
 

 
การจองซื
อ SHREIT ส่วน Public Offering (PO)  

 
กาํหนดการเบื
องต้น 

วนั เดือน ปี รายละเอียด 
วนัที� 6 - 12 ธนัวาคม 2561 ในวนัทาํ
การ 

วนัจองซื�อหน่วย และชาํระเงนิค่าจองซื�อหน่วย โดยสง่เอกสารทั �งหมด 
(ภายใน วนัที� 12 ธนัวาคม 2561 ในเวลา 16.00 น.) ให ้ 
ฝา่ยวาณิชธนกจิ (IB) บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) 
เลขที� 999/9 อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์ชั �น 20 ถนน
พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์02-658-5000 หรอื 02-658-6300 ต่อ 1711, 1781, 1717 

 
การจองซื
อ 

1. การจองโดยส่งใบจองซื
อ 
 
- บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 

1. ใบจองที>กรอกขอ้มลูและลงนาม 2 จดุในใบจองครบถ้วน 
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนที>ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีที�บตัร

ประจําตวัประชาชนหมดอายุให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านที�มเีลขประจําตัวประชาชน 13 หลกั หรอืสําเนา
เอกสารทางราชการอื�นที�มเีลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้อง ในกรณีผูจ้อง
ซื�อเป็นผูเ้ยาว ์จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์(ถ้าม)ี คํายนิยอมจากผูป้กครอง สาํเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผูป้กครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) ที�ยงัไม่หมดอายุ และสาํเนา
ทะเบยีนบา้นที�ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3. หลกัฐานการชาํระเงิน 

• Bill payment ที>ชาํระแล้ว ตวัจริง  (กรณีนํา Bill Payment ไปชาํระเงนิที� counter ธนาคารไทย
พาณิชย)์ 

• ปริ
นรปู Screen Capture จาก SCB Easy Mobile Application หน้ายนืยนัการชาํระบลิสาํเรจ็ 
(โปรดดรูายละเอยีดในเอกสารแนบ 1)  (กรณีชาํระ Bill Payment โดยใช ้SCB Easy Mobile 
Application) 

• Payment Instruction (กรณีชาํระโดยการโอนเงนิมาจากต่างประเทศ) 
4. แบบประเมินความเสี>ยง (กรณีไม่เคยทาํ Suitability Test กบั MBKET หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื�นๆ / หรอืทาํ

มาเกนิ 2 ปีแลว้ ก่อนการจองซื�อ) 
5. แบบสอบถามเพื>อหาข้อบ่งชี
การเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) (กรณี ที�ตอ้งการฝาก

หลกัทรพัยไ์วใ้นบญัช ี600) 
6. หนังสือมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี 

 



 

- นิติบุคคลที>จดทะเบียนในประเทศไทย 
1. ใบจองที>กรอกขอ้มลูและลงนาม 2 จดุในใบจองครบถ้วน 
2. สาํเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี�ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซื
อพรอ้มลง

นามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลนั �นและประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 
พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทางที�ยงัไม่หมดอายุ 
(แลว้แต่กรณี) ของผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3. หลกัฐานการชาํระเงิน 

• Bill payment ที>ชาํระแล้ว ตวัจริง  (กรณีนํา Bill Payment ไปชาํระเงนิที� counter ธนาคารไทย
พาณิชย)์ 

• ปริ
นรปู Screen Capture จาก SCB Easy Mobile Application หน้ายนืยนัการชาํระบลิสาํเรจ็ 
(โปรดดรูายละเอยีดในเอกสารแนบ 1)  (กรณีชาํระ Bill Payment โดยใช ้SCB Easy Mobile 
Application) 

• Payment Instruction (กรณีชาํระโดยการโอนเงนิมาจากต่างประเทศ) 
4. แบบประเมินความเสี>ยง (กรณีไม่เคยทาํ Suitability Test กบั MBKET หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื�นๆ / หรอืทาํ

มาเกนิ 2 ปีแลว้ ก่อนการจองซื�อ) 
5. แบบสอบถามเพื>อหาข้อบ่งชี
การเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) (กรณี ที�ตอ้งการฝาก

หลกัทรพัยไ์วใ้นบญัช ี600) 
6. แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (กรณี ที�ตอ้งการ

ฝากหลกัทรพัยไ์วใ้นบญัช ี600) 
7. หนังสือมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี 

 
- บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว 

1. ใบจองที>กรอกขอ้มลูและลงนาม 2 จดุในใบจองครบถ้วน 
2. สาํเนาหนังสือเดินทางหรอืสาํเนาใบต่างด้าวที>ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง (กรณีผู้

