หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญ
สาหรับผู้ถอื หุน้ เดิมของ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
เฉพาะกลุ่มทีม่ ีสทิ ธิได้รับการจัดสรร
(Pre-emptive Rights)

ของ

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
(รวมทัง้ สิน้ 6 วัน)
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รายละเอียดวิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญ
ของบริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
สาหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญ
รายละเอียดวิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญ
ของ บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
สาหรั บผู้ถอื ห้ ุนเดิมของ บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร

สแกนเพื่อดาวน์ โหลดหนังสือชีช้ วน
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วิธีปฏิบตั ิและเงื่อนไขในการจองซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) (“MAKRO”) ที่เสนอขายให้ แก่
ผู้ถอื ห้ นุเดิมของ บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เฉพาะกล่ ุมท่มีสี ทิธิได้ รับการจัดสรร
1.

กาหนดระยะเวลาจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญ
ตั ้งแต่เวลา 8.30 ของวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (รวมทังสิ
้ ้น 6 วัน) ภายใน
วันและเวลาทาการของแต่ละสานักงานและสาขาของตัวแทนรั บจองซือ้ หุ้น และสามารถทารายการผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) ภายในช่วงเวลาข้ างต้ นได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง

2.

ตัวแทนรับจองซือ้ หุ้น (Subscription Agents)
(ก)

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ Call Center: 0-2645-5555 หรื อ 1333
www.bangkokbank.com

(ข)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ Call Center: 02-777-6784
www.scb.co.th

3.

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะได้ รับสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญของ MAKRO ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญ
เดิมของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขายในคราวนี ้ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้น
สามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร ให้ ปั ดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวน) โดยผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรอาจแสดงความจานงที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญของ MAKRO ในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับ
หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับ หรื อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับ หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ก็ได้ โดยไม่มีการกาหนด
อัตราสูงสุดของการจองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร โดยจะต้ องจองซื ้อหุ้นสามัญขันต
้ ่าจานวน 1 หุ้น และ
จะต้ องเพิ่มเป็ นจานวนทวีคูณของ 1 หุ้น ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นที่ MAKRO สามารถจัดสรรให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิ
ได้ รับการจัดสรรทังหมดจะไม่
้
เกินจานวนหุ้นชาระแล้ วของบริ ษัทฯ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หารด้ วย
อัตราส่วนสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญของ MAKRO (ตามที่ได้ ระบุข้างต้ น)
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญของ MAKRO ผ่านเว็บไซต์
https://www.settrade.com โดยการกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน (สาหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย)
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หรื อเลขที่หนังสือเดินทาง (สาหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติอื่น) หรื อเลขทะเบียนนิติบุคคล (สาหรับนิติบุคคล) ตั ้งแต่
ประมาณวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันสิ ้นสุดการจองซื ้อ
ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรที่แสดงความจานงจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิ จะได้ รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญในส่วนที่แสดงความจานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีห้ นุ สามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นของ MAKRO ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (“CPF”) ที่มี
สิทธิได้ รับการจัดสรรที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
้
วเท่านัน้ โดยสิทธิในการได้ รับจัดสรรหุ้นสามัญเกินกว่า
สิทธิของผู้ถือหุ้นของ MAKRO ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของ CPF แต่ละรายจะคานวณจากการนาสิทธิของผู้
ถือหุ้นของ MAKRO ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของ CPF ที่แสดงความจานงจองซื ้อเกินกว่าสิทธิทงหมดของผู
ั้
้
ถือหุ้นแต่ละรายมารวมกัน ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์สาหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิมีดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีที่มีห้ นุ สามัญที่เสนอขายเหลือมากกว่ า หรือเท่ ากับหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
ผู้ถือหุ้นของ MAKRO ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของ CPF ที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรที่แสดงความจานงจองซื ้อ
หุ้นสามัญของ MAKRO เกินกว่าสิทธิแต่ละรายจะได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามจานวนที่แสดงความจานงจอง
ซื ้อเกินกว่าสิทธิทงจ
ั ้ านวน
(2) กรณีที่มีห้ นุ สามัญที่เสนอขายเหลือน้ อยกว่ าหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ
ในกรณีที่ยงั มีห้ นุ สามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ MAKRO ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ ผู้ถือ
หุ้นของ CPF ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทัง้ หมดแล้ ว ให้ จัดสรรหุ้นสามัญคงเหลือ
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของ MAKRO ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของ CPF ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรและ
แสดงความจานงจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย โดยคานวณจาก
การนาสิทธิของผู้ถือหุ้นของ MAKRO ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของ CPF ที่แสดงความจานงจองซื ้อเกิน
กว่าสิทธิทงหมดของผู
ั้
้ ถือหุ้นแต่ละรายมารวมกัน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เป็ นทศนิยมที่เกิดจากการคานวณให้
ปั ดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้งทังจ
้ านวน) ทังนี
้ ้ ให้ ดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญที่คงเหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ MAKRO ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของ CPF ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรที่แสดงความจานงจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิ
และยัง ได้ รั บ การจัดสรรไม่ ครบตามจานวนที่ แสดงความจานงจองซือ้ เกิน กว่าสิ ท ธิ ต ามวิธีก ารในข้ อ (2) นี ้
จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ สามัญเหลือจากการจัดสรร หรื อไม่สามารถจัดสรรได้ อีกเนื่องจากเป็ นเศษของหุ้น
อย่างไรก็ดี MAKRO มีสิทธิใช้ ดลุ พินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหุ้นดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของMAKRO
ผู้ถือหุ้นของ บริ ษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นของ CPF ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร หากการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นดังกล่าว
ทาให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ MAKRO และผู้ถือหุ้นเดิม
(ก) กระทาการที่ขดั ต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อระเบียบข้ อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรื อของต่างประเทศ
(ข) มีภาระหรื อหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิหรื อต้ องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการตามกฎหมาย
หรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อ
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(ค) ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นสามัญ
ทังนี
้ ้ การดาเนินการจัดสรรดังกล่าวอยู่ภายใต้ ดุลพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน โดยจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ การเสนอขายหุ้น
สามัญของ MAKRO ในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็จ
4.

