กด “5534”  

6. โปรดระบ ุReference No.1 “เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์” 5 หลกั  

จากนัน้ป้อน “จดุ” (.) คัน่ระหว่าง Ref.1 และ Ref.2  

7. โปรดระบ ุReference No.2 “หมายเลขบตัรประชาชน” 13 หลกั กด “ถกูต้อง”  

8. โปรดยืนยนัการทํารายการของทา่น กด “ตกลง”  

9. รับบตัรคืน และรับใบบนัทกึการทํารายการเพ่ือเป็นหลกัฐาน เสร็จสิน้ขัน้ตอน 

ธนาคารกรุงไทย 

1. สอดบตัร ATM และใสร่หสับตัร 4 หลกั “XXXX” 

2. เลือก “กองทนุรวม/สมคัรบริการ/K-Mobile/อ่ืนๆ” 

3. เลือก “สมคัรบริการ หกับญัชีอตัโนมตั/ิเปล่ียนเป็นบญัชี E-Savings” 

4. เลือก “สมคัรบริการ หกับญัชีอตัโนมตั”ิ  

5. เลือก “ระบรุหสับริษัท” และเลือกบญัชี “ออมทรัพย์” หรือ “กระแสรายวนั” 

6. ใสร่หสับริษัท 5 หลกั (Company ID) “50234” กด “รหสับริษัทถกูต้อง” 

7. ใสห่มายเลขสมาชิก (Ref. 1) “เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์” 5 หลกั กด “ถกูต้อง” 

8. อ่านเง่ือนไขและข้อตกลงการใช้บริการหกับญัชีอตัโนมตั ิกด “ยืนยนัการทํารายการ” 
9. รับบตัรคืน และรับใบบนัทกึการทํารายการเพ่ือเป็นหลกัฐาน เสร็จสิน้ขัน้ตอน 

ธนาคารกสิกรไทย 

1. ใสร่หสับตัร ATM “XXXX” กดปุ่ ม “ยืนยนั /OK”  

2. เลือก “ถอน/โอน/ชําระเงิน/อ่ืนๆ” และเลือกรายการ “อ่ืนๆ” 

3. เลือก “สมคัรบริการ/ตรวจสอบข้อมลูเครดติ (NCB)”  

4. เลือก “หกับญัชีอตัโนมตัิ”  

5. เลือกประเภทบญัชี “เดนิสะพดั” หรือ “ออมทรัพย์”  

6. เลือกบริษัทท่ีต้องการหกับญัชี กด “อ่ืนๆ”  

7. ระบบแจ้งให้ใสเ่ลข COM CODE 4 หลกั ใสต่วัเลข “9009” กด “ถกูต้อง”  

8. กดหมายเลขอ้างอิง Ref#No.1“เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์” 5 หลกั กด “ถกูต้อง”  

9. กดหมายเลขอ้างอิง Ref#No.2“หมายเลขบตัรประชาชน” 13 หลกั กด “ถกูต้อง”  

10. ระบบสรุปข้อมลูเพ่ือตรวจสอบ กด “ยืนยนั”  
11. รับบตัรคืน และรับใบบนัทกึการทํารายการเพ่ือเป็นหลกัฐาน  เสร็จสิน้ขัน้ตอน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ธนาคารธนชาต 

1. ใสร่หสัของบตัร ATM “XXXX” และเลือก “ถามยอด/อ่ืนๆ” 

2. เลือก “บริการสมคัรหกับญัชีอตัโนมตั”ิ 

3. เลือก “สมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมตั”ิ 

4. อ่านข้อตกลงและเง่ือนไขในการสมคัร และเลือก “ยืนยนั” 

5. เลือก “บญัชีออมทรัพย์” และเลือก “หลกัทรัพย์/กองทนุ” 

6. ระบรุหสับริษัท “0476” บล.ฟิลลปิ และเลือก “ถกูต้อง” 

7. ระบ ุRef No.1 “เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์” 5 หลกั และเลือก “ถกูต้อง” 

8. ระบ ุRef No.2 “หมายเลขบตัรประชาชน”13 หลกั และเลือก “ถกูต้อง”  

9. หน้าจอแสดงรายละเอียดการสมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมตั ิกด“ยืนยนั”  
10. รับบตัรคืน และรับใบบนัทกึการทํารายการเพ่ือเป็นหลกัฐาน เสร็จสิน้ขัน้ตอน 

ธนาคารทหารไทย 

หากท่านประสงค์สอบถามข้อมูลโปรดติดต่อได้ท่ี : ผู้แนะนําการลงทุน / ฝ่าย 
POEMS 

บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 849 อาคารวรวฒัน์ ชัน้ 15 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร: 02 63 53 123 แฟกซ์: 02 63 53 100 
      

ธนาคารยูโอบ ี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

1. สอดบตัร ATM และกดรหสับตัร “XXXX”  

2. เลือกรายการ “สมคัร/เปล่ียนแปลงบริการ/บริการอ่ืนๆ”  

3. เลือกรายการ “บริการหกับญัชีอตัโนมตั”ิ 

4. เลือกรายการ “ระบเุลขท่ีบญัชี”  

5. โปรดอ่านข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ กด “ตกลง”  

6. เลือกประเภทบญัชีท่ีใช้บริการ “ออมทรัพย์” หรือ “กระแสรายวนั”   

7. ระบเุลขท่ีบญัชีบริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลปิ “007-1-57994-1” กด “ถกูต้อง” 

8. ระบหุมายเลขอ้างอิง 1# “เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์” 5 หลกั กด “ถกูต้อง”  

9. ระบหุมายเลขอ้างอิง 2# “หมายเลขบตัรประชาชน”13 หลกั กด “ถกูต้อง”  

10. รับบตัรคืน และรับใบบนัทกึการทํารายการเพ่ือเป็นหลกัฐาน เสร็จสิน้ขัน้ตอน 