จองซื�อเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบหลกัฐานที�แสดงว่าสามารถจองซื�อหุน้ไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย) 
3. หลกัฐานการชาํระเงิน 

•••• Bill payment ที>ชาํระแล้ว ตวัจริง  (กรณีนํา Bill Payment ไปชาํระเงนิที� counter ธนาคารไทย
พาณิชย)์ 

•••• ปริ
นรปู Screen Capture จาก SCB Easy Mobile Application หน้ายนืยนัการชาํระบลิสาํเรจ็ 
(โปรดดรูายละเอยีดในเอกสารแนบ 1)  (กรณีชาํระ Bill Payment โดยใช ้SCB Easy Mobile 
Application) 

•••• Payment Instruction (กรณีชาํระโดยการโอนเงนิมาจากต่างประเทศ) 
4. แบบประเมินความเสี>ยง (กรณีไม่เคยทาํ Suitability Test กบั MBKET หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื�นๆ / หรอืทาํ

มาเกนิ 2 ปีแลว้ ก่อนการจองซื�อ) 
5. แบบสอบถามเพื>อหาข้อบ่งชี
การเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) (กรณี ที�ตอ้งการฝาก

หลกัทรพัยไ์วใ้นบญัช ี600) 
6. หนังสือมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี 

 
 



 

- นิติบุคคลที>จดทะเบียนในต่างประเทศ 
1. ใบจองที>กรอกขอ้มลูและลงนาม 2 จดุในใบจองครบถ้วน 
2. สาํเนาหนังสือการจดัตั 
งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงความเป็นนิติบุคคล 

(Affidavit) และรายชื�อผูม้อีํานาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื�อ ที>ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวนัยื>นใบ
จองซื
อ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้มอีํานาจลงนามของนิตบิุคคลนั �นและประทบัตราสําคญัของ
นิตบิุคคล (ถา้ม)ี พรอ้มแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ที�ยงัไม่หมดอายุของ
ผูม้อีาํนาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง ทั �งนี� สาํเนาเอกสารประกอบที�ลงลายมอื
ชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมอืชื�อโดยเจา้หน้าที� Notary Public หรอืหน่วยงานอื�นใด
ที�มอีาํนาจในประเทศที�เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทําหรอืรบัรองความถูกต้อง ทําการรบัรองลายมอืชื�อของผูจ้ดัทํา
หรอืผูใ้หค้าํรบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หน้าที�ของสถานทตูไทยหรอืสถานกงสลุไทยในประเทศ
ที�เอกสารได้จดัทําหรอืรบัรองความถูกต้อง ทําการรบัรองลายมอืชื�อและตราประทบัของเจ้าหน้าที� Notary 
Public หรอืหน่วยงานอื�นใดที�ไดด้าํเนินการขา้งตน้ ซึ�งตอ้งมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนนบัจนถงึวนัยื�นใบจองซื�อ และ
แนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ที�ยงัไม่หมดอายขุองผูม้อีาํนาจลงนามของนิติ
บุคคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

3. หลกัฐานการชาํระเงิน 

• Bill payment ที>ชาํระแล้ว ตวัจริง  (กรณีนํา Bill Payment ไปชาํระเงนิที� counter ธนาคารไทย
พาณิชย)์ 

• ปริ
นรปู Screen Capture จาก SCB Easy Mobile Application หน้ายนืยนัการชาํระบลิสาํเรจ็ 
(โปรดดรูายละเอยีดในเอกสารแนบ 1)  (กรณีชาํระ Bill Payment โดยใช ้SCB Easy Mobile 
Application) 

• Payment Instruction (กรณีชาํระโดยการโอนเงนิมาจากต่างประเทศ) 
4. แบบประเมินความเสี>ยง (กรณีไม่เคยทาํ Suitability Test กบั MBKET หรอืบรษิทัหลกัทรพัยอ์ื�นๆ / หรอืทาํ

มาเกนิ 2 ปีแลว้ ก่อนการจองซื�อ) 
5. แบบสอบถามเพื>อหาข้อบ่งชี
การเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิติบุคคล) (กรณี ที�ตอ้งการฝาก

หลกัทรพัยไ์วใ้นบญัช ี600) 
6. แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (กรณี ที�ตอ้งการ

ฝากหลกัทรพัยไ์วใ้นบญัช ี600) 
7. หนังสือมอบอาํนาจ (ถา้ม)ี 

 

2. การจองโดยโทรศพัท์บนัทึกเทป (เฉพาะผู้จองซื
อที>มีบญัชีซื
อขายหลกัทรพัยก์บั 
MBKET เท่านั
น) 