วิธกี ารชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นและการจองซือ้ หุ้นสามัญ

เว้ นแต่จะได้ รับแจ้ งการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นจากตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อจะทาการจองซื ้อ ในกรณีที่เกิด
ปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินการ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด -19 และ/หรื อการ
ดาเนินการตามมาตรการของหน่วยงานรัฐเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื ้อโควิด -19 ทังนี
้ ้ ตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น และ/หรื อ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื ้อและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องตามความเหมาะสม ผู้จองซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้จองซื ้อสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญของ MAKRO ผ่านเว็บไซต์ https://www.settrade.com โดย
การกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน (สาหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรื อเลขที่หนังสือเดินทาง (สาหรับ
บุคคลธรรมดาสัญชาติอื่น) หรื อเลขทะเบียนนิติบคุ คล (สาหรับนิตบิ คุ คล) ตั ้งแต่ประมาณวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ถึงวันสิ ้นสุดการจองซื ้อ

(2)

ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นสามัญขันต
้ ่าจานวน 1 หุ้น และจะต้ องเพิ่มเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 1 หุ้น

(3)

ผู้จองซื ้อทุกรายจะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี ้อย่างเคร่ งครัด ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกข้ อมูลการจองซื ้อผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) หรื อกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซือ้ หุ้นสามัญ (แบบข. สาหรั บผู้ถือหุ้นเดิมของ
CPALL) ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ตวั แทนรับจองซื ้อหุ้นแต่ละรายกาหนด ในกรณีที่ผ้ ู
จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยูแ่ ละต้ องการนาหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรฝากเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว ชื่อผู้
จองซื ้อจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกันกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เท่านัน้ โดยผู้จองซื ้อสามารถเลือกจองซื ้อหุ้นตาม
วิธีการจองซื ้อหุ้นสามัญ ดังต่อไปนี ้
(ก)

การจองซือ้ และชาระเงินผ่ านระบบออนไลน์ (Online)
สาหรับบุคคลธรรมดา
เฉพาะผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 20 ปี บริบรู ณ์ ขนึ ้ ไป สามารถจองซื ้อ
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นดังต่อไปนี ้
1. ผ่ านแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
- กรณี ผ้ ูจองซื ้อเป็ นผู้ใช้ บริ การแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking ของธนาคารกรุ งเทพ
จากัด (มหาชน) และทาการจองซื ้อผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สามารถ
4
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ชาระค่าจองซื ้อหุ้นด้ วยการหักบัญชีธนาคารที่ผูกกับแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking
โดยเงื่อนไขการชาระเงิน ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- สาหรับผู้จองซื ้อที่ยงั ไม่มีบญ
ั ชีกบั ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
Bangkok Bank Mobile Banking เปิ ด บัญ ชี อ อนไลน์ (e-Savings) ยื น ยัน ตัว ตนผ่ า นแพลตฟอร์ ม
National Digital ID (NDID) และจองซื ้อออนไลน์ โดยผู้จองซื ้อสามารถศึกษารายละเอียดและคู่มือ
ส าหรั บ การเปิ ดบั ญ ชี e-saving บนเว็ บ ไซต์ ข องธนาคารกรุ งเทพ จ ากั ด (มหาชน)ได้ ที่
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/Howto-Use/Open-eSavings
- สาหรับผู้ที่เปิ ดบัญชีแล้ วสามารถสร้ างโปรไฟล์การจองซื ้อหลักทรัพย์ตามขันตอนด่
้
านล่าง หรื อ หากผู้
จองซื ้อมีโปรไฟล์กบั ธนาคารอยู่แล้ วกรุณาตรวจสอบข้ อมูลจองซื ้อและวิธีรับหลักทรัพย์ก่อนวันจองซื ้อ
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/Howto-Use/Securities-Subscription
หมายเหตุ ผู้จองซื ้อสามารถสร้ างโปรไฟล์สาหรับการจองซื ้อหุ้นสามัญผ่าน Bangkok Bank Mobile
Banking ได้ ในช่วงเวลา 07.00 ถึง 22.00 น. ของทุกวัน (การสร้ างโปรไฟล์ดงั กล่าวยังไม่ถือเป็ นการ
จองซื ้อหุ้นสามัญ)
- ทังนี
้ ้ การปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลจองซื ้อ และรายละเอียดวิธีการรับหลักทรัพย์ สามารถทาได้ ก่อนการทา
รายการจองซื ้อสาเร็ จเท่านัน้ หากทารายการจองซื ้อสาเร็ จแล้ ว จะไม่สามารถแก้ ไขข้ อมูลการจองซื ้อ
และรายละเอียดวิธีการรับหลักทรัพย์ได้
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ขัน้ ตอนการสร้ างโปรไฟล์ จองซือ้ Bangkok Bank Mobile Banking
ขัน้ ตอนที่ 1
เลือกเมนู “การลงทุน”
(บริเวณมุมล่างขวา)

ขัน้ ตอนที่ 2
เลือก “หลักทรัพย์” และคลิก “สร้ างโปรไฟล์จองซื ้อ”
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ขัน้ ตอนการสร้ างโปรไฟล์ จองซือ้ Bangkok Bank Mobile Banking
ขัน้ ตอนที่ 3
กรอกข้ อมูลส่วนตัวและทาตามขันตอนหน้
้
าจอ
(หากเลือกวิธีรับหลักทรัพย์เข้ าบัญชีของผู้จองซื ้อ
กรุณาตรวจสอบชื่อ – นามสกุลผู้จองซื ้อ
จะต้ องตรงกับชื่อ-นามสกุลของบัญชีหลักทรัพย์
และตรวจสอบบัญชีรับคืนเงินจองซื ้อ ก่อนการจองซื ้อ)

ขัน้ ตอนที่ 4
เมื่อสร้ างโปรไฟล์สาเร็จ
สามารถจองซื ้อหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างเสนอขายได้ ทนั ที

- ส าหรั บ ผู้จ องซื อ้ ที่ ส ร้ างโปรไฟล์เ รี ยบร้ อยแล้ ว สามารถทาตามขัน้ ตอนการจองซือ้ ได้ ตามวิธีการ
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/Howto-Use/Securities-Subscription
- กรณีที่ผ้ ูจองซื ้อยังไม่เคยทาแบบประเมินความเสี่ยงหรื อ แบบประเมินความเสี่ยงหมดอายุ ผู้ลงทุน
สามารถทาแบบประเมินก่อนการจองซื ้อผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking และมีผลทันที โดยผู้
จ อ ง ซื ้อ ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น หั ว ข้ อ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ล ง ทุ น ไ ด้ ที่
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/Howto-Use/Mutual-Funds
-
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ขัน้ ตอนการจองซือ้ ผ่ าน Bangkok Bank Mobile Banking

-

ขัน้ ตอนที่ 1
เลือกเมนู “การลงทุน”
(บริเวณมุมล่างขวา)

