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รายละเอียดวิธีการจองซือ้ และการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญ 
ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  

ส าหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร 
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บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญ 

รายละเอียดวิธีการจองซือ้ และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญ 

ของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  

ส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ซีพี ออลล์ จา กัด (มหาชน)  

เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร 

 

  

 

สแกนเพื่อดาวน์โหลดหนังสือชีช้วน 
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วิธีปฏิบตัิและเงื่อนไขในการจองซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“MAKRO”) ที่เสนอขายให้แก่ 

ผู้ถือห้นุเดิมของ บริษทั ซีพี ออลล์ จา กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เฉพาะกลุ่มท่มีีสทิธิได้รับการจัดสรร 

 

1. ก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญ  

ตัง้แต่เวลา 8.30 ของวนัที่ 4 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 9 ธันวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนั) ภายใน
วันและเวลาท าการของแต่ละส านักงานและสาขาของตัวแทนรับจองซือ้หุ้ น  และสามารถท ารายการผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) ภายในช่วงเวลาข้างต้นได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

2. ตัวแทนรับจองซือ้หุ้น (Subscription Agents)  

(ก) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ Call Center: 0-2645-5555 หรือ 1333 

www.bangkokbank.com 

(ข) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร 

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ Call Center: 02-777-6784 

www.scb.co.th 

3. วิธีการจดัสรรหุ้นสามัญ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะได้รับสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัของ MAKRO ในอตัราส่วน 15 หุ้นสามญั
เดิมของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัของ MAKRO ที่เสนอขายในคราวนี ้(ในกรณีที่มีเศษของหุ้นท่ีเกิดจากการจดัสรรหุ้น
สามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรร ให้ปัดเศษของหุ้นดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน) โดยผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรอาจแสดงความจ านงที่จะจองซือ้หุ้นสามญัของ  MAKRO ในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับ 
หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หุ้นสามญัในครัง้นีก้็ได้ โดยไม่มีการก าหนด
อตัราสงูสดุของการจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร โดยจะต้องจองซือ้หุ้นสามญัขัน้ต ่าจ านวน 1 หุ้น และ
จะต้องเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 1 หุ้น ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่ MAKRO สามารถจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิ
ได้รับการจดัสรรทัง้หมดจะไม่เกินจ านวนหุ้นช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หารด้วย
อตัราส่วนสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัของ MAKRO (ตามที่ได้ระบขุ้างต้น) 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัของ MAKRO ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.settrade.com โดยการกรอกหมายเลขบัตรประจ าตวัประชาชน (ส าหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) 
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หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง (ส าหรับบุคคลธรรมดาสญัชาติอื่น) หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (ส าหรับนิติบุคคล) ตัง้แต่
ประมาณวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัสิน้สดุการจองซือ้  

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่แสดงความจ านงจองซือ้หุ้ นสามัญเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัในส่วนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามญัที่เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นของ MAKRO ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (“CPF”) ที่มี
สิทธิได้รับการจดัสรรที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ โดยสิทธิในการได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเกินกว่า
สิทธิของผู้ ถือหุ้นของ MAKRO ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ผู้ ถือหุ้นของ CPF แต่ละรายจะค านวณจากการน าสิทธิของผู้
ถือหุ้นของ MAKRO ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ผู้ ถือหุ้นของ CPF ที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นแต่ละรายมารวมกนั ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ส าหรับการจดัสรรหุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิมีดงัต่อไปนี  ้

(1) กรณีที่มีหุ้นสามญัที่เสนอขายเหลือมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

ผู้ ถือหุ้นของ MAKRO ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ผู้ ถือหุ้นของ CPF ที่มีสิทธิได้รับจดัสรรท่ีแสดงความจ านงจองซือ้
หุ้นสามญัของ MAKRO เกินกว่าสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัตามจ านวนที่แสดงความจ านงจอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิทัง้จ านวน 

(2) กรณีที่มีหุ้นสามญัที่เสนอขายเหลือน้อยกว่าหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

ในกรณีที่ยงัมีหุ้นสามญัคงเหลือหลงัจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ  MAKRO ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ผู้ ถือ
หุ้นของ CPF ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้ว ให้จัดสรรหุ้นสามัญคงเหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ MAKRO ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ผู้ ถือหุ้นของ CPF ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและ
แสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเกินกวา่สิทธิ ตามสดัส่วนสิทธิของผู้ ถือหุ้นดงักล่าวแต่ละราย โดยค านวณจาก
การน าสิทธิของผู้ ถือหุ้นของ MAKRO ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ผู้ ถือหุ้นของ CPF ที่แสดงความจ านงจองซือ้เกิน
กว่าสิทธิทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมารวมกนั  (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นท่ีเป็นทศนิยมที่เกิดจากการค านวณให้
ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ทัง้จ านวน) ทัง้นี ้ให้ด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัที่คงเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ MAKRO ผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ และ ผู้ ถือหุ้นของ CPF ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรท่ีแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเกินกว่าสิทธิ
และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี ้
จนกระทัง่ไม่มีหุ้นสามญัเหลือจากการจดัสรร หรือไม่สามารถจดัสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น  

อย่างไรก็ดี MAKRO มีสิทธิใช้ดลุพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดัสรรหุ้นดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นของMAKRO 
ผู้ ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ ผู้ ถือหุ้นของ CPF ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรร หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นดงักล่าว
ท าให้ หรืออาจเป็นผลให้ MAKRO และผู้ ถือหุ้นเดิม 

(ก) กระท าการท่ีขดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบงัคบัใด ๆ ของประเทศไทยหรือของต่างประเทศ 

(ข) มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบตัิหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ 
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(ค) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญั 

ทัง้นี ้การด าเนินการจดัสรรดงักล่าวอยู่ภายใต้ดุลพินิจของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วน โดยจะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเพื่อให้การเสนอขายหุ้น
สามญัของ MAKRO ในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ  

 

4. วธิกีารช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นและการจองซือ้หุ้นสามัญ 

เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นจากตวัแทนรับจองซือ้หุ้นที่ผู้จองซือ้จะท าการจองซือ้  ในกรณีที่เกิด
ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 และ/หรือการ
ด าเนินการตามมาตรการของหน่วยงานรัฐเพื่อป้องกนัการระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 ทัง้นี ้ตวัแทนรับจองซือ้หุ้น และ/หรือ
ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการจองซือ้และ
รายละเอียดที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม ผู้จองซือ้จะต้องปฏิบตัิตามวิธีการดงัต่อไปนี  ้

(1) ผู้จองซือ้สามารถตรวจสอบสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัของ MAKRO ผ่านเว็บไซต์ https://www.settrade.com โดย
การกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน (ส าหรับบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือเลขที่หนงัสือเดินทาง (ส าหรับ
บคุคลธรรมดาสญัชาติอื่น) หรือเลขทะเบียนนิติบคุคล (ส าหรับนิตบิคุคล) ตัง้แต่ประมาณวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 
ถึงวนัสิน้สดุการจองซือ้  

(2) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หุ้นสามญัขัน้ต ่าจ านวน 1 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 1 หุ้น  

(3) ผู้จองซือ้ทุกรายจะต้องปฏิบตัิตามวิธีการดงัต่อไปนีอ้ย่างเคร่งครัด ผู้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมลูการจองซือ้ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) หรือกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้ นสามัญ (แบบข. ส าหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ 
CPALL) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายก าหนด ในกรณีที่ผู้
จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยูแ่ละต้องการน าหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรฝากเข้าบญัชซีือ้ขายหลกัทรัพย์ดงักล่าว ชื่อผู้
จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกนักบัชื่อเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เท่านัน้ โดยผู้จองซือ้สามารถเลือกจองซือ้หุ้นตาม
วิธีการจองซือ้หุ้นสามญั ดงัต่อไปนี ้

(ก) การจองซือ้และช าระเงนิผ่านระบบออนไลน์ (Online)  

ส าหรับบุคคลธรรมดา 

เฉพาะผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป สามารถจองซือ้

ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของตวัแทนรับจองซือ้หุ้นดงัต่อไปนี ้

1. ผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

- กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ ใช้บริการแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) และท าการจองซือ้ผ่านแอปพลิเคชนัของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สามารถ
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ช าระค่าจองซือ้หุ้นด้วยการหกับญัชีธนาคารที่ผูกกับแอปพลิเคชนั Bangkok Bank Mobile Banking 
โดยเงื่อนไขการช าระเงิน  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

- ส าหรับผู้จองซือ้ที่ยงัไม่มีบญัชีกบัธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั 
Bangkok Bank Mobile Banking เปิดบัญชีออนไลน์ (e-Savings) ยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม 
National Digital ID (NDID) และจองซือ้ออนไลน์ โดยผู้จองซือ้สามารถศึกษารายละเอียดและคู่มือ
ส าห รับการ เ ปิดบัญชี  e-saving บนเว็บไซต์ ของธนาคารก รุง เทพ จ ากัด  (มหาชน) ไ ด้ที่  
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-
to-Use/Open-eSavings  

- ส าหรับผู้ที่เปิดบญัชีแล้วสามารถสร้างโปรไฟล์การจองซือ้หลกัทรัพย์ตามขัน้ตอนด่านล่าง หรือ หากผู้
จองซือ้มีโปรไฟล์กบัธนาคารอยู่แล้วกรุณาตรวจสอบข้อมลูจองซือ้และวิธีรับหลกัทรัพย์ก่อนวนัจองซือ้ 
ห รื อ ผู้ จ อ ง ซื ้ อ ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง โ ป ร ไ ฟ ล์ โ ด ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่  
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-
to-Use/Securities-Subscription  
หมายเหตุ ผู้จองซือ้สามารถสร้างโปรไฟล์ส าหรับการจองซือ้หุ้นสามญัผ่าน  Bangkok Bank Mobile 
Banking ได้ในช่วงเวลา 07.00 ถึง 22.00 น. ของทุกวนั (การสร้างโปรไฟล์ดงักล่าวยงัไม่ถือเป็นการ
จองซือ้หุ้นสามญั) 

- ทัง้นี ้การปรับปรุงแก้ไขข้อมลูจองซือ้ และรายละเอียดวิธีการรับหลกัทรัพย์ สามารถท าได้ก่อนการท า
รายการจองซือ้ส าเร็จเท่านัน้ หากท ารายการจองซือ้ส าเร็จแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมลูการจองซือ้ 
และรายละเอียดวิธีการรับหลกัทรัพย์ได้  
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ขัน้ตอนการสร้างโปรไฟล์จองซือ้ Bangkok Bank Mobile Banking 

ขัน้ตอนที่ 1 
เลือกเมน ู“การลงทนุ” 
(บริเวณมมุล่างขวา) 

 

ขัน้ตอนที่ 2 
เลือก “หลกัทรัพย์” และคลิก “สร้างโปรไฟล์จองซือ้” 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

 

7 

 

ขัน้ตอนการสร้างโปรไฟล์จองซือ้ Bangkok Bank Mobile Banking 

ขัน้ตอนที่ 3 
กรอกข้อมลูส่วนตวัและท าตามขัน้ตอนหน้าจอ 
(หากเลือกวธีิรับหลกัทรัพย์เข้าบญัชีของผู้จองซือ้ 

กรุณาตรวจสอบชื่อ – นามสกลุผู้จองซือ้ 
จะต้องตรงกบัชื่อ-นามสกลุของบญัชีหลกัทรัพย์  

และตรวจสอบบญัชีรับคืนเงินจองซือ้ ก่อนการจองซือ้) 

 

ขัน้ตอนที่ 4 
เมื่อสร้างโปรไฟล์ส าเร็จ 

สามารถจองซือ้หลกัทรัพย์ที่อยู่ระหว่างเสนอขายได้ทนัที 
 
 
 

 
 

- ส าหรับผู้ จองซือ้ที่สร้างโปรไฟล์เรียบร้อยแล้ว สามารถท าตามขัน้ตอนการจองซือ้ได้ตามวิธีการ
ดั ง ต่ อ ไ ป นี ้  ห รื อ ผู้ จ อ ง ซื ้อ ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร จ อ ง ซื ้อ โ ด ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่  
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-
to-Use/Securities-Subscription 