• ผูจ้องซื�อจะต้องเป็นผูท้ี�มบีญัชซีื�อขายหลกัทรพัย ์กบั Maybank Kim Eng (Thailand) (“MBKET”) ซึ�งไดผ่้าน
ขั �นตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบัลูกคา้ (Know Your Customer (KYC) หรอื 
Customer Due Diligence (CDD)) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสี�ยง 
(Suitability Test) กบั MBKET ระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนการจองซื�อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป 

• ผูจ้องซื�อสามารถจองซื�อโดยตดิต่อผ่านเจา้หน้าที�ผูแ้นะนําการลงทุน หรอื Investment Consultant (IC) ของท่าน 
ตามที�ท่านมบีญัชซีื�อขายหลกัทรพัยก์บั MBKET โดยยนืยนัการจองซื�อผ่านโทรศพัทบ์นัทกึเทป  



 

• ผู้จองซื�อต้องยนืยนัทางวาจาว่าได้ศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์เพิ�มทุนในหนังสอืชี�ชวนของ
หลกัทรพัย ์หรอืเอกสารขอ้มลูสรุป (Executive Summary) และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสอืชี�ชวนหรอืเอกสารขอ้มลู
สรุป (Executive Summary) ของหลกัทรพัยด์งักล่าว  

• ผูแ้นะนําการลงทุนของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยด์งักล่าว จะตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซื�อผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึ
เทป เช่น เลขประจําตัวประชาชน วนัเดือนปีเกิด ธนาคารที�ใช้ชําระโดยวิธีเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที�เรียกว่า 
Automatic Transfer System หรอื ATS) กบั MBKET หรอืชื�อผูแ้นะนําการลงทุน เป็นตน้  

• เลอืกการชาํระเงนิโดยการโอนเงนิผ่านระบบ ATS 
• ผูจ้องซื�อไม่ต้องกรอกขอ้มูลและลงนามในใบจองซื�อ (Hard Copy) รวมถงึไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการ

จองซื�อ  
 

3. การจองโดยระบบออนไลน์ (เฉพาะผูจ้องซื
อที>มีบญัชีซื
อขายหลกัทรพัยก์บั MBKET 
เท่านั
น) 

• ผูจ้องซื�อจะต้องเป็นผูท้ี�มบีญัชซีื�อขายหลกัทรพัย ์กบั Maybank Kim Eng (Thailand) (“MBKET”) ซึ�งไดผ่้าน
ขั �นตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบัลูกคา้ (Know Your Customer (KYC) หรอื 
Customer Due Diligence (CDD)) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสี�ยง 
(Suitability Test) กบั MBKET ระยะเวลาไม่เกนิ 2 ปีก่อนการจองซื�อ 

• ผูจ้องซื�อสามารถจองซื�อผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์อง MBKET ที�เมนู “IPO Stock Online”  
• ผูจ้องซื�อต้องยนืยนัว่าได้ศกึษาขอ้มูลเกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัต์ในหนังสอืชี�ชวนหรอืเอกสารขอ้มูลสรุป 

(Executive Summary) และยนิยอมผูกพนัตามหนังสอืชี�ชวนหรอืเอกสารขอ้มูลสรุป (Executive Summary) ของ
หลกัทรพัยด์งักล่าว เป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ก่อนการสง่คาํสั �งจองซื�อผ่านระบบออนไลน์ (Online)  

• เลอืกการชาํระเงนิโดยการโอนเงนิผ่านระบบ ATS 
• ผูจ้องซื�อไม่ต้องกรอกขอ้มูลและลงนามในใบจองซื�อ (Hard Copy) รวมถงึไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการ

จองซื�อ  
 

การชาํระเงิน กรณีจองซื
อโดยการส่งใบจอง  

 
1. กรณีชาํระเงินภายในประเทศไทย (เฉพาะสกลุเงินบาท) ชาํระเงินเข้าบญัชีดงันี
  
 
ชื>อบญัชีภาษาไทย บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เพื�อจองซื�อหุน้ 3 
ชื>อบญัชีภาษาองักฤษ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL for subscription 3 
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
สาขา ถนนวทิย ุ
เลขที>บญัชี 049-3-12700-5  
 
 
 



 

วิธีการชาํระเงิน รายละเอียด 
นํา Bill Payment ไปชาํระเงิน
ที> counter ธนาคารไทย
พาณิชย ์