ขัน้ ตอนที่ 2
เลือก “หลักทรัพย์”

ขัน้ ตอนที่ 3
เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซื ้อ
และ กด “จองซื ้อ” ตามสิทธิ ต่อไปนี ้
ผู้ถือหุ้น CPALL ที่มีสทิ ธิ กด “MAKRO-R-CPALL”
ผู้ถือหุ้น CPF ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-CPF”
ผู้ถือหุ้น MAKRO ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-MAKRO”
ประชาชนทัว่ ไปและผู้ถือหุ้น CPALL, CPF, MAKRO
ที่ต้องการจองซื ้อมากกว่าสิทธิ กด “MAKRO-SMALLLOT”

ขัน้ ตอนที่ 3 (ต่ อ)
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ขัน้ ตอนการจองซือ้ ผ่ าน Bangkok Bank Mobile Banking
ขัน้ ตอนที่ 4
เลือก ตรวจสอบรายละเอียด แล้ วกด “จองซื ้อ”
จากนันท
้ าตามขันตอนจนเสร็
้
จสิ ้น กด “ยืนยัน”
(กรณีที่จองซื ้อโดยใช้ สิทธิสาหรับผู้ถือหุ้นเดิม
ให้ เลือกเลขที่ผ้ ถู ือหน่วย (Shareholder Registration No.)
และใส่จานวนหน่วยทีต่ ้ องการใช้ สิทธิ และกด “ต่อไป” เพื่อ
ชาระเงินผ่านบัญชีที่ผกู กับ Bangkok Bank Mobile
Banking เท่านัน)
้

ขัน้ ตอนที่ 5
เมื่อทารายการสาเสร็จ
ผู้จองซื ้อจะได้ รับสลิปเป็ นหลักฐาน

2. ผ่ านแอปพลิเคชัน SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้ใช้ บริการแอปพลิเคชัน SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
และท าการจองซือ้ ผ่ า นแอปพลิ เ คชัน ดัง กล่ า วข้ างต้ น ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน)
สามารถชาระค่าจองซือ้ หุ้น ด้ วยการหักบัญชีธ นาคารที่ ผูก กับแอปพลิ เคชัน SCB Easy App โดย
เงื่อนไขการชาระเงิน ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (เฉพาะผู้
จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และได้ เปิ ดใช้ บริ การแอปพลิเคชัน
SCB Easy App แล้ วเท่านัน)
้
- โดยผู้ จ องซื อ้ ต้ องทาการลงทะเบี ย นก่ อ นทาการจองซือ้ ในแอปพลิ เคชัน SCB Easy App
สาหรับการใช้ งานครัง้ แรกและลงทะเบียนเพียงครัง้ เดียว โดยสามารถลงทะเบียนได้ ทุกวัน ระหว่าง
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เวลา 08.30 น. ถึง 22.00 น. (การลงทะเบียนดังกล่าวยังไม่ถือเป็ นการจองซื ้อหุ้นสามัญ ) ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ้

1

เลื อ กเมนู “การลงทุ น ” > “หุ้ น

2

ระบบจะให้ ใส่ PIN เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อ

สามัญ/หน่วยทรัสต์/หน่วยลงทุน”

ลงทะเบียน
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3

- ระบบแสดงข้ อมูลของผู้จองซื ้อที่
เคยให้ ไว้ กั บ ธนาคาร เลื อ ก
หมายเลขโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ และ
ตรวจสอบ Email ที่ระบบแสดง
- ก ร ณี ข้ อ มู ล ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ห รื อ
ต้ องการเปลี่ ย นแปลง ข้ อมู ล
สามารถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
ได้ เฉพาะที่ อ ยู่ เบอร์ โ ทรศั พ ท์
อีเมล์ และกด “ถัดไป”
- ผู้ จองซื อ้ ระบุ ข้ อมู ล ด้ านอาชี พ
แหล่ ง ที่ ม าของรายได้ แ ละเงิ น
ลงทุน และกดปุ่ ม “ถัดไป”

4

- ระบบตรวจสอบแบบประเมิ น
ความเหมาะสมในการลงทุนของ
ผู้จองซื ้อ (กรณีผ้ จู องซื ้อไม่เคยทา
แบบประเมิ น ฯ จะต้ อ งท าแบบ
ประเมิ น ความเหมาะสมในการ
ลงทุนก่อน)
- เมื่อทาแบบประเมินฯ 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 “ยืนยัน”

21

1-2345-6789X-XX-X

ABCDEFG@XXXX.COM
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5

ระบบจะให้ เลือกเบอร์ มือถือสาหรับ
รั บ OTP เพื่ อ ให้ ผู้ จองซื อ้ ใส่ ร หัส
OTP เมื่อใส่รหัส OTP ถูกต้ องแล้ ว
ให้ กด “ตกลง” ก็จะเสร็ จสิ ้นขันตอน
้
การลงทะเบียน

- หลังจากลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้จองซื ้อสามารถทาการจองซื ้อผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy App
ภายในระยะเวลาจองซื ้อ ตามขัน้ ตอนรายละเอียดด้ านล่างนี ้ (ทัง้ นี ้ การปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลจองซื ้อ
และรายละเอียดวิธีการรับหลักทรัพย์ สามารถทาได้ ก่อนการทารายการจองซื ้อเท่านัน้ หากทารายการ
จองซื ้อสาเร็จแล้ ว จะไม่สามารถแก้ ไขข้ อมูลการจองซื ้อ และรายละเอียดวิธีการรับหลักทรัพย์ได้ )

1

เลื อ กเมนู “การลงทุ น ” > “หุ้ น
สามัญ/หน่วยทรั สต์/หน่วยลงทุน ”
และใส่ PIN > “รายการหลักทรัพย์”
(Securities List)
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2

