
เพือเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลัส จาํกัด  วนัที (DATE)      ....……............................................

เลขประจาํตัวผู้เสียภาษี 0105557088431  สาขาผูร้บัฝาก (BRANCH) ..…................................

ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0142)(Comp Code: 01337)(Service Code: ASPS) ชือ-นามสกลุของลกูคา้

ธนาคารไทยพาณิชย ์เลขทบีญัชี  101-3-02060-5 (Bill Payment)(15/20)  (ธุรกิจ) Name-Surname   ………………......................................................................................

ธนาคารกสิกรไทย (Comp Code: 33821)

ธนาคารทหารไทยธนชาต (Com. Code 5020) REF. 1  …………………..................................................................................................

ธนาคารกรุงไทย เลขทีบญัชี  182-6-00385-1 Comp Code: 5347 เลขทีบตัรประชาชน 13 หลกั (Personal ID 13 Digits/Passport No.)

ธนาคารกรุงศรอียธุยา เลขทีบญัชี  040-0-03745-7 

REF. 2 …………………………………………………………………………….

เลขทีบญัชี 5 หรอื 7 หลกั (Account No. 5 or 7 Digits) 

ผูร้บัเงิน

ผูร้บัมอบอาํนาจ

กรุณานาํเอกสารฉบบันีไปชาํระเงินไดท้ีสาขาธนาคารทวัประเทศ จาํนวนเงินทีชาํระไดส้งูสดุและค่าธรรมเนียมขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละธนาคาร

Please use this form for payment at any branch of banks listed above. Maximum paid amount and bank charge differs among banks.

ชือผูน้าํฝาก (Deposit by) ……………………………... โทรศพัท/์Tel. No……………………

MOD-84 ใบนาํฝาก Bill Payment ทุกธนาคาร

เพือเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลัส จาํกัด  วนัที (DATE)      ....……............................................

เลขประจาํตัวผู้เสียภาษี 0105557088431  สาขาผูร้บัฝาก (BRANCH) ..…................................

ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0142)(Comp Code: 01337)(Service Code: ASPS) ชือ-นามสกลุของลกูคา้

ธนาคารไทยพาณิชย ์เลขทบีญัชี  101-3-02060-5 (Bill Payment)(15/20)  (ธุรกิจ) Name-Surname   ………………......................................................................................

ธนาคารกสิกรไทย (Comp Code: 33821)

ธนาคารทหารไทยธนชาต (Com. Code 5020) REF. 1  …………………..................................................................................................

ธนาคารกรุงไทย เลขทีบญัชี  182-6-00385-1 Comp Code: 5347 เลขทีบตัรประชาชน 13 หลกั (Personal ID 13 Digits/Passport No.)

ธนาคารกรุงศรอียธุยา เลขทีบญัชี  040-0-03745-7 
REF. 2 …………………………………………………………………………….

เลขทีบญัชี 5 หรอื 7 หลกั (Account No. 5 or 7 Digits) 

ผูร้บัเงิน

ผูร้บัมอบอาํนาจ

กรุณานาํเอกสารฉบบันีไปชาํระเงินไดท้ีสาขาธนาคารทวัประเทศ จาํนวนเงินทีชาํระไดส้งูสดุและค่าธรรมเนียมขึนอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละธนาคาร

Please use this form for payment at any branch of banks listed above. Maximum paid amount and bank charge differs across banks.

ชือผูน้าํฝาก (Deposit by) ……………………………... โทรศพัท/์Tel. No……………………

MOD-84 ใบนาํฝาก Bill Payment ทุกธนาคาร

บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลัส จาํกัด

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (Please fill in all information)

สาํห
รับ

ลูกค้า (C
ustom

er C
opy)

เลขทีเช็ค / CHEQUE NO. ชอืธนาคาร-สาขา /BANK - BRANCH จาํนวนเงนิ/AMOUNT
สาํหรบัเจา้หนา้ทธีนาคาร

หมายเหต:ุ ผูช้าํระไมเ่สียคา่ธรรมเนียมเมอืชาํระเงินผา่นธนาคารธนชาต/No charge for bill payment TBank

ใบ
น

าํฝากชาํระค่าสิน
ค้าและบ

ริการ (Bill Paym
ent Pay-In)

 เงนิสด / CASH

 เช็ค / CHEQUE

จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร(บาท) / Amount in written (Baht)

บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลัส จาํกัด

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (Please fill in all information)

จาํนวนเงนิ/AMOUNT
สาํหรบัเจา้หนา้ทธีนาคาร

สาํห
รับ

ธน
าคาร (Bank C

opy)

เลขทีเช็ค / CHEQUE NO. ชอืธนาคาร-สาขา /BANK - BRANCH

หมายเหต:ุ ผูช้าํระไมเ่สียคา่ธรรมเนียมเมอืชาํระเงินผา่นธนาคารธนชาต/No charge for bill payment TBank

ใบ
น

าํฝากชาํระค่าสิน
ค้าและบ

ริการ (Bill Paym
ent Pay-In)

 เงนิสด / CASH

 เช็ค / CHEQUE

จาํนวนเงนิเป็นตัวอักษร(บาท) / Amount in written (Baht)


