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ท่านสามารถเลือกวางเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ (BBL) ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ 

 เคานเตอร์ธนาคาร 
 Bualuang mBanking แอปพลิเคชันบนมือถือ  
 Bualuang iBanking บนเว็บไซต์ธนาคาร 
 ตู้เอทีเอ็ม 

โดยสามารถดูรายละเอียดการใช้งานในแต่ละช่องทางได้ด้านล่างนี้ 
 

เคานเ์ตอรธ์นาคารกรุงเทพ 

ท่านสามารถยื่นแบบฟอรม์จ่ายบิล/ช าระค่าบริการ (Bill Payment) ได้ที่เคานเ์ตอร์ธนาคารกรุงเทพ 
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่ 
 
แอปพลเิคชนั Bualuang mBanking 
ขัน้ตอนที ่1 :  ระบุ Mobile PIN เพื่อเขา้สู่ระบบ ขัน้ตอนที ่2 :  คลิกเมนู “ช าระเงิน” เลือก “ค่า

สินค้าและบริการ” 

  
 

http://inv2.asiaplus.co.th/cms/pdf/open_account/MOD-84.pdf
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ขัน้ตอนที ่3 :  ค้นหาค าวา่ “บรษิทัหลกัทรพัย์ 
เอเซยี พลสั จ ากดั” หรือ “Asia Plus 
Securities Co.,Ltd.” หรือ “ASPS” 

ขัน้ตอนที ่4 :  เลือกบริษัทผู้รับช าระเงิน “ASPS” 

  
 

ขัน้ตอนที ่5 : ระบุข้อมูลดังนี้ 
1. เลือก “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด” 
2. ระบุเลขที่อ้างอิง 

 เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก  
หรือ เลขที่พาสปอร์ต 

 เลขบัญชีหลักทรัพย์ (5-2หลัก) 
3. กด “ต่อไป” 
 

 

ASPS 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด 

หลักทรัพย์ / กองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด 

ASPS 
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ขัน้ตอนที ่6 :  ตรวจสอบความถูกต้อง และคลิก “ตอ้งการ” 

 
 

 
  

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด 

ASPS 
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Bualuang iBanking (เวบ็ไซตธ์นาคาร) 
ขัน้ตอนที ่1 :  ไปที ่ ibanking.bangkokbank.com  จากนั้น Log in ด้วย User ID และ 

Password เพื่อเข้าสู่บริการ Bualuang iBanking 

 
ขัน้ตอนที ่2 :  เลือกเมนู “ช าระเงิน/เติมเงิน” จากนั้นคลิก “เพิ่มผู้รับช าระ”

 
 

https://ibanking.bangkokbank.com/
http://knowledge.bualuang.co.th/wp-content/uploads/2016/03/ibanking1.png
http://knowledge.bualuang.co.th/wp-content/uploads/2016/03/ibanking2.png
http://knowledge.bualuang.co.th/wp-content/uploads/2016/03/ibanking1.png
http://knowledge.bualuang.co.th/wp-content/uploads/2016/03/ibanking2.png
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ขัน้ตอนที ่3 :  เลือกประเภทธุรกิจเป็น “หลักทรัพย์/กองทุน” กรอกรหัสบริษัทผู้รับช าระเป็น “ASPS”  
คลิก “ค้นหา” และเลือก “บรษิทัหลกัทรพัย์ เอเซยี พลัส จ ากดั”  

 

ขัน้ตอนที ่4 :  ระบุหมายเลขประจ าตัวลูกค้าเป็นเลขที่บัญชีหลักทรัพย์  (7 หลัก)  
หรือเลขที่บัญชีอนุพันธ์ (5 หลัก) คลิก “ขั้นตอนถัดไป” เพื่อรับรหัส OTP  
โดยธนาคารจะส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไวก้ับธนาคาร 

   

ASPS         บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด                     หลักทรัพย์ / กองทุน 

ASPS          บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด                                      หลักทรัพย์ / กองทุน 

ASPS 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกดั 

ASPS 
 

 

ASPS 

ASPS 

หลักทรัพย ์/ กองทนุ 

หลักทรัพย์ / กองทนุ 

http://knowledge.bualuang.co.th/wp-content/uploads/2016/03/ibanking3.png
http://knowledge.bualuang.co.th/wp-content/uploads/2016/03/ibanking4.png
http://knowledge.bualuang.co.th/wp-content/uploads/2016/03/ibanking3.png
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ขัน้ตอนที ่5 :  ระบุรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และคลิก “ยืนยัน”

 
ขัน้ตอนที ่1 :  เมื่อเพิ่มผู้รบัช าระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถคลิก “ช าระเงินใหผู้้รับช าระรายนี้ทันท”ี  

 หรือหากต้องการท ารายการในครั้งถัดไป ท่านสามารถเลือกบริษัทผู้รับช าระเป็น    
 ASPS จากรายชื่อผู้รับช าระที่เพิ่มไว้แล้ว 

 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด 

ASPS 

 

ASPS 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด 

ASPS 

 

ASPS 

ASPS 

ASPS 

http://knowledge.bualuang.co.th/wp-content/uploads/2016/03/ibanking5-2.png
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ขัน้ตอนที ่2 :  เลือกบัญชีผู้รับช าระเงินเป็นบัญชีธนาคารของทา่น 
 ตรวจสอบหมายเลขประจ าตัวลูกค้า : เลขที่บัญชีหลักทรัพย์ (5-7 หลัก)  
 หมายเลขอ้างอิง : เลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก) หรือ เลขที่พาสปอร์ต 
 ระบุจ านวนเงิน และคลิก “ขั้นตอนตอ่ไป” 

  
ขัน้ตอนที ่3 :  ตรวจสอบความถูกต้อง คลิก “ยืนยัน”  

 

ASPS 

ASPS 

ASPS 

ASPS 
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BBL ATM (ตู้เอทีเอ็ม) 

*หมายเหต:ุ   ลูกค้าที่มีหมายเลขบัญชีขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาองักฤษ A  B และ C  
 ให้ใส่ตัวเลขแทนตัวอักษร โดย A = 1  / B = 2 / และ C = 3 
 เช่น หมายเลขบัญชีของคุณคือ A1234567 ให้ใส่ 11234567 

ขัน้ตอนที ่1 : ระบุรหัสบัตร ATM ของทา่น ขัน้ตอนที ่2 : เลือก “ช าระเงิน / เติมเงินมือถือ / 
เติมเงิน Easy Pass / อื่นๆ” 

  
ขัน้ตอนที ่3 : เลือก “ช าระเงินด้วย Comp Code” ขัน้ตอนที ่4 :  ระบุรหัส Comp Code 5 หลัก 

คือ “01332” 

  
 

 

 

 

 

 

โปรดระบุรหัส Comp Code (5 หลัก) 
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ขัน้ตอนที ่4 :  ระบุหมายเลขบัตรประชาชน  
 Ref. 1 13 หลัก 

ขัน้ตอนที ่5 :  ระบเุลขที่บัญชีหลักทรัพย์ Ref. 2 
5-2 หลัก 

  
ขัน้ตอนที ่ 1 :  ระบุจ านวนเงิน (ไมม่ีก าหนดขัน้ต่ า) ขัน้ตอนที ่ 2 :  ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล 

และกดยืนยัน 

  

ขัน้ตอนที ่ 3 :  ท ารายการเรียบร้อย สามารถ
ตรวจสอบยอดเงินได้ทันท ี

 

 

 

 

Ref. 1 โปรดระบุข้อมูลตัวเลข Ref. 2 

(5-7 หลัก) 

และตรวจสอบความถูกต้อง 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 