• นํา Bill payment ไปชําระไดท้ี�เคาทเ์ตอรธ์นาคารไทยพาณิชยไ์ดต้ั �งแต่วนัที� 6 
ธนัวาคม 2561 ตั �งแต่เวลา 9.00 น. โดยชาํระไดท้ั �ง เงินสด หรอืแคชเชียรเ์ชค็ 

ซึ�งหากชําระเป็นแคชเชียร์เช็ค ต้องนําเข้าเช็คผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทย
พาณิชยใ์นเขต clearing เดยีวกนักบัแคชเชยีรเ์ชค็ดงักล่าวเท่านั �น โดยเชค็สั �ง
จ่ายชื�อบญัชี “บริษัทหลกัทรพัย์ เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) เพื>อจองซื
อหุ้น 3” และต้องนําฝากเชค็ก่อน 12:00 น. ของวนัที� 11 
ธนัวาคม 2561 

• ตอ้งชาํระ Bill payment ครั �งเดยีวทั �งจํานวนใหค้รบถ้วนตามยอดที�ท่านจองซื�อ
หน่วยในใบจองซื�อ โดยใช ้1 Bill payment ต่อ 1 ใบจอง (จาํนวนหน่วยที�จอง x 
ราคาหน่วย 9.45 บาทต่อหน่วย) 

• กรอกขอ้มูล Ref 1 และ Ref 2 ใน Bill payment ใหช้ดัเจนครบถ้วน เพื�อให้
เจา้หน้าที�ธนาคารกรอกขอ้มลู Ref 1 และ Ref 2 สาํหรบัการจ่าย Bill payment 
เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเงนิที�ชําระเขา้มาเป็นเงนิของผูจ้องซื�อรายนั �นๆ (Ref 1 : 
กรอกบตัรประจําตัวประชาชน 13 หลกั , Ref 2 : กรอกหมายเลข
โทรศพัทม์อืถอื) 

SCB Easy Mobile 
Application 

• สามารถชําระผ่าน mobile banking โดยใช้ application “SCB EASY” 
เท่านั
น โดยชาํระสาํหรบัยอดจองซื�อที>ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

• ตอ้งชาํระครั �งเดยีวทั �งจาํนวนใหค้รบถว้นตามยอดที�ท่านจองซื�อหน่วยในใบจอง
ซื�อ โดยใชก้ารทํารายการ 1 ครั �งต่อ 1 ใบจอง (จํานวนหน่วยที�จอง x ราคา
หน่วย 9.45 บาทต่อหน่วย) 

• โดยรายละเอยีดขั �นตอนการชาํระโปรดดเูอกสารแนบ 1 
 
2. กรณีชาํระเงินจากต่างประเทศ (เฉพาะสกลุเงินบาท) ชาํระเงินเข้าบญัชีดงันี
 
 
ชื>อบญัชีภาษาไทย บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ชื>อบญัชีภาษาองักฤษ Maybank Kim Eng Securities (Thailand) PCL 
ธนาคาร ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
สาขา Head Office 
เลขที>บญัชี 001-0078788-6 
Swiftcode SCBLTHBX 
ค่าธรรมเนียมขารบั 0.25% ของยอดโอน ขั �นตํ�า 500 บาท 
 

วิธีการชาํระเงิน รายละเอียด 
โอนเงินจากต่างประเทศ • ทาํการโอนเงนิไดต้ั �งแต่วนัที� 6 ธนัวาคม 2561 ตั �งแต่เวลา 9.00 น.  

• ตอ้งโอนชาํระครั �งเดยีวทั �งจาํนวนใหค้รบถว้นตามยอดที�ท่านจองซื�อหน่วยในใบ
จองซื�อ โดยใชก้ารทํารายการ 1 รายการ ต่อ 1 ใบจอง (จํานวนหน่วยที�จอง x 
ราคาหน่วย 9.45 บาทต่อหน่วย) 

• ตอ้งโอนเงนิเขา้มาเป็นเงนิบาทเท่านั �น 



 

• ผูจ้องซื�อต้องรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื�นใดที�
เกดิจากการทําธุรกรรมโอนเงนิทั �งหมด ซึ�งรวมถึงค่าธรรมเนียมขารบัในอตัรา 
0.25% ของยอดโอน หรือขั �นตํ�า 500 บาท ด้วย กล่าวคือต้องโอนเงินมาเผื�อ
สาํหรบัค่าธรรมเนียมขารบัด้วย โดยเงนิที� MBKET ได้รบั จะต้องได้เท่ากบั 
จาํนวนหน่วยที�จอง x ราคาหน่วย 9.45 บาทต่อหน่วย เตม็จาํนวน 

 
 
