บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
วันที (DATE) ....……............................................
สาขาผู้รับฝาก (BRANCH) ..…...............................
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (Please fill in all information)
ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0142)(Comp Code: 01337)(Service Code:ASPS) ชือ-นามสกุลของลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขทีบัญชี 101-3-02060-5 (Bill Payment)(15/20) Name-Surname ………………......................................................................................
ธนาคารกสิกรไทย (Comp Code: 33821)
REF. 1 …………………..................................................................................................
ธนาคารธนชาต Com. Code C100 / Service Code 3146
เลขทีบัตรประชาชน 13 หลัก (Personal ID 13 Digits/Passport No.)
ธนาคารกรุงไทย เลขทีบัญชี 182-6-00385-1 Comp code : 5347
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขทีบัญชี 040-0-03745-7
REF. 2 …………………………………………………………………………….
หมายเหตุ: ผู้ชําระไม่เสียค่าธรรมเนียมเมือชําระเงินผ่านธนชาต/No charge for bill payment TBank
เลขทีบัญชี 5 หรือ 7 หลัก (Account No. 5 or 7 Digits)

เพือเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105557088431

สําหรับลูกค้า (Customer Copy)

ใบนําฝากชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In)

เงินสด / CASH

เลขทีเช็ค / CHEQUE NO.

ชือธนาคาร-สาขา /BANK - BRANCH

จํานวนเงิน/AMOUNT

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร
ผู้รับเงิน

เช็ค / CHEQUE
ผู้รับมอบอํานาจ

จํานวนเงินเป็นตัวอักษร(บาท) / Amount in written (Baht)

กรุณานําเอกสารฉบับนีYไปชําระเงินได้ทีสาขาธนาคารทัวประเทศ จํานวนเงินทีชําระได้สูงสุดและค่าธรรมเนียมขึYนอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละธนาคาร
Please use this form for payment at any branch of banks listed above. Maximum paid amount and bank charge differs among banks.
ชือผู้นําฝาก (Deposit by) ……………………………... โทรศัพท์/Tel. No……………………..
MOD-84 ใบนําฝาก Bill Payment ทุกธนาคาร

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
วันที (DATE) ....……............................................
สาขาผู้รับฝาก (BRANCH) ..…...............................
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ (Please fill in all information)
ธนาคารกรุงเทพ (Br.no.0142)(Comp Code: 01337)(Service Code:ASPS) ชือ-นามสกุลของลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขทีบัญชี 101-3-02060-5 (Bill Payment)(15/20) Name-Surname ………………......................................................................................
ธนาคารกสิกรไทย (Comp Code: 33821)
REF. 1 …………………..................................................................................................
ธนาคารธนชาต (Com. Code C100 / Service Code 3146)
เลขทีบัตรประชาชน 13 หลัก (Personal ID 13 Digits/Passport No.)
ธนาคารกรุงไทย เลขทีบัญชี 182-6-00385-1 Comp code : 5347
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขทีบัญชี 040-0-03745-7
REF. 2 …………………………………………………………………………….
หมายเหตุ: ผู้ชําระไม่เสียค่าธรรมเนียมเมือชําระเงินผ่านธนชาต/No charge for bill payment TBank
เลขทีบัญชี 5 หรือ 7 หลัก (Account No. 5 or 7 Digits)

เพือเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105557088431

สําหรับธนาคาร (Bank Copy)

ใบนําฝากชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In)

เงินสด / CASH

เลขทีเช็ค / CHEQUE NO.

ชือธนาคาร-สาขา /BANK - BRANCH

จํานวนเงิน/AMOUNT

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร
ผู้รับเงิน

เช็ค / CHEQUE
ผู้รับมอบอํานาจ

จํานวนเงินเป็นตัวอักษร(บาท) / Amount in written (Baht)

กรุณานําเอกสารฉบับนีYไปชําระเงินได้ทีสาขาธนาคารทัวประเทศ จํานวนเงินทีชําระได้สูงสุดและค่าธรรมเนียมขึYนอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละธนาคาร
Please use this form for payment at any branch of banks listed above. Maximum paid amount and bank charge differs across banks.
ชือผู้นําฝาก (Deposit by) ……………………………... โทรศัพท์/Tel. No……………………..
MOD-84 ใบนําฝาก Bill Payment ทุกธนาคาร