- กรณีที่ผู้ จองซือ้ยังไม่เคยท าแบบประเมินความเส่ียงหรือ แบบประเมินความเส่ียงหมดอายุ  ผู้ลงทุน
สามารถท าแบบประเมินก่อนการจองซือ้ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking และมีผลทนัที โดยผู้
จ อ ง ซื ้อ ส าม า ร ถศึ กษ า ร า ยล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ใ นหั ว ข้ อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ล งทุ น ไ ด้ ที่  
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-
to-Use/Mutual-Funds  

-  
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ขัน้ตอนการจองซือ้ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking 

ขัน้ตอนที่ 1 
เลือกเมน ู“การลงทนุ” 
(บริเวณมมุล่างขวา) 

 

ขัน้ตอนที่ 2 
เลือก “หลกัทรัพย์” 

 

 

ขัน้ตอนที่ 3 
เลือกหลกัทรัพย์ที่ต้องการจองซือ้  
และ กด “จองซือ้” ตามสิทธิ ต่อไปนี ้ 

- ผู้ถือหุ้น CPALL ที่มีสทิธิ กด “MAKRO-R-CPALL” 
- ผู้ ถือหุ้น CPF ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-CPF” 
- ผู้ ถือหุ้น MAKRO ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-MAKRO” 
- ประชาชนทัว่ไปและผู้ ถือหุ้น CPALL, CPF, MAKRO  
ที่ต้องการจองซือ้มากกวา่สิทธิ กด “MAKRO-SMALL-
LOT” 
 

ขัน้ตอนที่ 3 (ต่อ)  
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ขัน้ตอนการจองซือ้ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking 

ขัน้ตอนที่ 4 
เลือก ตรวจสอบรายละเอยีด แล้วกด “จองซือ้” 
จากนัน้ท าตามขัน้ตอนจนเสร็จสิน้ กด “ยืนยนั” 
(กรณีที่จองซือ้โดยใช้สิทธิส าหรับผู้ ถือหุ้นเดิม  

ให้เลือกเลขที่ผู้ ถือหน่วย (Shareholder Registration No.)  
และใส่จ านวนหน่วยทีต้่องการใช้สิทธิ และกด “ต่อไป” เพื่อ

ช าระเงินผ่านบญัชีที่ผกูกบั Bangkok Bank Mobile 
Banking เท่านัน้) 

 
 

ขัน้ตอนที่ 5 
เมื่อท ารายการส าเสร็จ  

ผู้จองซือ้จะได้รับสลิปเป็นหลกัฐาน 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ใช้บริการแอปพลิเคชนั SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
และท าการจองซือ้ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวข้างต้นของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
สามารถช าระค่าจองซือ้หุ้ นด้วยการหักบัญชีธนาคารที่ผูกกับแอปพลิเคชัน SCB Easy App โดย
เงื่อนไขการช าระเงิน  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (เฉพาะผู้
จองซือ้ที่มีบญัชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และได้เปิดใช้บริการแอปพลิเคชัน 
SCB Easy App แล้วเท่านัน้) 

- โดยผู้จองซือ้ต้องท าการลงทะเบียนก่อนท าการจองซือ้ในแอปพลิเคชัน SCB Easy App
ส าหรับการใช้งานครัง้แรกและลงทะเบียนเพียงครัง้เดียว โดยสามารถลงทะเบียนได้ทุกวนัระหว่าง
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เวลา 08.30 น. ถึง 22.00 น. (การลงทะเบียนดงักล่าวยงัไม่ถือเป็นการจองซือ้หุ้นสามญั) ตามวิธีการ
ดงัต่อไปนี ้ 

1 เ ลื อก เมนู  “กา รลงทุน ” > “หุ้ น

สามญั/หน่วยทรัสต์/หน่วยลงทนุ” 

 

2 ระบบจะให้ใส่ PIN เพื่อให้ผู้จองซือ้

ลงทะเบียน  
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3 

- ระบบแสดงข้อมูลของผู้จองซือ้ที่
เ คย ใ ห้ ไ ว้ กับธนาคาร  เ ลือก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ
ตรวจสอบ Email ที่ระบบแสดง  

- ก ร ณี ข้ อ มู ล ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ห รื อ
ต้องการ เป ล่ียนแปลง ข้อมูล
สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลู
ได้เฉพาะที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ 
อีเมล์ และกด “ถดัไป”  

- ผู้ จองซื อ้ระบุข้อมูลด้านอาชีพ 
แหล่งที่มาของรายได้และเงิน
ลงทนุ และกดปุ่ ม “ถดัไป”  

 

 

4 

- ระบบตรวจสอบแบบประเมิน
ความเหมาะสมในการลงทุนของ
ผู้จองซือ้ (กรณีผู้จองซือ้ไม่เคยท า
แบบประเมินฯ จะต้องท าแบบ
ประเมินความเหมาะสมในการ
ลงทนุก่อน)  

- เมื่อท าแบบประเมินฯ เสร็จ ระบบ
จ ะ แ ส ด ง ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ  ที่
ล ง ท ะ เ บี ย น  ใ ห้ ผู้ จ อ ง ซื ้อ
ตรวจสอบและกด “ยืนยนั” 

 

25XX 21 
1-2345-6789X-XX-X 

ABCDEFG@XXXX.COM 
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5 

ระบบจะให้เลือกเบอร์มือถือส าหรับ
รับ OTP  เพื่อให้ผู้ จองซือ้ใส่รหัส 
OTP  เมื่อใส่รหสั OTP ถูกต้องแล้ว
ให้กด “ตกลง” ก็จะเสร็จสิน้ขัน้ตอน
การลงทะเบียน 

 

 

- หลงัจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้จองซือ้สามารถท าการจองซือ้ผ่านแอปพลิเคชนั SCB Easy App  
ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตามขัน้ตอนรายละเอียดด้านล่างนี ้(ทัง้นี ้การปรับปรุงแก้ไขข้อมลูจองซือ้ 
และรายละเอียดวิธีการรับหลกัทรัพย์ สามารถท าได้ก่อนการท ารายการจองซือ้เท่านัน้ หากท ารายการ
จองซือ้ส าเร็จแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมลูการจองซือ้ และรายละเอียดวิธีการรับหลกัทรัพย์ได้)  

1 

เ ลื อก เมนู  “กา รลงทุน ” > “หุ้ น
สามัญ/หน่วยทรัสต์/หน่วยลงทุน” 
และใส่ PIN > “รายการหลกัทรัพย์” 
(Securities List)  
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2 

- กด “เลือก” (Select) หุ้ นสามัญ 
MAKRO ที่ ต้องการท าการจอง
ซือ้ ซึง่มี 4 รายการ ดงันี ้

1) ส าหรับผู้จองซือ้รายย่อย 
2) ส าหรับผู้ ถือหุ้ นสามัญเดิมของ 
MAKRO ที่มีสิทธิ 
3) ส าหรับผู้ ถือหุ้ นสามัญเดิมของ 
CPALL ที่มีสิทธิ 
4) ส าหรับผู้ ถือหุ้ นสามัญเดิมของ 
CPF ที่มีสิทธิ 
- ผู้ จองซือ้เลือกจองซือ้หุ้ นสามัญ
แล้ว ระบบจะแสดงสรุปข้อมูล
ส าคัญของหุ้นสามัญ เมื่อผู้ จอง
ซื ้อ อ่ า น เ ส ร็ จ ใ ห้ ก ด ก ล่ อ ง 
“ยอมรับ” และกด“ถดัไป” (Next)  

- กรณีจองซือ้หุ้ นสามัญส าหรับ
สิทธิผู้ ถือหุ้ นเดิมของ MAKRO 
CPALL และ CPF ระบบจะแสดง
ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น และ
จ านวนสิทธิที่สามารถจองซือ้ได้ 
ให้เลือกสิทธิที่จะจองซือ้ และกด 
“ถดัไป” (Next)       

    

3 

- ระบบจะให้ระบุจ านวนหุ้ นที่
ประสงค์จะจองซือ้ และแสดง
จ านวนเงินรวม ถึงให้เลือกวิธีการ
รับหลกัทรัพย์ มีให้เลือก 3 วิธี คือ  

1) เข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้
จองซือ้  
2) เ ข้ า บัญชี ข อ งบ ริษั ท ผู้ อ อก
หลกัทรัพย์เลขที่ 600  
3) ใบหุ้นจดัส่งไปทางไปรษณีย์  
- เส ร็จแ ล้วกดปุ่ ม  “ตรวจสอบ
ข้อมลู” (Review) 

(หมายเหตุ กรณีลูกค้าเลือกรับหุ้น
เข้าบัญชีผู้ ออกหลักทรัพย์เลขที่  

 

0123456789 

บริษัท ทดสอบ 1 

บริษัท ทดสอบ 2 
2TEST 

1TEST 
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600 ระบบจะมีแบบฟอร์ม FATCA 
ให้กรอกเพิ่ม) 

4 

ระบบจะแสดงรายละเอียดการจอง
ซื อ้หุ้ นสามัญเพื่ อใ ห้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ถ้าถูก ต้องให้กด 
“ยืนยนั” 

 

5 

ระบบจะให้ยืนยันรายการโดยให้
เลือกเบอร์มือถือส าหรับรับ OTP 
และกด “ถัดไป” เมื่อใส่รหัส OTP 
ถูกต้อง ระบบแสดงการท ารายการ
ส าเร็จ 

 

หลกัฐานการท ารายการจองซือ้ 

เมื่อท ารายการจองซือ้ส าเร็จ ระบบจะท าการบนัทึกภาพสรุปรายการแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้น
สามัญในอัลบัม้รูปบนโทรศพัท์มือถือ / อุปกรณ์ที่ผู้ จองซือ้ท ารายการจองซือ้ รวมถึงผู้จองซือ้สามารถ
ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้ได้จากแอปพลิเคชนั SCB Easy App เมน”ูธุรกรรมของฉนั“ >> “การลงทนุ” 
>> “หุ้นสามญั/หน่วยทรัสต์/หน่วยลงทุน” >>  “รายการหลกัทรัพย์” >> “ประวตัิรายการของฉัน” (My 
Transaction) 

โดยสามารถจองซือ้ได้ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 9 
ธันวาคม 2564 โดยในกรณีที่เป็นการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซือ้จะสามารถช าระเงินได้
ตามวิธีการ และวงเงินการโอนสูงสุดต่อวนัผ่านระบบออนไลน์ของตวัแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละราย  หากผู้
จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้และช าระเงินในวงเงินที่สงูกว่าจ านวนดงักล่าว ผู้จองซือ้สามารถด าเนินการจอง
ซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ (Hard Copy) ผ่านส านกังานหรือสาขาของตวัแทนรับจองซือ้หุ้น
แต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน โดยผู้จองซือ้ที่จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) 
จะต้องเป็นลูกค้าของตวัแทนรับจองซือ้หุ้นรายนัน้ ๆ หรือเป็นผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับตวัแทนรับจองซือ้หุ้น 
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รายนัน้ ๆ และได้เปิดใช้บริการระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking แล้ว ตามที่ตวัแทนรับจอง
ซือ้หุ้นแต่ละรายก าหนดเท่านัน้ และผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกค้า (Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) และได้ด าเนินการจัดท าแบบ
ประเมินความสามารถรับความเส่ียง (Suitability Test) กับตัวแทนรับจองซือ้หุ้ นรายดังกล่าว ในช่วง
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ หรือตามที่ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นแตล่ะรายก าหนด โดยตวัแทนรับจอง
ซือ้หุ้นแต่ละรายจะมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซือ้ต้อง
ยืนยนัว่าได้ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัในหนงัสือชีช้วน และ/หรือ ข้อมลูสรุปของหนงัสือชี ้
ชวน (Executive Summary) และยินยอมผูกพนัตามหนังสือชีช้วน และ/หรือข้อมลูสรุปของหนงัสือชีช้วน 
(Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ และยอมรับความเส่ียง โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมลูและลง
นามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด  ๆ  ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้วิธีปฏิบัติการ
จองซือ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ตอนที่ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นก าหนดเพิ่มเติมส าหรับลกูค้าของตน
ในภายหลงั 

(ข) การจองซือ้และช าระเงนิค่าจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ (Hard Copy)  