3

- กด “เลื อ ก” (Select) หุ้ น สามัญ
MAKRO ที่ ต้ อ งการท าการจอง
ซื ้อ ซึง่ มี 4 รายการ ดังนี ้
1) สาหรับผู้จองซื ้อรายย่อย
2) ส าหรั บ ผู้ถื อ หุ้น สามัญ เดิ มของ
MAKRO ที่มีสิทธิ
3) ส าหรั บ ผู้ถื อ หุ้น สามัญ เดิ ม ของ
CPALL ที่มีสิทธิ
4) ส าหรั บ ผู้ถื อ หุ้น สามัญ เดิ ม ของ
CPF ที่มีสิทธิ
- ผู้จองซือ้ เลือกจองซือ้ หุ้นสามัญ
แล้ ว ระบบจะแสดงสรุ ป ข้ อ มูล
สาคัญของหุ้นสามัญ เมื่อ ผู้จอง
ซื ้ อ อ่ า น เ ส ร็ จ ใ ห้ ก ด ก ล่ อ ง
“ยอมรับ” และกด“ถัดไป” (Next)
- กรณี จ องซื อ้ หุ้ นสามั ญ ส าหรั บ
สิ ท ธิ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม ของ MAKRO
CPALL และ CPF ระบบจะแสดง
ข้ อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และ
จานวนสิทธิที่สามารถจองซื ้อได้
ให้ เลือกสิทธิที่จะจองซื ้อ และกด
“ถัดไป” (Next)
- ระบบจะให้ ระบุ จ านวนหุ้ นที่
ประสงค์ จ ะจองซื อ้ และแสดง
จานวนเงินรวม ถึงให้ เลือกวิธีการ
รับหลักทรัพย์ มีให้ เลือก 3 วิธี คือ
1) เข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้
จองซื ้อ
2) เ ข้ า บั ญ ชี ข อ ง บ ริ ษั ท ผู้ อ อ ก
หลักทรัพย์เลขที่ 600
3) ใบหุ้นจัดส่งไปทางไปรษณีย์
- เสร็ จแล้ วกดปุ่ ม “ตรวจสอบ
ข้ อมูล” (Review)
(หมายเหตุ กรณีลูกค้ าเลือกรับหุ้น
เข้ าบั ญ ชี ผ้ ู ออกหลั ก ทรั พ ย์ เ ลขที่

1TEST
บริษัท ทดสอบ 1

2TEST
บริษัท ทดสอบ 2

0123456789
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600 ระบบจะมีแบบฟอร์ ม FATCA
ให้ กรอกเพิ่ม)

4

ระบบจะแสดงรายละเอียดการจอง
ซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพื่ อ ให้ ตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อง ถ้ าถู ก ต้ องให้ กด
“ยืนยัน”

5

ระบบจะให้ ยื น ยัน รายการโดยให้
เลื อ กเบอร์ มื อ ถื อ ส าหรั บ รั บ OTP
และกด “ถัด ไป” เมื่ อ ใส่ ร หัส OTP
ถูกต้ อง ระบบแสดงการทารายการ
สาเร็จ

หลักฐานการทารายการจองซื ้อ
เมื่อทารายการจองซื ้อสาเร็ จ ระบบจะทาการบันทึกภาพสรุปรายการแสดงความจานงในการจองซื ้อหุ้น
สามัญในอัลบั ้มรู ปบนโทรศัพท์มือถือ / อุปกรณ์ ที่ ผ้ ูจองซื ้อทารายการจองซื ้อ รวมถึง ผู้จองซื ้อสามารถ
ตรวจสอบข้ อมูลการจองซื ้อได้ จากแอปพลิเคชัน SCB Easy App เมนู”ธุรกรรมของฉัน“ >> “การลงทุน”
>> “หุ้นสามัญ/หน่วยทรัสต์/หน่วยลงทุน ” >> “รายการหลักทรัพย์ ” >> “ประวัติรายการของฉัน” (My
Transaction)
โดยสามารถจองซื อ้ ได้ ตัง้ แต่ เ วลา 8.30 น. ของวัน ที่ 4 ธั น วาคม 2564 ถึ ง เวลา 15.30 น. ของวัน ที่ 9
ธันวาคม 2564 โดยในกรณีที่เป็ นการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื ้อจะสามารถชาระเงินได้
ตามวิธีการ และวงเงินการโอนสูงสุดต่อวันผ่านระบบออนไลน์ของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นแต่ละราย หากผู้
จองซื ้อประสงค์จะจองซื ้อและชาระเงินในวงเงินที่สงู กว่าจานวนดังกล่าว ผู้จองซื ้อสามารถดาเนินการจอง
ซื ้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซื ้อ (Hard Copy) ผ่านสานักงานหรื อสาขาของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น
แต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน โดยผู้จองซื ้อที่จองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
จะต้ องเป็ นลูกค้ าของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นรายนัน้ ๆ หรื อเป็ นผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น
14
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รายนัน้ ๆ และได้ เปิ ดใช้ บริ การระบบ Internet Banking หรื อ Mobile Banking แล้ ว ตามที่ตวั แทนรับจอง
ซื ้อหุ้นแต่ละรายกาหนดเท่านัน้ และผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้ า (Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมิ น ความสามารถรั บ ความเสี่ ย ง (Suitability Test) กับ ตัว แทนรั บ จองซื อ้ หุ้น รายดังกล่ า ว ในช่ วง
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อ หรื อตามที่ตวั แทนรับจองซื ้อหุ้นแต่ละรายกาหนด โดยตัวแทนรับจอง
ซื ้อหุ้นแต่ละรายจะมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ อง
ยืนยันว่าได้ ศกึ ษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี ้ชวน และ/หรื อ ข้ อมูลสรุป ของหนังสือชี ้
ชวน (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวน และ/หรื อข้ อมูลสรุปของหนังสือชี ้ชวน
(Executive Summary) และรับรองว่าเข้ าใจ และยอมรับความเสี่ยง โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและลง
นามในใบจองซื ้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื ้อ ทัง้ นี ้ วิธีปฏิบัติการ
จองซื ้อให้ เป็ นไปตามรายละเอียดหรื อขันตอนที
้
่ตวั แทนรับจองซื ้อหุ้นกาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้ าของตน
ในภายหลัง
(ข)

การจองซือ้ และชาระเงินค่ าจองซือ้ โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ (Hard Copy)
(1) สาหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
เนื่องด้ วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อโควิด -19 ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น ขอแนะนาให้ ผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทยที่มีอายุครบ 20 ปี บริ บูรณ์ขึ ้นไปดาเนินการจองซื ้อผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile
Banking ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) หรื อ SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) เพื่อความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็ วในการทารายการของท่าน และสาหรั บ (1) ผู้จองซือ้
ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว (2) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ และ (3) ผู้จองซือ้ ที่เป็ นผู้เยาว์ สามารถจองซือ้ ได้ ที่สานักงานใหญ่ หรื อสาขาของธนาคาร
ตัวแทนรับจองซื ้อเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื ้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องตามความ
เหมาะสม
ผู้ จ องซื อ้ สามารถจองซื อ้ ได้ ที่ ส านัก งานใหญ่ ห รื อ สาขาทั่ว ประเทศของตัว แทนรั บ จองซื อ้ หุ้ น ภายใน
ระยะเวลาการจองซื ้อตั ้งแต่ เวลา 8.30 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม
2564 ภายในวันและเวลาทาการของแต่ละสานักงานและสาขาของตัวแทนรั บจองซือ้ หุ้น โดยผู้จองซื ้อ
จะต้ องปฏิบตั ิตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ตวั แทนรับจองซื ้อหุ้นแต่ละรายได้ จดั เตรี ยมไว้ ซึง่
อาจมีความต่างกันในรายละเอียดในแต่ละสถานที่ โดยผู้จองซื ้อทุกรายจะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี ้
อย่างเคร่งครัด ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสามัญ (แบบข. สาหรับผู้ถือหุ้น
เดิมของ CPALL) ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงนาม หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อจะต้ อง
ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบใบรับรองการจองซื ้อหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ซึ่งเป็ นเอกสารแจ้ งสิทธิการจองซื ้อหุ้นซึ่ง
ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
15
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ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
-

บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง (เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)) หรื อ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่
ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน หรื อในกรณี ที่บัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้ แนบสาเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่
มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ อง
ตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ

-

กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ที่ยงั ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน จะต้ องแนบสาเนาใบสูติบตั ร พร้ อมทัง้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ใช้ อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทน
โดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย รวมทังส
้ าเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้
ผู้ใช้ อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าผู้เยาว์สามารถจองซื ้อหุ้นได้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
หรื อ กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ที่มีบตั รประจาตัวประชาชน จะต้ องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัว
จริ ง (เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่าน ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)) หรื อแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้เยาว์และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ใช้
อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้ อมให้
ผู้ใช้ อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมายลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าผู้เยาว์สามารถจองซื ้อหุ้นได้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย

-

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ซึ่งทาให้ ชื่อ/นามสกุลไม่ตรงกับข้ อมูลผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (Record Date) ผู้จองซื ้อต้ อง
แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า
หนังสือรับรอง เป็ นต้ น

-

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะให้ คืนเงินค่าจองซื ้อ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อ บัญชีกระแสราย
วันที่เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อแจ้ งความประสงค์
ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อเจ้ าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านันและต้
้
อง
แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าแรกที่มีชื่อผู้จองซื ้อและเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากธนาคาร พร้ อมทังลงนาม
้
รับรองสาเนาถูกต้ องแนบมากับใบจองซื ้อ

ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว
-

สาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
16

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

-

กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานที่แสดงว่าผู้เยาว์สามารถจองซื ้อหุ้นได้ โดยถูกต้ อง
ตามกฎหมายของประเทศที่ผ้ เู ยาว์นนอยู
ั ้ ่ในบังคับ

-

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะให้ คืนเงินค่าจองซื ้อ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อ บัญชีกระแสราย
วันที่เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อแจ้ งความประสงค์
ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อเจ้ าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านันและต้
้
อง
แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าแรกที่มีชื่อผู้จองซื ้อและเลขที่บญ
ั ชีเงิน ฝากธนาคาร พร้ อมทังลงนาม
้
รับรองสาเนาถูกต้ องแนบมากับใบจองซื ้อ

ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
-

สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื ้อ ซึ่งได้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมทัง้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง (เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่าน ธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)) หรื อ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนา
หนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อม
ลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ

-

สาหรับกรณีที่มีการมอบอานาจให้ ผ้ ูอื่นกระทาการแทน จะต้ องแนบหนังสือมอบอานาจที่ยังไม่
หมดอายุจากนิติบคุ คลดังกล่าวมอบอานาจให้ ผ้ รู ับมอบอานาจเป็ นผู้ดาเนินการจองซื ้อแทน พร้ อม
ทัง้ แสดงบัต รประจ าตัว ประชาชนตัว จริ ง (เฉพาะกรณี จ องซื อ้ ผ่ า น ธนาคารกรุ ง เทพ จ ากัด
(มหาชน)) หรื อ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั
ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวตามที่ปรากฏในหนังสือ
มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอานาจ
เป็ นฉบับสาเนา สาเนาหนังสือมอบอานาจดังกล่าวจะต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็ นผู้มอบอานาจด้ วย และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี)
หรื อ ลงนามรั บ รองโดยผู้รับ มอบอ านาจภายใต้ ขอบเขตของการมอบอานาจตามที่ ปรากฏใน
หนังสือมอบอานาจ

-

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะให้ คืนเงินค่าจองซื ้อ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อ บัญชีกระแสราย
วันที่เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อแจ้ งความประสงค์
ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อเจ้ าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านันและต้
้
อง
แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าแรกที่มีชื่อผู้จองซื ้อและเลขที่บญ
ั ชีเงิน ฝากธนาคาร พร้ อมทังลงนาม
้
รับรองสาเนาถูกต้ องแนบมากับใบจองซื ้อ
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ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
-

สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสาเนาหนังสือแสดง
ความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) และสาเนารายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือชื่อ ซึ่ง
ต้ องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื ้อ ซึ่งเอกสารทังหมดได้
้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยมีผ้ มู ีอานาจลงนามของนิติบุคคลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) โดยลายมือ
ชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ

-

สาเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว จะต้ องได้ รับการรับรอง
ลงลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูก ต้ อง และให้ เจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จัดทาหรื อรั บรองความถูกต้ อง ทาการรั บรองลายมือชื่อและตรา
ประทับของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดาเนินการข้ างต้ น ซึ่งต้ องมีอายุไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื ้อ

-

สาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือ
ชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ

-

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะให้ คืนเงินค่าจองซื ้อ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อ บัญชีกระแสราย
วันที่เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อแจ้ งความประสงค์
ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อเจ้ าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านันและต้
้
อง
แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าแรกที่มีชื่อผู้จองซื ้อและเลขที่บญ
ั ชีเงิน ฝากธนาคาร พร้ อมทังลงนาม
้
รับรองสาเนาถูกต้ องแนบมากับใบจองซื ้อ

-

หนังสือมอบอานาจของ Custodian ที่เป็ นนิติบคุ คลไทย (เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่าน ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน))

-

สาเนาบัตรประชาชนของผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือมอบอานาจของ Custodian ที่เป็ นนิติ
บุคคลในประเทศไทย (เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน))