กรณีมีข้อสงสยัเพิ �มเติมเกี �ยวกบัวิธีการจองซื�อ โปรดติดต่อ 

คุณจริณฏัฐ ์ชาตเิชดิศกัดิ y หรอื คุณวศนิ สธุรียงประเสรฐิ หรอื หรอื คุณนรวีฒัน์ คุจารวีณิช   
ฝา่ยวาณิชธนกจิ บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
โทรศพัท ์: 02-658-5000 หรอื 02-658-6300 ต่อ 1711, 1781, 1717  



 

เอกสารแนบ 1 ขั 
นตอนการชาํระเงินค่าจองซื
อหุ้นผ่านระบบ Mobile Banking 
(สามารถชาํระเงนิได ้ภายหลงัจาก 9.00 น. ของวนัที� 6 ธนัวาคม 2561 เท่านั �น) 

 
1. เขา้ Mobile Application: SCB Easy ผ่านโทรศพัทม์อืถอื  

(สาํหรบัผูมี้บญัชีธนาคาร SCB และใช้งานผา่น Mobile Application: SCB Easy เท่านั
น) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เลอืกเมนูจ่ายบลิ 
  

เลอืก “ธุรกรรมของฉนั” 



 

3. เลอืกแถบคน้หาผูใ้หบ้รกิาร และกรอกเลขที�บญัชขีอง MBKET เพื�อจองซื�อหลกัทรพัย ์

เลขที�บญัช ี:  0493127005 

หมายเหต:ุ ค้นหาด้วยเลขบญัชีเท่านั
น เพื>อป้องกนัการชาํระเงินผิดบญัชี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กดที�ช่อง “คน้หาผูใ้หบ้รกิาร” 
และพมิพเ์ลขที�บญัช ี: 
0493127005 (พมิพต์วัเลข
ตดิกนั ไมต่อ้งเวน้วรรค ไม่
ตอ้งใส่เครื�องหมาย) 



 

4.  เมื�อกรอกเลขที�บญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ย ใหก้ด “คน้หา” และเลอืกผูใ้หบ้รกิาร  

ชื�อบญัช ี: เมยแ์บงก ์กมิเอง็ เพื�อจองซื�อหุน้ 3 และโปรดตรวจสอบว่าเลขที�บญัชรีบัชาํระคอื 0493127005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื�อพมิพเ์ลขที�บญัชเีสรจ็ 
ใหก้ด “คน้หา” 

ตรวจสอบว่าคอืเลขที�บญัช ี0493127005 และ
กดเลอืกบญัชดีงักล่าว 

เชค็เลขที�บญัชอีกีครั �ง ว่าถูกตอ้ง  



 

5. กรอกขอ้มลูยนืยนัตวัตน ดงัรปู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference Code 1 : เลขที�บตัรประชาชน 13 หลกั (กรอก
ตดิกนั ไม่ตอ้งเวน้วรรค ไมม่เีครื�องหมาย) 

Reference Code 2 : หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื 10 หลกั 
(กรอกตดิกนั ไม่ตอ้งเวน้วรรค ไม่มเีครื�องหมาย) 

กรอกจาํนวนเงนิที�ตอ้งชาํระค่าหุน้ 

กดตรวจสอบขอ้มลู 

ชาํระครั �งเดยีวทั �งจาํนวนใหค้รบถว้นตามยอดที�ท่านจอง
ซื�อหน่วยในใบจองซื�อ หา้มแบ่งชาํระหลายครั �ง และชาํระ 
1 ครั �ง สาํหรบั 1 ใบจอง 

ตรวจสอบว่าคอืเลขที�บญัช ี0493127005  



 

7. ตรวจสอบขอ้มลูครั �งสดุทา้ย ว่ากรอกถูกตอ้ง   

• ในกรณีที�กรอกผดิตอ้งการแกไ้ข ให ้กด เครื�องหมายยอ้นกลบั ดา้นซา้ยบน  
• ในกรณี ที�กรอกขอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น กด ยนืยนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100899125057 

0852258989 



 

8. หลงัจากกดยนืยนัเรยีบรอ้ย ระบบจะทาํการเซฟรปูหลกัฐานการจ่ายบลิไวใ้นโทรศพัทข์องท่าน 
 

โดยจะตอ้งปริ�นรปูหลกัฐานการจ่ายบลิดงักล่าว แนบมาพรอ้มชดุเอกสารใบจองซื�อหน่วยดว้ย  
 

 
ตวัอย่าง 

 
 
 

 

XXX-XXX308-1 

 

1100899125057 

0852258989 

เลขบตัรประจาํตวัประชาชนของท่าน 

เบอรโ์ทรศพัทข์องท่าน 