(1) ส าหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะตวัแทนรับจองซือ้หุ้น ขอแนะน าให้ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา
สญัชาติไทยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปด าเนินการจองซือ้ผ่านแอปพลิเคชนั Bangkok Bank Mobile 
Banking ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือ SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เพื่อความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วในการท ารายการของท่าน และส าหรับ (1) ผู้ จองซือ้
ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (2) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ และ (3) ผู้ จองซือ้ที่เป็นผู้ เยาว์ สามารถจองซือ้ได้ที่ส านักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร
ตวัแทนรับจองซือ้เท่านัน้ ทัง้นี ้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการจองซือ้และรายละเอียดที่เก่ียวข้องตามความ
เหมาะสม 
ผู้ จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ส านักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนรับจองซือ้หุ้ น ภายใน
ระยะเวลาการจองซือ้ตัง้แต่ เวลา 8.30 น. ของวนัท่ี 4 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 9 ธันวาคม 
2564 ภายในวันและเวลาท าการของแต่ละส านักงานและสาขาของตัวแทนรับจองซือ้หุ้ น  โดยผู้ จองซือ้
จะต้องปฏิบตัิตามรูปแบบ หลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายได้จดัเตรียมไว้ ซึง่
อาจมีความต่างกนัในรายละเอียดในแต่ละสถานท่ี โดยผู้จองซือ้ทุกรายจะต้องปฏิบตัิตามวิธีการดงัต่อไปนี ้
อย่างเคร่งครัด ผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญั (แบบข. ส าหรับผู้ ถือหุ้น
เดิมของ CPALL) ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงนาม หากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคล ใบจองซือ้จะต้อง
ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนัของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องแนบใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ่งเป็นเอกสารแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นซึ่ง
ออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี ้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 

 

16 

 

 
ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

- บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)) หรือ 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่
ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน หรือในกรณีที่บัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอาย ุและส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่
มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือชื่อนัน้จะต้อง
ตรงกบัลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่ยงัไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบส าเนาใบสตูิบตัร พร้อมทัง้
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทน
โดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย รวมทัง้ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมให้
ผู้ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง รวมถึงหลกัฐานที่แสดงว่าผู้ เยาว์สามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย 
หรือ กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนตวั
จริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)) หรือแนบส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผู้ เยาว์และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ใช้
อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้
ผู้ ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง รวมถึงหลกัฐานท่ีแสดงว่าผู้ เยาว์สามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย 

- ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/นามสกลุ ซึ่งท าให้ชื่อ/นามสกลุไม่ตรงกบัข้อมลูผู้ ถือหุ้นตามที่ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (Record Date) ผู้จองซือ้ต้อง
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/นามสกลุ ทะเบียนสมรส ใบหย่า 
หนงัสือรับรอง เป็นต้น 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือ บญัชีกระแสราย
วนัที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้แจ้งความประสงค์
ดงักล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบญัชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้และต้อง
แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บญัชีเงินฝากธนาคาร พร้อมทัง้ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้องแนบมากบัใบจองซือ้  

ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

- ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 
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- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่าผู้ เยาว์สามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมายของประเทศที่ผู้ เยาว์นัน้อยู่ในบงัคบั 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือ บญัชีกระแสราย
วนัที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้แจ้งความประสงค์
ดงักล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบญัชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้และต้อง
แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บญัชีเงินฝากธนาคาร พร้อมทัง้ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้องแนบมากบัใบจองซือ้ 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้ ซึ่งได้
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมทัง้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)) หรือ แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่
เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

- ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน  จะต้องแนบหนังสือมอบอ านาจที่ยังไม่
หมดอายจุากนิติบคุคลดงักล่าวมอบอ านาจให้ผู้ รับมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน พร้อม
ทัง้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง  (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)) หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงั
ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าวตามที่ปรากฏในหนังสือ
มอบอ านาจ และผู้ รับมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง อนึ่ง หากหนงัสือมอบอ านาจ
เป็นฉบับส าเนา ส าเนาหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบอ านาจด้วย และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
หรือลงนามรับรองโดยผู้ รับมอบอ านาจภายใต้ขอบเขตของการมอบอ านาจตามที่ปรากฏใน
หนงัสือมอบอ านาจ 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือ บญัชีกระแสราย
วนัที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้แจ้งความประสงค์
ดงักล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบญัชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้และต้อง
แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บญัชีเงินฝากธนาคาร พร้อมทัง้ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้องแนบมากบัใบจองซือ้ 
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ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส าเนาหนังสือแสดง
ความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และส าเนารายชื่อผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือชื่อ ซึ่ง
ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้ ซึ่งเอกสารทัง้หมดได้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยมีผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล  (ถ้ามี) โดยลายมือ
ชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

- ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมดที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว  จะต้องได้รับการรับรอง
ลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสาร
ดงักล่าวได้จดัท าหรือรับรองความถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายไุม่
เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้  

- ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมือ
ชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือ บญัชีกระแสราย
วนัที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้แจ้งความประสงค์
ดงักล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบญัชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้และต้อง
แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บญัชีเงินฝากธนาคาร พร้อมทัง้ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้องแนบมากบัใบจองซือ้ 

- หนงัสือมอบอ านาจของ Custodian ที่เป็นนิติบคุคลไทย (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน)) 

- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือมอบอ านาจของ  Custodian ที่เป็นนิติ
บคุคลในประเทศไทย (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)) 

กรณีผู้จองซือ้ เป็นผู้ที่มีบญัชีอื่น ๆ กบัตวัแทนรับจองซือ้หุ้น และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) 
และได้ด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง  (Suitability Test) กับตัวแทนรับ
จองซือ้หุ้นรายนัน้ๆ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ หรือตามที่ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละราย
ก าหนด ผู้จองซือ้ดงักล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ 
ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าตามที่ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายก าหนด พร้อมแนบเอกสาร KYC/CDD 
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และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อมลงนามรับทราบผลการประเมนิ
โดยผู้จองซือ้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ ดงันี ้
(1.1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายหุรือหนงัสือรับรองกรณีนิติบุคคล และ/หรือ เอกสาร

อื่น ๆ ตามที่ระบใุนเอกสารประกอบการจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
(1.2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence: KYC/CDD)  
(1.3) แบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) 
 
นอกจากนี ้การจองซือ้ในทุกกรณีข้างต้น หากผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่  600 ผู้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมใน
เอกสาร “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ที่
ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” และหากผู้จองซือ้เป็นนิติ
บุคคล ต้องกรอกเอกสาร “ค ารับรองสถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA” 
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ 
 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้จองซือ้มอบอ านาจให้บุคคลอื่นจองซือ้แทน 

เฉพาะผู้จองซือ้ที่ เคยผ่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) แล้ว 
และได้ผ่านการท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ ยง (Suitability Test) ตาม
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องแล้วกับตัวแทนรับจองซือ้หุ้นรายนัน้ ๆ ในระยะเวลาไม่เกินกว่าสองปีก่อน
วันที่ท าการจองซือ้ หรือตามที่ตัวแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายก าหนดเท่านัน้ที่สามารถมอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นท าการจองซือ้หุ้นแทนได้ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้ดงักล่าวไม่ประสงค์ท าการจองซือ้หุ้นสามญัด้วยตนเอง สามารถมอบอ านาจให้บคุคลอื่น
เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้หุ้นสามญัของ MAKRO แทนตน รวมถึงให้มีอ านาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติม
ข้อความในใบจองซือ้หุ้ นสามัญ  ช าระค่าจองซือ้หุ้ นสามัญ และด าเนินการใด  ๆ ทัง้ปวงอันจ าเป็นและ
สมควรที่เก่ียวกับการจองซือ้หุ้นสามัญของ MAKRO หรือเพื่อด าเนินการจองซือ้หุ้นสามัญของ MAKRO 
แทนผู้ มอบอ านาจได้ โดยผู้ จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้นอกเหนือจากเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ในข้อข้างต้น เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ รับมอบอ านาจยื่นต่อตวัแทนรับจองซือ้หุ้น ดงัต่อไปนี ้

(1) หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริงตามแบบที่ได้รับจากตวัแทนรับจองซือ้หุ้น ที่ลงนามถูกต้องครบถ้วน
พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท โดยผู้จองซือ้สามารถขอรับแบบหนงัสือมอบอ านาจฉบบัดงักล่าว
จากส านกังานหรือสาขาของตวัแทนรับจองซือ้หุ้น  

(2) เอกสารประกอบหนงัสือมอบอ านาจตามรายการท่ีปรากฏด้านหลงัหนงัสือมอบอ านาจ  
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กรณีผู้จองซือ้ไม่เคยผ่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) และ/
หรือไม่เคยผ่านการท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง  (Suitability Test) ตาม
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินกับตัวแทนรับจองซือ้หุ้น ผู้จองซือ้ต้องจองซือ้และช าระ
เงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญด้วยตนเองที่ตัวแทนรับจองซือ้หุ้น ดังกล่าวข้างต้นเท่านัน้ โดยไม่สามารถ
มอบอ านาจได้ ทัง้นี ้ตามเกณฑ์ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

(2) ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน 

 ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ตวัแทนรับจองซือ้หุ้น ดงันี ้

- ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ หรือ ฝ่ายทนุธนกิจ ชัน้ 14 ธนาคารกรุงเทพ 
ส านกังานใหญ่สีลม เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตสีลม แขวงบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 02-230-2289, 02-
626-3377 หรือ 02-626-3769 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทุนและช าระราคา เลขที่ 9 G Tower 
ชัน้ 15 ฝ่ังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-128-2439 หรือ 
02-256-2440-42 

โดยตัวแทนรับจองซือ้หุ้ น ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการจองซือ้และ
รายละเอียดที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องแนบใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ่งเป็นเอกสารแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นซึ่ง
ออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี ้

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้ ซึ่งได้
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมทัง้แสดงบัตรประจ าตวัประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)) หรือ แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่
เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

- ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน จะต้องแนบหนังสือมอบอ านาจที่ยงัไม่
หมดอายจุากนิติบคุคลดงักล่าวมอบอ านาจให้ผู้ รับมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน พร้อม
ทัง้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)) หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงั
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ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าวตามที่ปรากฏในหนังสือ
มอบอ านาจ และผู้ รับมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง อนึ่ง หากหนงัสือมอบอ านาจ
เป็นฉบับส าเนา ส าเนาหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบอ านาจด้วย และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
หรือลงนามรับรองโดยผู้ รับมอบอ านาจภายใต้ขอบเขตของการมอบอ านาจตามที่ปรากฏใน
หนงัสือมอบอ านาจ 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือ บญัชีกระแสราย
วนัที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้แจ้งความประสงค์
ดงักล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบญัชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้และต้อง
แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บญัชีเงินฝากธนาคาร พร้อมทัง้ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้องแนบมากบัใบจองซือ้ 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือส าเนาหนังสือแสดง
ความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และส าเนารายชื่อผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือชื่อซึ่ง
เอกสารทัง้หมดได้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยมีผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน
เอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

- ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมดที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว  จะต้องได้รับการรับรอง
ลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสาร
ดงักล่าวได้จดัท าหรือรับรองความถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายไุม่
เกิน 6 เดือนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้  

- ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมือ
ชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือ บญัชีกระแสราย
วนัที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้แจ้งความประสงค์
ดงักล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบญัชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้และต้อง
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แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บญัชีเงินฝากธนาคาร พร้อมทัง้ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้องแนบมากบัใบจองซือ้ 

- หนงัสือมอบอ านาจของ Custodian ที่เป็นนิติบคุคลไทย (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน)) 

- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือมอบอ านาจของ  Custodian ที่เป็นนิติ
บคุคลในประเทศไทย (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)) 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผู้ด าเนินการจองซือ้แทน 

- ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้
แทน พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวให้เป็นไปตามประเภทของ
ผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้
มีอ านาจลงนามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทบัตราส าคญั
นิติบคุคล (ถ้ามี) โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ
จองซือ้ทกุฉบบั 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือ บญัชีกระแสราย
วนัที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้แจ้งความประสงค์
ดงักล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบญัชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้และต้อง
แนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บญัชีเงินฝากธนาคาร พร้อมทัง้ลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้องแนบมากบัใบจองซือ้  

ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสถาบนัไม่ต้องด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability 
Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทธ. 35/2556 เร่ือง มาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ และผู้ประกอบ
ธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้การจองซือ้ในทุกกรณีข้างต้น หากผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่  600 ผู้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมใน
เอกสาร“แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ที่
ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” และหากผู้จองซือ้เป็น
นิติบุคคล ต้องกรอกเอกสาร“ค ารับรองสถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม 
FATCA”พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ 

ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวน ที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น ซึ่งจะประกาศ
ประมาณวนัท่ี 2 ธันวาคม 2564 โดยวิธีช าระเงินมีดงันี ้ 
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1. ส าหรับผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ
ต่างด้าว ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคล
ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

- กรณีช าระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ช าระได้ที่ส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ
ของตวัแทนรับจองซือ้หุ้น ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาของตวัแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายในวนัท่ี 4 
ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ร่ิงของธนาคาร โดย
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัที่หลงัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วนมีผล
ใช้บังคับแต่ไม่เกินวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการ โดยให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญ MAKRO 

- ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO CPALL CPF” พร้อมทัง้ระบชุื่อ นามสกลุ ที่อยู่และเบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ไว้ด้านหลงัของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  

- กรณีช าระด้วยเงนิสด หรือ การโอนเงนิ ให้ช าระได้ที่ส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศของตวัแทนรับ
จองซือ้หุ้นแต่ละรายในวนัท่ี 4 ธันวาคม 2564 ภายในวนัและเวลาท าการของแต่ละส านกังานและสาขาของ
ตวัแทนรับจองซือ้หุ้น ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้
เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้  โดยช าระเงินเป็นเงินสด  หรือโดยการโอนเงินเข้า  “บัญชีจองซื อ้หุ้ น
สามัญ MAKRO - ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO CPALL CPF” 

2. ส าหรับผู้จองซือ้ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน และผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแล
รักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน 

- กรณีช าระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ช าระได้ที่ส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศ
ของตวัแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละราย ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาของตวัแทนรับ
จองซือ้หุ้นแต่ละรายในวนัท่ี 4 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 หรือเวลาปิดรับ
เช็คเคลียร์ร่ิงของแต่ละสาขาของตวัแทนรับจองซือ้หุ้น โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องลงวนัที่
หลงัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใช้บงัคบัแต่ไม่เกินวนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 และ
ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการ โดยให้ขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญ MAKRO - ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO CPALL CPF” หรือ 
“MAKRO Subscription Account – Existing Shareholders of MAKRO CPALL CPF” พร้อมทัง้ระบชุื่อ 
นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดย
ติดต่อสอบถามเลขที่บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญ ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
หรือ ฝ่ายทุนธนกิจ โทร 02-230-2289, 02-626-3377 หรือ 02-626-3769 หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทนุและช าระราคา โทร 02-128-2439 หรือ 02-256-2440-42 

- กรณีช าระด้วยเงินสด หรือ การโอนเงิน หรือการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ให้ช าระ
ได้ที่ส านกังานใหญ่หรือสาขาทัว่ประเทศของตวัแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละราย ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรือเวลา
เปิดท าการของแต่ละสาขาของตวัแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายในวนัที่  4 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. 
ของวนัท่ี 9 ธันวาคม 2564 ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ “บัญชีจองซือ้
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หุ้นสามัญ MAKRO - ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO CPALL CPF” หรือ “MAKRO Subscription Account – 

Existing Shareholders of MAKRO CPALL CPF” โดยติดต่อสอบถามเลขที่บญัชีจองซือ้หุ้นสามญั ได้ที่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขาทัว่ประเทศ หรือ ฝ่ายทนุธนกิจ โทร 02-230-2289, 02-626-3377 
หรือ 02-626-3769 หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตัิการการลงทุนและช าระราคา โทร 
02-128-2439 หรือ 02-256-2440-42 

ทัง้นี ้การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จ านวนเงินท่ีตวัแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายได้
รับ ต้องเท่ากบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน)  

(4) ผู้จองซือ้จะต้องปฏิบตัิตามรูปแบบ หลกัเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายได้จดัเตรียมไว้ซึง่
อาจมีความแตกต่างกนับ้างในรายละเอียดของแต่ละสถานท่ี  

(5) การรับจองซือ้หุ้นจะสมบรูณ์และใบจองซือ้หุ้นใบนัน้ ๆ จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาจดัสรรก็ต่อเมื่อ (1) ตวัแทนรับจอง
ซือ้หุ้นได้บนัทึกข้อมลูเข้าในระบบการจองซือ้ของตวัแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละราย ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัที่ 9 
ธันวาคม 2564 และ (2) ได้ตรวจสอบผลการช าระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านัน้ 

(6) ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได้ 
ทัง้นี ้ตวัแทนรับจองซือ้หุ้น มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการรับจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ไม่ปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้ 

(7) หากผู้จองซือ้มิได้ปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้และวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้  หรือไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข
และวิธีการท่ีก าหนด เพื่อให้ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ทนัตาม
ก าหนดระยะเวลาจองซือ้ (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามด้วยเหตทุี่มิใช่ความผิดของตวัแทนรับจองซือ้หุ้น) หรือจองซือ้ด้วย
วิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้หรือน าส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ไม่ครบถ้วน ตวัแทนรับจองซือ้
หุ้ นจะถือว่าผู้ จองซือ้สละสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญดังกล่าว  และผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซือ้รายดงักล่าว 

(8) ในกรณีที่ผู้จองซือ้กรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ไม่ครบถ้วน ไม่ชดัเจน หรือไม่สมัพนัธ์กนั ผู้จดัการการจดั
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้หุ้ น ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญ  อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย และ/หรือ ตวัแทนรับจองซือ้หุ้น มีสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซือ้สละสิทธิในการจองซือ้
หุ้นสามญั และผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้
จองซือ้หุ้นรายดงักล่าว 

(9) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน) โดยวิธีการโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์  หรือ บัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้ จองซือ้แจ้งความประสงค์ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อ
เจ้าของบญัชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้และต้องแนบส าเนาสมดุเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บญัชีเงินฝาก
ธนาคาร พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแนบมากบัใบจองซือ้ (ยกเว้นกรณีจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) 
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ไม่ต้องแนบส าเนาเอกสารดงักล่าว) และหากผู้จองซือ้รายใดมิได้กระท าการดงักล่าว หรือในกรณีที่ตวัแทนรับจองซือ้
หุ้นไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรัพย์ หรือ
บญัชีกระแสรายวนัที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุดก็ตาม ตวัแทน
รับจองซือ้หุ้นแต่ละรายจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซือ้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 (วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจดัสรร   

(10) ทัง้นี ้ตวัแทนรับจองซือ้หุ้น จะโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชีรักษาทรัพย์สิน (Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่าจอง
ซือ้หุ้นให้กับ MAKRO ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในสญัญารักษาทรัพย์สิน (Escrow Agreement) ที่จะมีการเข้าท าเป็น
การถดัไป 

(11) ใบรับรองการจองซือ้หลกัทรัพย์ ที่ออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ได้จดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดย
ผู้จองซือ้จะต้องแยกกรอกใบจองซือ้หุ้นสามญั 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ต่อสิทธิที่ได้รับการจดัสรรแยกระหว่าง
ผู้ ถือหุ้นของMAKRO บริษัทฯ และ CPF เท่านัน้ และจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะใช้สิทธิจองซือ้หุ้น 

(12) ในกรณีที่ข้อมลูของผู้จองซือ้ไม่ตรงตามข้อมลูที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 23 พฤศจิกายน 
2564 (วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจดัสรร ตวัแทนรับจองซือ้ขอสงวนสิทธิที่
จะถือตามข้อมลูที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัครัง้นีไ้ด้ที่หนงัสือชีช้วนของ MAKRO 
ซึง่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ www.sec.or.th 

ผู้จองซ้ือสามารถตรวจสอบผลการจัดสรร ผ่านเวบ็ไซต์ https://www.settrade.com  

ภายหลังสิน้สุดระยะเวลาการจองซ้ือของผู้จองซ้ือทุกประเภท ซ่ึง คาดว่าประมาณอย่างช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2564 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 

 

 

ใบรับรองการจองซือ้หลักทรัพย์ (ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด) 
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ใบจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  

ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบรษัิท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
(แบบ ข. ส าหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน))  

 



 
สแกนเพื่อดาวน์โหลด 

หนังสือชี้ชวน 
 

 

 ใบจองซื้อเลขท่ี ................................................................... 
ใบจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“MAKRO”) 

การเสนอขายหุน้สามัญจ านวนไม่เกิน 2,270,000,000 หุ้น โดยอาจจะมีการจัดสรรหุน้สว่นเกินจ านวนไม่เกิน 340,500,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษัิท ซีพี ออลล ์จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เฉพาะกลุม่ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุน้ 
ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO โดยจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น  

และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทา้ยต ่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น 
วันที่จองซื้อ     วันที่ .............................. ธันวาคม 2564                                          

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 
เรียน คณะกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“MAKRO”) และ/หรอื ธนาคารกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) และ/หรอื ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนรบัจองซื้อหุ้น (“ตัวแทน
รับจองซื้อหุ้น”) 
ข้าพเจ้า  นาย   นาง   นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ) ……….........……............  นิติบุคคล ….............................................................................................................................................. 
 บัตรประจ าตัวประชาชน …………….…….………………… หรือ    ใบต่างด้าว    หนังสือเดินทาง    เลขทะเบียนนติิบุคคล เลขที่ ………………….…………………เพศ  ชาย  หญิง 
สญัชาติ (ประเทศทีน่ิติบคุคลจดทะเบยีน) ………….…….…………..........…… วัน/เดือน/ป ีเกิด (ปี พ.ศ.) (วันจดทะเบยีนนติิบุคคล) ………….…….…………………………………………………….. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ………….…….……………………………….…………………………. จังหวัด ………….…..….……………………... รหัสไปรษณีย์ ……….…….………………….………… 
ประเทศ ……….…….………………. โทรศัพทเ์คลื่อนที ่………….…….…………. โทรศัพท์บ้าน/ส านกังาน ………….…….…………. อีเมล์ ………….…….…….............………………………........ 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรอืทะเบยีนบ้าน/ทะเบยีนนติิบุคคล  ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) ………………….…………………………….…. 
........................................................................................ จังหวัด ………….…….………………………………. รหสัไปรษณีย ์………….…….………………. ประเทศ ………….…….…………..... 
ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน  ที่อยู่เดียวกันกับทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้  ที่อยู่เดียวกันกับทีอ่ยู่ตามบัตรประชาชนหรือตามทะเบียนบา้น/ทะเบียนนติิบุคคล  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้และที่อยู่
ตามบัตรประชาชนหรอืตามทะเบียนบ้าน/ทะเบยีนนิติบคุคล โดยมีรายละเอยีดดังนี้ ………….…….……………………………….………….…….………………………….........................................…
จังหวัด .………………………………. รหัสไปรษณีย์ ……….…….…………… ประเทศ ……….…….…………………. กรณีเปน็คนต่างด้าวให้แสดงที่อยูใ่นประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศ
ไทย …………………………..…….…………….…………………………. อาชีพ/ประเภทธุรกิจ ………….…….………………………………. ช่ือและทีตั่ง้สถานทีท่ างาน .............................. 
...............................…..…………………….………. เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษีอากร.......……………………………….ประเภทของการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย  ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย  
ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง* /สมาชิกในครอบครวั** ของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง /ผู้ใกล้ชิด*** กับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลทีมี่
สถานภาพทางการเมือง หรือไม่  ไม่เป็น  เป็น (โปรดระบตุ าแหนง่ทางการเมือง)...........…………….………….…….……………………………….………….…….………………………………. 
* บุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมือง หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญหรอืเคยด ารงต าแหน่งดังกล่าวในประเทศหรอืต่างประเทศ ได้แก่ ประมุขแห่งรัฐหรอืรัฐบาล รัฐมนตร ีเจ้าหน้าทีร่ะดับสงูของรัฐ ศาล 
องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือทหาร ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสงูของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ ผู้มีบทบาทส าคัญในพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหนง่ส าคัญหรอืเคยด ารงต าแหนง่ดังกล่าวใน
องค์การระหว่างประเทศ และผู้ทีด่ ารงต าแหนง่เทียบเท่าระดับดังกล่าว ทัง้นี้ ตามทีเ่ลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
** สมาชิกในครอบครัว หมายถึง (1) บิดา มารดา บุตร ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบตุรบญุธรรมของบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมือง (2) พีน่้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพีน่้องร่วมบดิาหรอืรว่มมารดา
เดียวกันของบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมือง (3) คู่สมรสหรือผู้ทีอ่ยูกิ่นด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมืองหรอืของบุคคลตาม (1) หรือ (2)  
*** ผู้ใกล้ชิด หมายถึง (1) บุคคลซึง่เป็นผู้ครอบครองหรอืดูแลทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดของบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมือง (2) บุคคลซึง่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนือ่งมาจากการสร้างหรือด าเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมือง  
แหล่งท่ีมาของรายได้จากต่างประเทศ  ไม่มี  มี (ระบุช่ือประเทศ) ………….…….………………………………………….……………………….………….…….……………………………….. 
แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการจองซื้อ บุคคลธรรมดา :  เงินเดือน  ธุรกิจส่วนตัว  เงินออม  รายได้จากการลงทุน  มรดก  อื่นๆ (ระบุ) ………….…….….……….....……………... 
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) นิติบุคคล :  เงินจากการด าเนินธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ)………….…….…………………………….………….…….…………...................................………….......……. 

ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุน้  (Record Date))    
ข้าพเจ้าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามรายช่ือผู้ถือหุน้สามัญที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ของบรษัิทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record 
Date)) มีความประสงค์ขอจองซื้อหุน้สามัญและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญของ MAKRO ดังนี้ 

จ านวนหุ้นท่ีจองซื้อ (หุ้น) ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) จ านวนเงินท่ีช าระ (ตัวอักษร) 

 
ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วง

ราคาเสนอขายเบ้ืองต้น 
  

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอช าระค่าจองซื้อหุน้สามัญดังกล่าวโดยช าระเป็น  เงินสด  เงินโอน  เงินโอนบาทเนต  เช็ค/แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร)/ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค.................................................. 
ลงวันที่…................................…...................... ธนาคาร…...........................…....................................... สาขา…......................................................................….........................................................  
โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญ MAKRO - ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO CPALL CPF” (ในกรณีที่ช าระค่าจองซือ้หุ้นเปน็เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกิน 
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหกับัญชีในเขตกรงุเทพมหานคร ภายใน 1 วันท าการ โดยช่ือของเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้จองซื้ อ) 
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ด าเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวดังต่อไปน้ี (โปรดเลือกข้อใดข้อหน่ึงเท่าน้ัน) 
กรณีที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์: 
 ให้ฝากใบหุ้นสามัญ ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้ บริษัท....................................................................สมาชิกผู้

ฝากเลขท่ี ___ ___ ___ น าหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์
ชื่อ…………………………………………………………………………………… เลขท่ี......................................................... ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยูก่ับบริษัทน้ัน (ชื่อบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อผู้จองซ้ือ 
มิฉะน้ันจะด าเนินการออกใบหุ้นสามัญในชื่อของผู้จองซ้ือแทนภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ และจัดส่งใบหุ้นให้ทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ณ 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 (วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) 

กรณีที่ไม่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์: 
 ให้ฝากใบหุ้นสามัญ ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ TSD โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 

600 (Issuer Account) เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซ้ือจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ี TSD ก าหนด) กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิกเลขที่ 600 ในช่องนี้ โปรดกรอก
ข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบคุคล)” และ “ค ารับรองสถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA” (เฉพาะนิติบคุคล) 
เพื่อน าส่งให้แก่ TSD ทัง้นี้ ในกรณีไม่จัดท าเอกสารตามที ่TSD ก าหนด หรือมีข้อบ่งช้ีว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหุ้นเข้าบญัชี 600 โดยจะด าเนินการออกเป็นใบ
หุ้นแทน และจะจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date)) 

 ให้ออกใบหุ้น ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้า ตามชื่อท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 (วัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้ MAKRO ด าเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลาการจอง
ซ้ือ (MAKRO จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นท่ีได้รับจัดสรรได้ทันวันท าการแรกของการซ้ือขายหุ้น) 

ในการจองซื้อหุ้นสามัญในครัง้นี้ ข้าพเจ้า  ได้รับข้อมูลสรปุ (Executive Summary)  ได้รับหนงัสือช้ีชวน/Preliminary Offering Memorandum ในรูปแบบ (   ) สิ่งพิมพ์  (   ) ข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์อืน่ 
(ระบุ)_______________________  ไม่ประสงค์รับหนังสือช้ีชวน/Preliminary Offering Memorandum (ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ท าเครือ่งหมายใดๆ ขอสงวนสิทธิ ถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะรบัหนังสือช้ี
ชวน/Preliminary Offering Memorandum และได้รับข้อมูลสรปุ (Executive Summary) แล้ว) 

กรอกใบจองซื้อ 
1 ใบต่อ 1 เลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้น

เท่านั้น 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  แบบ ข.  
ส าหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL 

 



 

ในกรณีที่จ านวนเงินที่จะช าระเงินค่าจองซื้อ ตัง้แต่ 100,000 บาทข้ึนไป หากผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง* ไม่ใช่ผู้จองซื้อ โปรดระบุผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ........................................................................................................  
* ผู้ได้รับผลประโยชน์ทีแ่ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของทีแ่ท้จริงหรือมีอ านาจควบคุมการท าธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที ่ลูกค้าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ทีมี่การตกลงกันทาง
กฎหมาย ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกับลูกค้าทีเ่กีย่วข้อง 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจ านวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ หรือราคาเสนอขายสุดท้ายต ่ากว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้คืนเงนิค่า
จองซื้อหุ้นสามัญดังนี้ (เลือกได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น) (กรณีไม่ระบุ ถือว่าให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นด้วยเช็ค) 
 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุข้างต้น ทัง้นี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เก่ียวข้องที่อาจจะเกิดข้ึน 
  โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าช่ือ…............................................................................................................ที่มีอยู่กับธนาคาร…........................................................................................... (ช่ือบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับช่ือผู้จองซื้อ 

มิฉะนั้นจะด าเนินการออกเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายในช่ือของผู้จองซื้อแทน) 
ประเภทบัญชี…...........................…...........................…........................ เลขที่…........................................................................................... (พร้อมแนบส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนารายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 
(Statement) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแนบมากับใบจองซื้อ) 
ค าเตือน กรณีที่ข้อมูลที่ผู้จองซื้อระบุไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน หรือมิได้แนบส าเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือส าเนารายการเดินบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นขอสงวนสิทธิด าเนินการให้ มี
การคืนค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ง่จ่ายในนามผู้จองซื้อหุ้น ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date)) 
การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพ่ือการจองซื้อหุ้น (Suitability Test) 
กรณีผู้จองซื้อท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า 2 ปี จากตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยผ่านการท าแบบประเมิน Suitability 

Test หรือผู้จองซื้อได้ผ่านการท าแบบประเมิน Suitability Test กับตัวแทนรับจองซื้อหุ้นมาแล้วเกินกว่า 2 ปีก่อนวันที่ท าการลงทุน ผู้จองซื้อจะต้องจัดท าแบบประเมิน Suitability Test ของหุ้นสามัญที่จะจองซื้อในครัง้นี้ 
2.  ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าจะจองซื้อนี้จากตัวแทนรับจองซื้อหุ้นแล้ว 
3.  ข้าพเจ้าได้ผ่านขัน้ตอนการด าเนินการท าความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า KYC/CDD และผ่านการศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลส าคัญของหลักทรัพย์หรือหนังสือช้ีชวน/Preliminary 

Offering Memorandum เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ทัง้นี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าตามข้อที่ 1 ข้างต้นหรือผลประเมินลงทุนในหุ้นสามัญครัง้นี้ออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นสามัญในครัง้นี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้น
สามัญในครัง้นี้ และได้ลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยันในฐานะผู้จองซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามัญครัง้นี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนั้น หากเกิด
ความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นสามัญนี้ต่อไปในอนาคต ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และ/หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหนา่ยหลักทรัพย์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ  ทัง้สิ้น 
กรณีผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้รับการยกเว้นการจัดท าแบบประเมิน Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อหุ้น สามารถปฏิเสธการจองซื้อ  
ในกรณีท่ีผู้ลงทุนทัว่ไปยังไม่มีประวัติการท า และไม่ยินยอมท า Suitability Test หรือ ผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม 

Suitability Test ได้ต ่ากว่าหุ้นสามัญน้ีและไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญน้ี 

ลงช่ือ X .................................................................................................... ผู้จองซื้อ 
(............................................................................... .............................................) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นสามัญให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน/Preliminary Offering Memorandum และตามที่กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนด ทัง้นี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับ

ว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลที่ ถูกห้ามตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญครัง้นี้ เว้นแต่เป็น ไปตามข้อยกเว้นที่ ระบุตามรายละเอียดที่ระบุไ ว้ในหนังสือ ช้ีชวน/Preliminary Offering 
Memorandum และตามที่กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี้ การจองซื้อและการช าระเงินโดยผู้จองซื้อหุ้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน/Preliminary Offering Memorandum เพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
ครัง้นี้ ผู้จองซื้อหุ้นตกลงและรับทราบว่าผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย/ตัวแทนรับจองซื้อมีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื้อหากผู้จองซื้อหุ้นกระท าผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะจองซื้อ
หุ้นสามัญจ านวนที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นหรือในจ านวนตามที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย/ตัวแทนรับจองซื้อจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ และยินยอมรับคืนเงิน ในกรณีที่ MAKRO 
และ/หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย/ตัวแทนรับจองซื้อปฏิเสธการจองซื้อ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อก าหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือช้ีชวน/Preliminary Offering Memorandum  
รวมทัง้ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ MAKRO ที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้าด้วย 