กรณีผ้ จู องซื ้อ เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีอื่น ๆ กับตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น และได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบ
เพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลูก ค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)
และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับตัวแทนรับ
จองซื ้อหุ้นรายนันๆ
้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อ หรื อตามที่ตวั แทนรับจองซื ้อหุ้นแต่ละราย
กาหนด ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าตามที่ตวั แทนรับจองซื ้อหุ้นแต่ละรายกาหนด พร้ อมแนบเอกสาร KYC/CDD
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และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงนามรับทราบผลการประเมิน
โดยผู้จองซื ้อ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซื ้อ ดังนี ้
(1.1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุหรื อหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล และ/หรื อ เอกสาร
อื่น ๆ ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(1.2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD)
(1.3) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
นอกจากนี ้ การจองซือ้ ในทุกกรณีข้างต้ น หากผู้จองซือ้ ประสงค์ ท่ีจะฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้
ออกหลั ก ทรั พ ย์ (Issuer Account) สมาชิ ก เลขที่ 600 ผู้ จ องซื อ้ จะต้ อ งกรอกข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ใน
เอกสาร “แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่ งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรั ฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ท่ี
ประสงค์ นาหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชีผ้ ูออกหลักทรั พย์ (Issuer Account)” และหากผู้จองซือ้ เป็ นนิติ
บุคคล ต้ องกรอกเอกสาร “คารั บรองสถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม FATCA”
พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้
เอกสารเพิ่มเติมกรณีผ้ จู องซือ้ มอบอานาจให้ บุคคลอื่นจองซือ้ แทน
เฉพาะผู้จองซือ้ ที่เคยผ่ านขัน้ ตอนการดาเนิ นการทาความรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับลูกค้ า (Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) แล้ ว
และได้ ผ่ านการท าแบบประเมิ น ความสามารถในการรั บ ความเสี่ ย ง (Suitability Test) ตาม
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องแล้ วกับตัวแทนรั บจองซือ้ หุ้นรายนัน้ ๆ ในระยะเวลาไม่ เกินกว่ าสองปี ก่ อน
วั น ที่ ท าการจองซื อ้ หรื อ ตามที่ตัว แทนรั บ จองซือ้ หุ้นแต่ ล ะรายกาหนดเท่ า นั น้ ที่ส ามารถมอบ
อานาจให้ บุคคลอื่นทาการจองซือ้ หุ้นแทนได้
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อดังกล่าวไม่ประสงค์ทาการจองซื ้อหุ้นสามัญด้ วยตนเอง สามารถมอบอานาจให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ดาเนินการจองซื ้อหุ้นสามัญของ MAKRO แทนตน รวมถึงให้ มีอานาจในการลงนาม แก้ ไข เพิ่มเติม
ข้ อความในใบจองซื ้อหุ้นสามัญ ชาระค่าจองซือ้ หุ้นสามัญ และดาเนินการใด ๆ ทัง้ ปวงอันจาเป็ นและ
สมควรที่เกี่ยวกับการจองซื ้อหุ้นสามัญของ MAKRO หรื อเพื่อดาเนินการจองซื ้อหุ้นสามัญของ MAKRO
แทนผู้ ม อบอ านาจได้ โดยผู้ จ องซื อ้ จะต้ อ งแนบเอกสารประกอบการจองซื อ้ นอกเหนื อ จากเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อในข้ อข้ างต้ น เพิ่มเติมเพื่อให้ ผ้ รู ับมอบอานาจยื่นต่อตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น ดังต่อไปนี ้
(1)

หนังสือมอบอานาจฉบับจริ งตามแบบที่ได้ รับจากตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น ที่ลงนามถู กต้ องครบถ้ วน
พร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท โดยผู้จองซื ้อสามารถขอรับแบบหนังสือมอบอานาจฉบับดังกล่าว
จากสานักงานหรื อสาขาของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น

(2)

เอกสารประกอบหนังสือมอบอานาจตามรายการที่ปรากฏด้ านหลังหนังสือมอบอานาจ
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กรณี ผ้ ู จ องซื อ้ ไม่ เ คยผ่ านขั น้ ตอนการดาเนิ นการทาความรู้ จั กลูก ค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับลูกค้ า (Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) และ/
หรื อไม่ เคยผ่ านการทาแบบประเมินความสามารถในการรั บความเสี่ ยง (Suitability Test) ตาม
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับสถาบันการเงินกับตัวแทนรั บจองซือ้ หุ้น ผู้จองซือ้ ต้ องจองซือ้ และชาระ
เงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญด้ วยตนเองที่ตัวแทนรั บจองซือ้ หุ้น ดังกล่ าวข้ างต้ นเท่ านัน้ โดยไม่ สามารถ
มอบอานาจได้ ทัง้ นี ้ ตามเกณฑ์ ของสานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคาร
แห่ งประเทศไทย
(2) ส าหรั บ ผู้ ลงทุ น สถาบั น และผู้ จองซื อ้ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอ านาจให้ ผู้ ดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการจองซือ้ แทน
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่ตวั แทนรับจองซื ้อหุ้น ดังนี ้
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ หรื อ ฝ่ ายทุนธนกิจ ชัน้ 14 ธนาคารกรุงเทพ
สานักงานใหญ่สีลม เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตสีลม แขวงบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 02-230-2289, 02626-3377 หรื อ 02-626-3769
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั ิการการลงทุนและชาระราคา เลขที่ 9 G Tower
ชัน้ 15 ฝั่งปี กเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-128-2439 หรื อ
02-256-2440-42
โดยตัว แทนรั บ จองซื อ้ หุ้ น ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารจองซื อ้ และ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องตามความเหมาะสม
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบใบรับรองการจองซื ้อหลักทรัพย์ (ถ้ ามี) ซึ่งเป็ นเอกสารแจ้ งสิทธิการจองซื ้อหุ้นซึ่ง
ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
-

สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื ้อ ซึ่งได้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมทัง้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง (เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่าน ธนาคาร
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)) หรื อ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนา
หนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อม
ลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ

-

สาหรับกรณีที่มีการมอบอานาจให้ ผ้ ูอื่นกระทาการแทน จะต้ องแนบหนังสือมอบอานาจที่ยงั ไม่
หมดอายุจากนิติบคุ คลดังกล่าวมอบอานาจให้ ผ้ รู ับมอบอานาจเป็ นผู้ดาเนินการจองซื ้อแทน พร้ อม
ทัง้ แสดงบัต รประจ าตัว ประชาชนตัว จริ ง (เฉพาะกรณี จ องซื อ้ ผ่ า น ธนาคารกรุ ง เทพ จ ากัด
(มหาชน)) หรื อ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือ เดินทางที่ยงั
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ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวตามที่ปรากฏในหนังสือ
มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอานาจ
เป็ นฉบับสาเนา สาเนาหนังสือมอบอานาจดังกล่าวจะต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็ นผู้มอบอานาจด้ วย และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี)
หรื อ ลงนามรั บ รองโดยผู้รับ มอบอ านาจภายใต้ ขอบเขตของการมอบอานาจตามที่ ปรากฏใน
หนังสือมอบอานาจ
-

