แบบฟอร์ มการชาระเงิน / Bill Payment Form ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
กรณีผ้ ูจองซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ ใช่ นักลงทุนสถาบัน

เพื่อเข้าบัญชี
ชื่ อบัญชี "บัญชีจองซื้อหน่ วยทรั สต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ ภิรัชออฟฟิ ศ"

ชื่ อลูกค้า…............................................................................................................................
Customer Name....................................................................................................................
ข้ อมูลเลขที่อ้างอิง Ref. 1 และ Ref. 2 เป็ นข้ อมูลสาหรั บเจ้ าหน้ าที่ธนาคารเป็ นผู้ระบุ
Ref. 1 and Ref. 2 are information for bank officer to input.

สาหรับลูกค้า

ชุดแจ้ งการชาระเงิน

A/C Name : BOFFICE REIT

วันที่ (Date) …………………………………….……..
สาขาผูร้ ับฝาก (Branch) ……………………………….
ใบนาฝากชาระเงินเพื่อจองซื้อหน่ วยทรั สต์ BOFFICE ( Bill Payment Pay-In Slip )

เลขที่อา้ งอิง 1 : รหัสหลักทรัพย์เพื่อจองซื้ อ B O F F I C E

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บัญชีเลขที:่ 777-0-08137-0 (Bill Payment)

Ref. 1 : Security Code for Subscription

เลขที่อา้ งอิง 2 : เลขที่จองซื้ อ

Ref. 2 : SAS No.

เงินโอนหรื อเงินสด /
เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.
Wire Transfer or Cash
เช็ค / CHEQUE
จานวนเงินเป็ นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จานวนเงิน / AMOUNT

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร

ผูร้ ับเงิน / ผูร้ ับมอบอานาจ

กรุ ณานาเอกสารฉบับนี้ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all BAY branches without any additional fee charge.

ชื่อผูน้ าฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศัพท์ (โปรดระบุ) / Tel.................................................................................
%

แบบฟอร์ มการชาระเงิน / Bill Payment Form ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
กรณีผ้ ูจองซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ไม่ ใช่ นักลงทุนสถาบัน

วันที่ (Date) …………………………………….……..
สาขาผูร้ ับฝาก (Branch) ……………………………….
ใบนาฝากชาระเงินเพื่อจองซื้อหน่ วยทรั สต์ BOFFICE ( Bill Payment Pay-In Slip )
เพื่อเข้าบัญชี
ชื่ อบัญชี "บัญชีจองซื้อหน่ วยทรั สต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ ภิรัชออฟฟิ ศ"

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บัญชีเลขที:่ 777-0-08137-0 (Bill Payment)

ข้ อมูลเลขที่อ้างอิง Ref. 1 และ Ref. 2 เป็ นข้ อมูลสาหรั บเจ้ าหน้ าที่ธนาคารเป็ นผู้ระบุ
Ref. 1 and Ref. 2 are information for bank officer to input.

สาหรั บธนาคาร

ชุดแจ้งการชาระเงิน

A/C Name : BOFFICE REIT

ชื่ อลูกค้า…............................................................................................................................
Customer Name....................................................................................................................

เลขที่อา้ งอิง 1 : รหัสหลักทรัพย์เพื่อจองซื้ อ B O F F I C E
Ref. 1 : Security Code for Subscription
เลขที่อา้ งอิง 2 : เลขที่จองซื้ อ
Ref. 2 : SAS No.

เงินโอนหรื อเงินสด /
เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.
Wire Transfer or Cash
เช็ค / CHEQUE
จานวนเงินเป็ นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH

จานวนเงิน / AMOUNT

กรุ ณานาเอกสารฉบับนี้ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all BAY branches without any additional fee charge.

ชื่อผูน้ าฝาก / Deposit by....................................................................................... โทรศัพท์ (โปรดระบุ) / Tel.................................................................................

สาหรั บเจ้ าหน้ าที่ธนาคาร

ผูร้ ับเงิน / ผูร้ ับมอบอานาจ