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการท าธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตัวตนของข้าพเจ้า
รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย/ตัวแทนรับจองซื้อ ทัง้นี้ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่
เก่ียวข้อง และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงที่เก่ียวข้อง 
กรณีเป็นผู้จองซื้อท่ีไม่มีท่ีอยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่า (1) ข้าพเจ้ามิได้มีสถานที่ตัง้อยู่ใน หรืออาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอาณาเขต และพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขต
ปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia)) ญ่ีปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย หรือแคนาดา (“อาณา
เขตท่ีถูกจ ากัด”) (Restricted Territories) (2) ข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อยู่ใน หรืออาศัยอยู่ในประเทศ (2.1) ที่ข้าพเจ้าสามารถรับใบจองซื้อฉบับนี้และสามารถตอบรับการเสนอขายเพ่ือให้ได้มาซึ่งหรือจองซื้อหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงใน
เอกสารฉบับนี้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด (Qualified Institutional Investor) หรือนักลงทุนมืออาชีพ (Professional Investor) (หรือนักลงทุนประเภทอื่นที่มีสิทธิใน
ลักษณะเดียวกัน) ในประเทศดังกล่าว (2.2) MAKRO มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการส่งใบจองซื้อฉบับนี้ รวมถึงเสนอและจัดสรรหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ให้แ ก่ข้าพเจ้า โดย MAKRO มิได้มีหน้าที่ที่ ต้อง
ด าเนินการใด ๆ ภายใต้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการ ย่ืนแบบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การจดทะเบียนหรือแจ้ง ตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับของ
ประเทศดังกล่าว) (3) ข้าพเจ้ามิได้จองซื้อหุ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการเสนอขาย ขาย จ าหน่าย หรือส่งมอบหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ภายใน หรือเข้าไปในอาณาเขตที่ถูกจ ากัดหรือในประเทศอื่นใด (4) ข้าพเจ้า
มิได้เป็นบุคคลธรรมดา (5) ข้าพเจ้ามิได้ตอบรับหรือปฏิเสธการจองซื้อหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้โดยปราศจากดุลยพินิจของตนเอง ในนามของ หรือส าหรับ หรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลซึ่ง มีสถานที่ตัง้อยู่ใน หรือ
อาศัยอยู่ในอาณาเขตที่ถูกจ ากัด หรือในประเทศอื่นใดที่การกระท าดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับของประเทศนั้น ณ ขณะที่ใบจองซื้อฉบับนี้สมบูรณ์ (6) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อยู่ในรัฐ
ภาคีของเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) หรือสหราชอาณาจักร (แต่ละแห่งเรียกว่า "รัฐท่ีเกี่ยวข้อง") ข้าพเจ้าเป็น (6.1) นิติบุคคลซึ่งเป็น "ผู้ลงทุนซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด" (Qualified Investors) ตาม
ความหมายของกฎหมายในรัฐที่ เก่ียวข้องนั้น ซึ่งได้บังคับใช้กฎข้อ 2(1)(e) แห่งระเบียบสหภาพยุโรป (Regulation (EU)) 2017/1129 และ (6.2) ข้าพเจ้าไม่ได้จองซื้อหุ้นในนามของ หรือเพ่ือน าไปเสนอขาย หรือขายต่อให้แ ก่ 
บุคคลอื่นในรัฐที่เก่ียวข้องนอกเหนือจากนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด (7) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อยู่ในสหราชอาณาจักร ข้าพเจ้าเป็น (7.1) บุคคลผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพในเรื่องที่เก่ียวกับการลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้
นิยามของค าว่า "นักลงทุนมืออาชีพ" (Investment Professionals) ตามข้อ 19(5) แห่งค าสัง่ตามพระราชบัญญัติการให้บริการการเงินและตลาดการเงิน ค.ศ. 2000 (การส่งเสริมการเงิน) ค.ศ. 2005 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended) ("ค าสัง่ฯ") หรือเป็น (7.2) นิติบุคคลซึ่งเป็นสถาบันรายใหญ่ (high net worth body corporate) สมาคมหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน
จัดตัง้ (unincorporated association or partnership) และทรัสตีของกองทรัสต์ขนาดใหญ่ (trustee of a high value trust) ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 49(2)(a)-(d) ของค าสัง่ฯ (8) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตั ้งอยู่ในประเทศฝรั ง่ เศส 
ข้าพเจ้าเป็น (8.1) บุคคลผู้ให้บริการด้านการลงทุนที่เก่ียวกับการบริหารพอร์ตลงทุนเพ่ือบัญชีของบุคคลภายนอก (personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) และ/
หรือเป็น (8.2) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด (investisseurs qualifiés) ตามที่นิยามไว้ และเป็นไปตามความในข้อ L. 411-1, L. 411-2, D. 411-1 และ D. 411-4 แห่งประมวลกฎหมาย French Code monétaire et financier 
ของประเทศฝรัง่เศส (9) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อยู่ในประเทศอิตาลี ข้าพเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด (investitori qualificati) ตามข้อ 100 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 58 (Legislative Decree no. 58) ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2541 และข้อ 34 ตรี วรรคหนึ่ง ข้อ (b) ของข้อบังคับของ CONSOB (CONSOB regulation) เลขที่ 11971 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2542 รวมถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติม (10) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อยู่ในฮ่องกง ข้าพเจ้าเป็น 
(10.1) "ผู้ลงทุนมืออาชีพ" (professional investor) ตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (หมวด 571) (Securities and Futures Ordinance (Cap. 571)) แห่งฮ่องกง ("SFO") และกฎระเบียบอื่น
ที่ออกตาม SFO หรือ (10.2) ได้มาซึ่งหุ้นในสภาพการณ์อื่นซึ่งไม่เป็นผลให้เอกสารถือเป็น "หนังสือช้ีชวน" ตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยบริ ษัท (การเลิกกิจการและบทบัญญัติเบ็ดเตล็ด) (หมวด 32) (Companies 
(Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Cap. 32)) ของฮ่องกง ("C(WUMP)O") หรือไม่ถือเป็นค าเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ไปภายใต้ความหมายของ C(WUMP)O (11) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อยู่
ในประเทศสิงคโปร์ ข้าพเจ้าเป็น "ผู้ลงทุนสถาบัน" (institutional investor) ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 4A(1)(c) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Securities and Futures Act) หมวดที่ 289 แห่งประเทศ
สิงคโปร์ ("SFA") หรือเป็น "บุคคลที่เก่ียวข้อง" (relevant person) ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 275(2) แห่ง SFA  (12) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ ตัง้อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้าพเจ้าเป็น "ลูกค้าวิชาชีพ" (professional client) 
ภายใต้ความหมายของข้อ 4 วรรค 3 ของพระราชบัญญัติบริการทางการเงินแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Federal Act on Financial Services) (13) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อยู่ในศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ ดูไบ 
(Dubai International Financial Centre) ข้าพเจ้า (13.1) ได้หุ้นมาจาก "ค าเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไ ด้รับการยกเว้น" (Exempt Offer) ตามกฎระเบียบว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ขององค์กรก ากับดูแลบริการทางการเงินแห่ง ดูไบ 
(Markets Rules Module of the rulebook of the Dubai Financial Services Authority) ("DFSA Rulebook") และ (13.2) เป็นลูกค้าวิชาชีพ (Professional Client) ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไ ว้ในข้อ 2.3.3 แห่งจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของ DFSA Rulebook (14) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ ตัง้อ ยู่ในสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ข้าพเจ้าเป็น "ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบั ติตามที่ก าหนด" (Qualified Investor) (ยกเว้นวรรคย่อย 1(b) ของค านิยามดังกล่าว) ภายใต้
ความหมายของค าวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ที่ (3/R.M.) ค.ศ. 2017 (Securities and Commodities Authority Chairman’s Decision) ว่าด้วยกฎระเบียบการส่ง เสริมและแนะน า 
(Regulation of Promotion and Introduction) (15) ข้าพเจ้า (15.1) ได้มาซึ่งหุ้นใน "ธุรกรรมต่างประเทศ" (offshore transaction) ตามที่นิยามไว้ใน Regulation S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 
("พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ") (15.2) ไม่ได้รับการเสนอขายหุ้นด้วยวิธีการใดที่เป็น "การเสนอขายตรง"" (directed selling efforts) ตามที่นิยามไว้ใน Regulation S และ (15.3) เข้าใจว่าหุ้นมิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจด
ทะเบียนภายใต้พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ หรือกับหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์แห่งใดของรัฐ อาณาเขต หรือพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา และหุ้นมีการจัดสรรและเสนอขายนอกประ เทศสหรัฐอเมริกา
โดยยึดถือตาม Regulation S และด้วยเหตุดังกล่าว ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหุ้นจะไม่มีการเสนอขาย ขาย จ าน า หรือโอนโดยประการอื่นใดภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากข้อก าหนดการจดทะเบียน 
หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดการจดทะเบียนภายใต้พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ และ (16) ข้าพเจ้ามีอ านาจอย่างเต็มที่ในการให้ค ารับรอง ค ารับประกัน และความตกลงที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้   

โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อความข้างต้น MAKRO และ/หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายและ/หรือตัวแทนรับจองซือ้ขอสงวนสิทธิ (แต่ไม่จ าเป็น) ที่จะถือว่าใบจองซื้อเป็นโมฆะหาก (1) ความปรากฏแก่ 
MAKRO และ/หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายและ/หรือตัวแทนรับจองซือ้ว่าใบจองซือ้ดังกล่าวถูกจัดท าหรือส่งมาจากอาณาเขตที่ถูกจ ากัด หรือ MAKRO และ/หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกัน
การจ าหน่ายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อ เช่ือว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศดังกล่าว หรือ (2) ถูกจัดท าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกเว้นค ารับรองและและความตกลงรับประกันใด ๆ ข้างต้น 

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงและก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวน/Preliminary Offering 
Memorandum หรือข้อมูลท่ีมีสาระตรงตามข้อมูลสรุปสาระส าคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary)  

อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น 

 
ลงช่ือ X .................................................................................................... ผู้จองซื้อ 
(............................................................................... .............................................) 



 

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถอืหุ้น (ผู้จองซื้อโปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีด้วย) 

วันที่จองซือ้     วันที่ ....................................... ธันวาคม 2564                      เลขทะเบียนผู้ถือหุน้ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __               ใบจองซื้อเลขที่ ..................................... 
ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น ................................................................................... ได้รบัเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) .............................................................................................................. เพ่ือจองซื้อหุ้น
สามัญ จ านวน .......................................................... หุน้ รวมเปน็เงิน .......................................................... บาท โดยช าระโดยช าระเปน็  เงินสด  เงินโอน  เงินโอนบาทเนต  
 เช็ค/แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) /ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค .......................................................... ลงวันที่ ..... ..................................................... ธนาคาร ......................................................................... 
สาขา ........................................................... 
โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุน้สามัญ ให้ด าเนนิการ 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือผู้ฝาก”  บรษัิท........................................................................................................................................................ 

เลขที่สมาชิกผู้ฝาก ................................................. บัญชีซื้อขายหลกัทรพัย์เลขที่  ............................................... 
 ออกหุ้นในนาม “บรษัิท ศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” โดยน าเข้าบญัชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที ่600 เพ่ือข้าพเจ้า 
 ออกใบหุน้ในนามผู้จองซือ้ ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่สิน้สุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุน้เทา่นัน้)  

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................... 
 

BROKER 
ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant 

No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant 

No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 034 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน)  

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด  
GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากัด 

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์เนอร์ จ ากัด (มหาชน) 

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ ากัด (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จ ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากัด 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 248 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
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แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล)  

(สาํหรับผู้ประสงค์นําหุ้นสามัญฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้) 

 





 

 

                                                                         
แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา       ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

  
ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  
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คาํรับรองสถานะนิตบุิคคลและคาํยนิยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA 

(สาํหรับผู้ประสงค์นําหุ้นสามัญฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้) 
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ค ารับรองสถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA 

ค ารับรองสถานะ 

ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบคุคล)   ___________________________________________________________________ 

โดย __________________________________________ ต าแหน่ง __________________________________________ 

และ __________________________________________ ต าแหน่ง __________________________________________ 

ขอรับรองวา่ข้าพเจ้ามีสถานะดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนที่หน่ึง: สถานที่จดทะเบียนจัดตัง้ 

 
ค ารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบุิคคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคล ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบคุคล โดยส านกังานใหญ่ของสาขาจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที่จดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิติบคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลทีม่ิได้จดัตัง้ขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที่สอง 
นอกเหนือจากนัน้การให้ค ารับรองถือวา่เสร็จสิน้) 

U.S. / Non-U.S. Entity 

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
ค ารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบุิคคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI  

โดยมีเลข GIIN ดงัตอ่ไปนี ้_________________________ 

PFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท Registered Deemed-Compliant FFI  

โดยมีเลข GIIN ดงัตอ่ไปนี ้_________________________ 

RDCFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที่ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึง่แสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้ามิใชส่ถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จด
ทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จด
ทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ปรากฏอยูใ่นส าเนางบการเงินที่ได้แนบมากบัเอกสารค าขอชดุนี ้

Excepted NFFE 
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[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหวา่งประเทศ หรือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจา่ยเงินใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ที่จะซือ้ขาย หรือ โอนย้ายนี ้
และไมไ่ด้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดียวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไมแ่สวงหาผลก าไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที่มิใชส่ถาบนัการเงินซึง่มิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคลที่มิได้จดัตัง้ขึน้ในสหรัฐอเมริกา และ ไมเ่ป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงนิได้ไม่เกินกึ่ง
หน่ึงในงบการเงินปีลา่สดุที่มาจากแหลง่ใด ๆ ใน 4 กลุม่ตอ่ไปนี ้และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินก่ึงหน่ึงที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุม่ตอ่ไปนี ้

กลุม่ท่ี 1 เงินปันผลและดอกเบีย้ 

กลุม่ท่ี 2 เงินคา่เช่าและคา่สทิธ์ิ 

กลุม่ท่ี 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

 รายได้จากการขายสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินได้ในกลุม่ท่ี 1 และ กลุม่ท่ี 2 