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะให้ คืนเงินค่าจองซื ้อ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อ บัญชีกระแสราย
วันที่เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อแจ้ งความประสงค์
ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อเจ้ าของบัญชี เงินฝากธนาคารเท่านันและต้
้
อง
แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าแรกที่มีชื่อผู้จองซื ้อและเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากธนาคาร พร้ อมทังลงนาม
้
รับรองสาเนาถูกต้ องแนบมากับใบจองซื ้อ

ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
-

สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสาเนาหนังสือแสดง
ความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) และสาเนารายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือชื่อซึ่ง
เอกสารทัง้ หมดได้ ลงนามรั บ รองสาเนาถูก ต้ องโดยมีผ้ ูมีอานาจลงนามของนิ ติบุคคลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) โดยลายมือชื่อนัน้ จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ

-

สาเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว จะต้ องได้ รับการรับรอง
ลงลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ อง และให้ เจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จัดทาหรื อรั บรองความถูกต้ อง ทาการรั บรองลายมือชื่อและตรา
ประทับของเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดาเนินการข้ างต้ น ซึ่งต้ องมีอายุไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื ้อ

-

สาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือ
ชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ

-

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะให้ คืนเงินค่าจองซื ้อ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อ บัญชีกระแสราย
วันที่เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อแจ้ งความประสงค์
ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อเจ้ าของบัญชี เงินฝากธนาคารเท่านันและต้
้
อง
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แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าแรกที่มีชื่อผู้จองซื ้อและเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากธนาคาร พร้ อมทังลงนาม
้
รับรองสาเนาถูกต้ องแนบมากับใบจองซื ้อ
-

หนังสือมอบอานาจของ Custodian ที่เป็ นนิติบคุ คลไทย (เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่าน ธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน))

-

สาเนาบัตรประชาชนของผู้มีอานาจลงนามตามหนังสือมอบอานาจของ Custodian ที่เป็ นนิติ
บุคคลในประเทศไทย (เฉพาะกรณีจองซื ้อผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน))
ผู้ จองซื อ้ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอ านาจให้ ผู้ ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผู้ดาเนินการจองซือ้ แทน

-

สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้จองซื ้อมอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซื ้อ
แทน พร้ อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทังนี
้ ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของ
ผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้
มีอานาจลงนามแทนผู้จองซื ้อหรื อผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญ
นิติบคุ คล (ถ้ ามี) โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการ
จองซื ้อทุกฉบับ

-

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะให้ คืนเงินค่าจองซื ้อ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อ บัญชีกระแสราย
วันที่เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อแจ้ งความประสงค์
ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อเจ้ าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านันและต้
้
อง
แนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าแรกที่มีชื่อผู้จองซื ้อและเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากธนาคาร พร้ อมทังลงนาม
้
รับรองสาเนาถูกต้ องแนบมากับใบจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสถาบันไม่ต้องดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability
Test) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่ อง มาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจ โครงสร้ างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้ บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี ้ การจองซือ้ ในทุกกรณีข้างต้ น หากผู้จองซือ้ ประสงค์ ท่จี ะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลั กทรั พย์ (Issuer Account) สมาชิ ก เลขที่ 600 ผู้ จ องซื อ้ จะต้ อ งกรอกข้ อ มูล เพิ่ มเติมใน
เอกสาร“แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่ งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรั ฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ท่ี
ประสงค์ นาหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชีผ้ ูออกหลักทรั พย์ (Issuer Account)” และหากผู้จองซือ้ เป็ น
นิ ติบุคคล ต้ องกรอกเอกสาร“คารั บรองสถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม
FATCA”พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้

ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวน ที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื ้องต้ น ซึ่งจะประกาศ
ประมาณวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยวิธีชาระเงินมีดงั นี ้
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1. สาหรั บผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ
ต่ างด้ าว ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคล
ที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
-

กรณีชาระเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ชาระได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
ของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น ตั ้งแต่เวลาเปิ ดทาการของแต่ละสาขาของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นแต่ละรายในวันที่ 4
ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 ธันวาคม 2564 หรื อเวลาปิ ดรับเช็คเคลียร์ ริ่งของธนาคาร โดย
เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันที่หลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนมีผล
ใช้ บัง คับ แต่ไ ม่เกิ นวัน ที่ 8 ธั น วาคม 2564 และต้ อ งสามารถเรี ยกเก็บ เงิน ได้ จากสานักหัก บัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการ โดยให้ ขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญ MAKRO
- ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO CPALL CPF” พร้ อมทังระบุ
้ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ ไว้ ด้านหลังของเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์

-

กรณีชาระด้ วยเงินสด หรือ การโอนเงิน ให้ ชาระได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาทัว่ ประเทศของตัวแทนรับ
จองซื ้อหุ้นแต่ละรายในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ภายในวันและเวลาทาการของแต่ละสานักงานและสาขาของ
ตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้
เดี ย วเต็ ม จ านวนที่ จ องซื อ้ โดยช าระเงิ น เป็ นเงิ น สด หรื อ โดยการโอนเงิ น เข้ า “บั ญ ชี จ องซื อ้ หุ้ น
สามัญ MAKRO - ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO CPALL CPF”
2. สาหรับผู้จองซือ้ ประเภทผู้ลงทุนสถาบัน และผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ ผ้ ูดูแล
รักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการจองซือ้ แทน

-

กรณีชาระเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ชาระได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาทัว่ ประเทศ
ของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นแต่ละราย ตั ้งแต่เวลา 8.30 น. หรื อเวลาเปิ ดทาการของแต่ละสาขาของตัวแทนรับ
จองซื ้อหุ้นแต่ละรายในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 ธันวาคม 2564 หรื อเวลาปิ ดรับ
เช็คเคลียร์ ริ่งของแต่ละสาขาของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จะต้ องลงวันที่
หลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับแต่ไม่เกินวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และ
ต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการ โดยให้ ขีด
คร่ อมเฉพาะสั่งจ่าย “บั ญ ชี จ องซื อ้ หุ้ น สามั ญ MAKRO - ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม MAKRO CPALL CPF” หรื อ
“MAKRO Subscription Account – Existing Shareholders of MAKRO CPALL CPF” พร้ อมทังระบุ
้ ชื่อ
นามสกุล ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังของเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ โดย
ติดต่อสอบถามเลขที่บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญ ได้ ที่ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
หรื อ ฝ่ ายทุนธนกิจ โทร 02-230-2289, 02-626-3377 หรื อ 02-626-3769 หรื อธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ทีมปฏิบตั ิการการลงทุนและชาระราคา โทร 02-128-2439 หรื อ 02-256-2440-42