 รายได้จากสญัญาซือ้ขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

 รายได้จากอตัราแลกเปล่ียน 

 รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ท่ี 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบ านาญ 

 รายได้ท่ีได้จากเงินส ารองหากเป็นบริษัทประกนั 

 เงินได้จากสญัญาบ านาญ 

 เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 
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[  ] 2.9  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นที่มิใชส่ถาบนัการเงินซึง่มีรายได้หลักมาจากการลงทุน 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าเป็นนิติบคุคลที่มิได้จดัตัง้ขึน้ในสหรัฐอเมริกา และไมเ่ป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิติบคุคลใด ๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และมี เงนิได้เกินกึ่งหน่ึงในงบการเงินปีลา่สดุที่มาจากแหลง่ใด ๆ ใน 4 กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ่งหน่ึงที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุม่ข้างต้นดงัที่ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มผีู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบคุคลสหรัฐฯ  

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู ่และ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบคุคลสหรัฐฯ แตล่ะราย ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือ ที่อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.10  ข้าพเจ้าไมเ่ข้าข่ายเป็นนิติบคุคลสถานะใดๆ ตามที่ระบขุ้างต้น  

ทัง้นีข้้าพเจ้าได้แนบ W-8BEN-E ซึง่แสดงสถานะ________________________ไว้ ณ ที่นีแ้ล้ว 

Others 

 

ค ายินยอมเปิดเผยข้อมูล 

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับวา่ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัทฯ”) มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามข้อตกลง ข้อบงัคบั ค าสัง่ ค าแนะน า ค า
ร้องขอ หรือสญัญาที่ได้เข้าท าหรือผกูพนัภายใต้หลกักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) รวมถึงข้อก าหนดอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง (“ข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้อง”) กับองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือสรรพากร หรือหน่วยงานก ากบัดแูลอ่ืนๆ (“หน่วยงานที่รับผิดชอบ ”) ของตา่งประเทศและหน่วยงานที่เก่ียวข้องของ
ประเทศไทย ตามที่ประกาศ และ/หรือ ทีไ่ด้มีการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมเป็นครัง้คราว  

ในการนี ้ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัท ฯ สามารถด าเนินการอยา่งหนึ่งอยา่งใด หรือทัง้หมดตามที่เห็นสมควร ดงัตอ่ไปนี ้เพื่อปฏิบตัิตาม ข้อก าหนดที่
เก่ียวข้อง  

(1) การเปิดเผยและส่งข้อมูล 

ข้าพเจ้าตกลง ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูใดๆ ของข้าพเจ้าที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยและ/หรือน าสง่ข้อมลูหรือรายงานใด ๆ ตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ส านกังานใหญ่หรือบริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ ต้องเปิดเผย และ/หรือน าสง่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และข้าพเจ้าตกลงจะให้ข้อมลู และเอกสาร เพ่ิมเติมตามที่
บริษัทฯ ร้องขอ เพ่ือเปิดเผยตอ่หน่วยงานที่รับผิดชอบภายใน 90 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ  

ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกบับริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ซึง่เก่ียวกบัข้อมลูของข้าพเจ้า หรือหลกัทรัพย์ของข้าพเจ้าที่ท าไว้
กบับริษัทฯ ทัง้นี ้รายละเอียดและ/หรือขัน้ตอนที่เก่ียวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ จะได้ก าหนดและแจ้งให้ทราบเป็นครัง้คราวไป                   

(2) การเปล่ียนแปลงสถานะข้อมูล 

ข้าพเจ้าตกลงและรับวา่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูของข้าพเจ้าซึง่ได้ แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนหน้านี ้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบั ที่อยูซ่ึง่ได้จดทะเบียนไว้ การถือสญัชาติอื่น ที่อยูข่องสถานที่ประกอบการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ รับประโยชน์ตามกฏหมายหรือผู้ มีอ านาจ
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ควบคมุนิติบคุคล (ผู้ซึง่ถือหุ้น หรือมีสิทธิออกเสียงในนิติบคุคลมากกวา่ร้อยละ 10 ของหุ้นทัง้หมด หรือของสิทธิความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิออกเสียง) สถานะทางภาษี หรือ
ในกรณีที่นิติบคุคลนัน้กลายเป็นผู้ มีถ่ินที่อยูท่างภาษี มากกวา่ หนึ่ง ประเทศ                                                                               

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว ข้าพเจ้าตกลงสง่มอบข้อมลูรายละเอียดและเอกสารที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมดงักลา่วแก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วนันบัแต่
วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง และจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการ จดัสง่เอกสารเอง  รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ ถ้อยแถลงหรือ แบบฟอร์มแสดงสถานะ FATCA เชน่ W-8Ben และ 
W-8Ben-E พร้อมทัง้รับรองเอกสารนัน้ด้วย 

(3) การบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมส่ง่ข้อมลูรายละเอียด หรือเอกสารให้แก่บริษัท ฯ ตามที่ร้องขอ ภายในระยะเวลา 90 วนั นบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ  หรือ ข้อมลู
รายละเอียดหรือเอกสารที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ /หรือที่สง่มอบเพ่ิมเติมให้นัน้ไมเ่ป็นปัจจบุนั ไมถ่กูต้องครบถ้วน หรือไมส่มบรูณ์  หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในหนงัสือ
ฉบบันี ้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯสามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ ตราบเทา่ที่กฎหมายอนญุาต โดยบริษัทฯ สามารถด าเนินการตามขัน้ตอนหนึ่งขัน้ตอนใด
หรือทัง้หมดตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบตัิตามสญัญาหรือข้อตกลงการซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี  ้และการให้บริการอ่ืน และ /หรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง หรือเพ่ือปกป้อง
สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายหรือในทางการค้าของบริษัท ฯ รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ การปฏิเสธการให้บริการ ซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี ้  และบริการอ่ืน  การระงบัการ
จา่ยจ านวนเงินใด ๆ ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ดงักลา่วนี ้ และการสง่มอบจ านวนเงิน ดงักลา่วตอ่ไปยงัหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ
คืนให้แก่ข้าพเจ้าตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง  

 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ตามที่ระบขุ้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทยกเลิกการให้บริการ ซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี ้ และบริการอ่ืนและ /หรือบอกเลิกสญัญา
หรือข้อตกลงในการใช้บริการดงักลา่วตามที่ ข้าพเจ้าท าไว้กบับริษัทฯ  โดยให้ถือวา่เอกสารฉบบันี ้เ ป็นสว่นหนึ่งของสญัญาหรือข้อตกลง การซือ้ขาย โอนย้าย หลกัทรัพย์นี ้  
และการให้บริการอ่ืน ๆ ด้วย 

ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาวา่ด้วยการให้ความเท็จ ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมลูที่กรอกในแบบฟอร์มนีอ้ยา่งละเอียดตามความรู้และความ
เข้าใจของข้าพเจ้าอยา่งดีที่สดุแล้ววา่ ข้อมลูดงักลา่วเป็นความจริง ถกูต้อง และครบถ้วนสมบรูณ์ทกุประการ 

 

  ลายมือชื่อ  __________________________________________   ผู้ มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

   (__________________________________________) 

  ลายมือชื่อ  __________________________________________   ผู้ มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

   (__________________________________________) 

 

          ตราประทบั (ถ้าม)ี 

    

        วนัที่_____________________________ 
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หนังสือมอบอาํนาจสาํหรับการจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) 
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 1  

 

 

 

หนังสือมอบอาํนาจ 

สาํหรับการจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

การเสนอขายหุ้นสามัญจาํนวนไม่เกนิ 2,270,000,000 หุ้น โดยอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกนิ 

จาํนวนไม่เกนิ 340,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 

เขียนท่ี     

วนัท่ี     

ข้าพเจ้า                                                      (“ผู้มอบอาํนาจ”) สญัชาต ิ                 

เลขประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดนิทาง/เลขทะเบียนนิตบิคุคล เลขท่ี       

อยูบ้่านเลขท่ี/สํานกังานอยูท่ี่     ถนน      

ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต       

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์   ในฐานะผู้จองซือ้ 

ขอมอบอํานาจให้ นาย/นาง/นางสาว      อาย ุ           ปี  

เลขประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดนิทาง เลขท่ี    อยูบ้่านเลขท่ี    

ถนน             ตําบล/แขวง       อําเภอ/เขต     

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์            (“ผู้รับมอบอํานาจ”) 

เป็นผู้ รับมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า ในการดําเนินการจองซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ จํานวน 

   หุ้น รวมเป็นเงินคา่จองซือ้ทัง้สิน้              บ า ท  กั บ ธ น า ค า ร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะตวัแทนรับจองซือ้หุ้น รวมถึงมีอํานาจใน

การลงนามจดัทํา แก้ไข เพิ่มเตมิ ย่ืน สง่มอบ และรับคืนเอกสารตา่งๆ ซึง่รวมถึงแตไ่ม่จํากดัเพียงใบจองซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯ ชําระคา่จองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ และดําเนินการใดๆ ทัง้ปวงอนัจําเป็นและสมควรท่ีเก่ียวกบัการจองซือ้หุ้น

สามญัของบริษัทฯ หรือเพ่ือดําเนินการจองซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าผู้มอบอํานาจได้จนเสร็จการ 

การใดท่ีผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําไปภายใต้การมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบบันี ้ให้มีผลผูกพนั 

ข้าพเจ้าเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเองทกุประการ 

หนงัสือมอบอํานาจฉบบันีใ้ห้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีของหนงัสือฉบบันีเ้ป็นต้นไป 

 

อากรแสตมป์ 

30 บาท 
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เพ่ือเป็นหลกัฐานแหง่การนี ้ ผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจจงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน ณ 

วนั เดือน ปี ท่ีระบขุ้างต้น 

 

ลงช่ือ  ผู้มอบอํานาจ 

 (                                                                 )  

 

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบอํานาจ 

 (                                                                 )  
 

ลงช่ือ  พยาน 

 (                                                                 )  
 

ลงช่ือ  พยาน 

 (                                                                 )  

หมายเหตุ: 

การมอบอํานาจตามหนงัสือมอบอํานาจฉบบันี ้สงวนไว้เฉพาะกรณีผู้จองซือ้ท่ีเคยผ่านขัน้ตอนการดําเนินการทําความรู้จกั

ลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงท่ีเ ก่ียวกับลูกค้า  (Customer Due Diligence & Know Your Customer: 

CDD/KYC) แล้ว และได้ผ่านการทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) ตามข้อกําหนดท่ี

เก่ียวข้องแล้วกบัตวัแทนรับจองซือ้หุ้น ในระยะเวลาไม่เกินกวา่สองปีก่อนวนัท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญั  

กรณีผู้จองซือ้ไม่เคยผ่านขัน้ตอนการดําเนินการทําความรู้จักลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับลูกค้า 

(Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) และ/หรือไม่เคยผา่นการทําแบบประเมินความสามารถ

ในการรับความเส่ียง (Suitability Test) ตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบัสถาบนัการเงินกบัตวัแทนรับจองซือ้หุ้น ผู้จองซือ้ต้อง

จองซือ้และชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญด้วยตนเองเท่านัน้ ท่ีสาขาของตัวแทนรับจองซือ้หุ้นดังกล่าวข้างต้น (โดยไม่

สามารถมอบอํานาจได้) ทัง้นี ้ตามเกณฑ์ของสํานกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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เอกสารประกอบหนังสือมอบอาํนาจ 

สาํหรับการจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

การเสนอขายหุ้นสามัญจาํนวนไม่เกนิ 2,270,000,000 หุ้น โดยอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกนิ 

จาํนวนไม่เกนิ 340,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 

1. เอกสารของผู้มอบอาํนาจ 

 

ประเภทบุคคล 

ผู้มอบอาํนาจ 
เอกสารประกอบ 

บุคคลธรรมดา 

สัญชาตไิทย 

บรรลุนิตภิาวะ 

• สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

• ในกรณีท่ีไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน สามารถใช้สําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลข

ประจําตวัประชาชน 13 หลกั ท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

แทนสําเนาบตัรประชาชน 

• สําเนาทะเบียนบ้านหน้าท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

ผู้เยาว์ 

กรณีท่ีผู้ เยาว์ท่ียงัไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน 

• สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนท่ียังไม่หมดอายุของผู้ ใช้อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา 

หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

• สําเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ ใช้อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือ

ผู้ แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

• หลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย 

กรณีท่ีผู้ เยาว์มีบตัรประจําตวัประชาชน 

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ เยาว์ท่ียังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สําเนาถกูต้อง  

• สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนท่ียังไม่หมดอายุของผู้ ใช้อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา 

หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

• หลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย 
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ประเภทบุคคล 

ผู้มอบอาํนาจ 
เอกสารประกอบ 

บุคคลธรรมดา 

สัญชาตต่ิางด้าว 

บรรลุนิตภิาวะ 

• สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย)ุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

ผู้เยาว์ 

• หลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นสามัญได้โดยถกูต้องตามกฎหมายของประเทศท่ี

ผู้ เยาว์นัน้อยูใ่นบงัคบั 

นิตบุิคคลที่ 

จดทะเบยีนใน

ประเทศไทย 

• สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัท่ีย่ืนใบจองซือ้ 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และ

ประทบัตราสําคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) และ 

• สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางท่ียัง 

ไม่หมดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิตบิคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

• สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทน จะต้องแนบหนงัสือมอบอํานาจ 

พร้อมสําเนาบตัรประชาชน สําเนาใบตา่งด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ

(แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถกูต้อง อนึ่ง หากหนงัสือมอบอํานาจเป็นฉบบัสําเนา สําเนาหนงัสือมอบอํานาจดงักลา่ว

จะต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลท่ีเป็นผู้ มอบ

อํานาจด้วย และประทบัตราสําคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) 

นิตบุิคคลที่ 

จดทะเบยีนใน

ต่างประเทศ 

• สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สําเนาหนงัสือ

แสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันท่ีย่ืนใบจองซือ้ และ

รายช่ือผู้ มีอํานาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัท่ีย่ืนใบ

จองซือ้ ซึ่งเอกสารทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม

ของนิตบิคุคล และประทบัตราสําคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) และ 

• สําเนาใบต่างด้าว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มี

อํานาจลงนามนิตบิคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดําเนินการ 

ดงันี ้

1. ให้เจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ีเอกสารดงักลา่ว

ได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง ทําการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัทําหรือผู้ ให้คํารับรอง 

ความถกูต้องของเอกสารดงักลา่ว และ 
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ประเภทบุคคล 

ผู้มอบอาํนาจ 
เอกสารประกอบ 

2. ให้เจ้าหน้าท่ีของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จดัทํา

หรือรับรองความถกูต้อง ทําการรับรองลายมือช่ือและประทบัตราของเจ้าหน้าท่ี Notary 

Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีได้ดําเนินการตาม ข้อ 1  

หมายเหต:ุ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัท่ีย่ืนใบจองซือ้ 

2. เอกสารของผู้รับมอบอาํนาจ 

 

ประเภทบุคคล 

ผู้มอบอาํนาจ 

เอกสารประกอบ 

บุคคลธรรมดา 

สัญชาตไิทยที่

บรรลุนิตภิาวะ 

• สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

หรือ 

• ในกรณีท่ีไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน สามารถใช้สําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลข

ประจําตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง แทนสําเนาบัตร

ประชาชน 

บุคคลธรรมดา 

สัญชาตต่ิางด้าว

ที่บรรลุนิตภิาวะ 

• สําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

นิตบุิคคลที่จด

ทะเบียนใน

ประเทศไทย 

• สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัท่ีย่ืนใบจองซือ้ 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล และ

ประทบัตราสําคญัของบริษัท (ถ้ามี) และ 

• สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าว หรือ สําเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงั 

ไม่หมดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิตบิคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

นิตบุิคคลที่จด

ทะเบียนใน

ต่างประเทศ 

• สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สําเนาหนงัสือ

แสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันท่ีย่ืนใบจองซือ้และ

รายช่ือผู้ มีอํานาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือช่ือท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัท่ีย่ืนใบ

จองซือ้ ซึ่งเอกสารทัง้หมดต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม

ของนิตบิคุคล และประทบัตราสําคญัของนิตบิคุคล (ถ้ามี) และ 

• สําเนาใบต่างด้าว หรือ สําเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ท่ียังไม่

หมดอาย ุของผู้ มีอํานาจลงนามนิตบิคุคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 



สิ่งท่ีสง่มาด้วย 6 

 

  

 6  

 

ประเภทบุคคล 

ผู้มอบอาํนาจ 

เอกสารประกอบ 

ทัง้นี ้สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดําเนินการ 

ดงันี ้

1. ให้เจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ีเอกสารดงักลา่ว

ได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง ทําการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัทําหรือผู้ ให้คํารับรอง

ความถกูต้องของเอกสารดงักลา่ว และ 

2. ให้เจ้าหน้าท่ีของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จดัทํา

หรือรับรองความถกูต้อง ทําการรับรองลายมือช่ือและประทบัตราของเจ้าหน้าท่ี Notary 

Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีได้ดําเนินการตาม ข้อ 1 

หมายเหต:ุ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัท่ีย่ืนใบจองซือ้ 

 

3. ใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือ 

ชีช้วน ส่วนที่ 3 

หมายเหตุ –  หากมีการ ขูด ลบ ขีดฆ่าและเพ่ิมเติมหนงัสือมอบอํานาจ ตอ้งใหผู้ม้อบอํานาจเซ็นชือ่กํากบัไวด้ว้ย 
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คาํชีแ้จงเพิ่มเตมิสาํหรับ ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์  

นายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ บริษัท ไทยเอน็วีดอีาร์ จาํกัด และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นของ 

บริษัท ซีพี ออลล์ จาํกัด (มหาชน) แทนบุคคลอ่ืน 
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ค ำชีแ้จงเพิ่มเติมส ำหรับ ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝำกหลกัทรัพย์  
นำยหน้ำซือ้ขำยหลักทรัพย์ บริษัท ไทยเอ็นวีดอีำร์ จ ำกดั และบุคคลใด ๆ ที่ถือ 

หุ้นสำมัญของบริษัท สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน) หุ้นสำมญัของบริษทั ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ 
หุ้นสำมัญของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) แทนบุคคลอื่น 

เรียน  ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ 
จ ากัด และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หุ้นสามญัของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) (“CPALL”) หรือหุ้นสามญัของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
(“CPF”) แทนบคุคลอื่น 

2 ธันวาคม 2564 

ทกุท่าน 

ตามที่จะมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ หรือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิของ
บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิของ CPALL หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิของ CPF โดยในแต่ละกรณีเป็นการเสนอขายตาม
สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละท่าน (“กำรเสนอขำยหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรร
ตำมสัดส่วน”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จึงได้จัดส่งใบรับรองการจองซือ้หลักทรัพย์และ
เอกสารอื่นทีเ่ก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัส่วน ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิที่มี
รายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ของ CPALL หรือของ CPF (แล้วแต่กรณี) ณ วนัที่ 23 พฤศจิกายน 
2564 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นในการเสนอขายหุ้น (“วันก ำหนดสิทธิ”) (Record 
Date) 

ทัง้นี  ้หุ้ นของบริษัทฯ มิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) และจะไม่เสนอ หรือขาย ภายในหรือเข้าไปในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากข้อก าหนดการจดทะเบียน หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดการจด
ทะเบียนภายใต้ พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ อนึ่ง หุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ หรือเสนอขายโดย
เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ที่ใช้บงัคบัของรัฐ จงัหวดั อาณาเขต มณฑล หรือเขตอ านาจใดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรืออาณาเขตที่ถกูจ ากดั (Restricted Territories) แห่งอื่น (ดงัที่นิยามท้ายนี)้ หรือในที่แห่งใดนอกประเทศไทย ดงันัน้ 
เว้นแต่จะได้รับยกเว้นภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง จะไม่มีการเสนอ ขาย รับไป ใช้สิทธิ สละสิทธิ ขายต่อ ส่ง
มอบ หรือจดัสรรหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในอาณา
เขตที่ถกูจ ากดั (Restricted Territories) แห่งอื่น หรือในประเทศอื่นใดซึง่การกระท าดงักล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องของประเทศนัน้ หรือจะต้องมีการจดทะเบียนการด าเนินการในประเทศนัน้ ทัง้นี ้จะไม่มีการเสนอขายหุ้น
ของบริษัทฯ ต่อประชาชนทัว่ไปในประเทศสหรัฐอเมริกา 

หากท่านได้รับใบรับรองการจองซือ้หลักทรัพย์และเอกสารที่เก่ียวข้องในฐานะผู้ ถือหุ้ นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ CPALL หรือ CPF และท่านเป็นผู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ รับฝาก
หลกัทรัพย์ นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด หรือตวักลางอื่นใดซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ CPALL 
หรือ CPF เพื่อบญัชีหรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าของบญัชีหรือลกูค้าของท่าน โปรดพิจารณาและปฏิบตัิตามรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้ 

1. เนื่องจากการเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วน มิได้มีการเสนอขายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (รวมถึงอาณาเขต และพืน้ที่ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐใดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลมัเบีย (District of Columbia)) ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้หวนั ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
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หรือแคนาดา (“อำณำเขตที่ถูกจ ำกัด”) (Restricted Territories) หรือประเทศอื่นใดหรือให้แก่บุคคลใด ซึ่งการ
เสนอขายหุ้นอาจจะส่งผลให้ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรืออาจเป็นผลให้บริษัทฯ 
CPALL CPM และ CPH ต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทย ที่เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือท าให้การเสนอขายหุ้นไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น  อันที่จะได้มีการแจ้งและ
เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป (หากมี) ดงันัน้ กรุณาให้ความร่วมมือไม่
ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระท าการโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้เจ้าของบญัชีหรือลกูค้าของท่านซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมที่เป็นบุคคล
ธรรมดาซึง่มีที่อยู่จดัส่งเอกสารอยู่นอกประเทศไทย หรือผู้ ถือหุ้นเดิมรายใดซึง่มีที่อยู่จดัส่งเอกสารอยู่ในอาณาเขต
ที่ถกูจ ากดั (Restricted Territories) หรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบตัิครบถ้วนหรือไม่สามารถรับรองได้ว่าตนเป็น
ผู้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการจองซือ้ ได้มา และ/หรือ รับไว้ซึ่งหุ้ นของบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมายตาม
กฎหมายของประเทศที่ตนอาศัยหรือมีสถานที่ตัง้ (qualified investors) หรือผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื่นใด อันที่จะได้มี
การแจ้งและเปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป (หากมี) ได้รับใบรับรองการ
จองซือ้หลกัทรัพย์ หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

2. กรุณาให้ความร่วมมือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งใด ๆ จากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าของท่านซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมที่มี
ลกัษณะดงัที่กล่าวในข้อ 1.  เพื่อเข้าร่วมในการเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสัดส่วน 
เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ CPALL หรือ CPF (แล้วแต่กรณี) ได้ยืนยันกับท่านว่า เจ้าของบัญชีหรือลูกค้าผู้นัน้
สามารถเข้าร่วมการเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัส่วนได้ 

3. หากท่านได้รับค าถามเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัส่วน จากเจ้าของ
บญัชีหรือลกูค้าของท่านซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีลกัษณะดงัที่กล่าวในข้อ 1. กรุณาแนะน าเจ้าของบญัชีหรือลูกค้าผู้
นัน้ให้ติดต่อตวัแทนของฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ CPALL หรือ CPF (แล้วแต่กรณี) 

แผนกประสำนงำนตลำดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 

โทร.   02-067-8285 

อีเมล์   ir@siammakro.co.th 

ส ำนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) 

โทร.   02-071-4369 

อีเมล์   investor@cpall.co.th 

ส ำนักลงทุนสัมพันธ์และตลำดทุน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) 

โทร.   02-766-8322, 8357 

อีเมล์   iroffice@cpf.co.th 
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