-

กรณีชาระด้ วยเงินสด หรื อ การโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่ านระบบบาทเนต (BAHTNET) ให้ ชาระ
ได้ ที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาทัว่ ประเทศของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นแต่ละราย ตั ้งแต่เวลา 8.30 น. หรื อเวลา
เปิ ดทาการของแต่ละสาขาของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นแต่ละรายในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น.
ของวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ “บัญชีจองซือ้
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หุ้ น สามั ญ MAKRO - ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม MAKRO CPALL CPF” หรื อ “MAKRO Subscription Account –
Existing Shareholders of MAKRO CPALL CPF” โดยติดต่อสอบถามเลขที่บญ
ั ชีจองซื ้อหุ้นสามัญ ได้ ที่
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ หรื อ ฝ่ ายทุนธนกิจ โทร 02-230-2289, 02-626-3377
หรื อ 02-626-3769 หรื อธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีมปฏิบตั ิการการลงทุนและชาระราคา โทร
02-128-2439 หรื อ 02-256-2440-42
ทังนี
้ ้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื ้อต้ องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทังหมด
้
(จานวนเงินที่ตวั แทนรับจองซื ้อหุ้นแต่ละรายได้
รับ ต้ องเท่ากับยอดจองซื ้อเต็มจานวน)
(4)

ผู้จองซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิตามรูปแบบ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ตวั แทนรับจองซื ้อหุ้นแต่ละรายได้ จดั เตรี ยมไว้ ซงึ่
อาจมีความแตกต่างกันบ้ างในรายละเอียดของแต่ละสถานที่

(5)

การรับจองซื ้อหุ้นจะสมบูรณ์และใบจองซื ้อหุ้นใบนัน้ ๆ จะมีสิทธิได้ รับการพิจารณาจัดสรรก็ต่อเมื่อ (1) ตัวแทนรับจอง
ซื ้อหุ้นได้ บนั ทึกข้ อมูลเข้ าในระบบการจองซื ้อของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น แต่ละราย ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 9
ธันวาคม 2564 และ (2) ได้ ตรวจสอบผลการชาระเงินและผ่านการเรี ยกเก็บแล้ วเท่านัน้

(6)

ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทังนี
้ ้ ตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น มีสิทธิปฏิเสธหรื อยกเลิกการรับจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ไม่ปฏิบตั ิตามวิ ธีการจองซื ้อ

(7)

หากผู้จองซื ้อมิได้ ปฏิบตั ิตามวิธีการจองซื ้อและวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อ หรื อไม่ได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไข
และวิธีการที่กาหนด เพื่อให้ ตวั แทนรับจองซื ้อหุ้นสามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ทนั ตาม
กาหนดระยะเวลาจองซื ้อ (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามด้ วยเหตุที่มิใช่ความผิดของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น) หรื อจองซื ้อด้ วย
วิธีการอื่นที่มิได้ กาหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ หรื อนาส่งเอกสารประกอบการจองซื ้อไม่ครบถ้ วน ตัวแทนรับจองซื ้อ
หุ้นจะถื อว่าผู้จองซือ้ สละสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าว และผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการ
จาหน่ายขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายดังกล่าว

(8)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อกรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อไม่ครบถ้ วน ไม่ชดั เจน หรื อไม่สมั พันธ์กนั ผู้จดั การการจัด
จ าหน่ า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่ าย และ/หรื อ ตัว แทนรั บ จองซื อ้ หุ้น ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช้ ข้ อ มูลในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ตามที่เ ห็น สมควรในการจัดสรรหุ้น สามัญ อย่ า งไรก็ ตาม ในกรณี ดังกล่ าว ผู้จัด การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรื อ ตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น มีสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื ้อสละสิทธิในการจองซื ้อ
หุ้นสามัญ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อหุ้นรายดังกล่าว

(9)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะให้ คืนเงินค่าจองซื ้อ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน) โดยวิธีการโอน
เงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรั พย์ หรื อ บัญชีกระแสรายวันที่เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิ ช ย์ ใ น
ประเทศไทยของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ ูจองซื ้อแจ้ งความประสงค์ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อ
เจ้ าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านันและต้
้
องแนบสาเนาสมุดเงินฝากหน้ าแรกที่มีชื่อผู้จองซื ้อและเลขที่บญ
ั ชีเงินฝาก
ธนาคาร พร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ องแนบมากับใบจองซื ้อ (ยกเว้ นกรณีจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
24

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

ไม่ต้องแนบสาเนาเอกสารดังกล่าว) และหากผู้จองซื ้อรายใดมิได้ กระทาการดังกล่าว หรื อในกรณีที่ตวั แทนรับจองซื ้อ
หุ้นไม่สามารถดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อโดยวิธีการโอนเงินเข้ า บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรื อ
บัญชีกระแสรายวันที่เปิ ดไว้ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื ้อได้ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ตัวแทน
รับจองซื ้อหุ้นแต่ละรายจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ขีดคร่อม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื ้อ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร
(10)

ทังนี
้ ้ ตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น จะโอนเงินค่ าจองซื ้อเข้ าบัญชีรักษาทรัพย์สิน (Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่าจอง
ซื ้อหุ้นให้ กับ MAKRO ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในสัญญารักษาทรัพย์สิน (Escrow Agreement) ที่จะมีการเข้ าทาเป็ น
การถัดไป

(11)

ใบรับรองการจองซื ้อหลักทรัพย์ ที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ จดั ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดย
ผู้จองซื ้อจะต้ องแยกกรอกใบจองซื ้อหุ้นสามัญ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ต่อสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรแยกระหว่าง
ผู้ถือหุ้นของMAKRO บริ ษัทฯ และ CPF เท่านัน้ และจะต้ องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื อ้ ตามจานวนเลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้น

(12)

ในกรณีที่ข้อมูลของผู้จองซื ้อไม่ตรงตามข้ อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน
2564 (วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ) เฉพาะกลุ่ มที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร ตัวแทนรับจองซื ้อขอสงวนสิทธิที่
จะถือตามข้ อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก

ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญครัง้ นี ้ได้ ที่หนังสือชี ้ชวนของ MAKRO
ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th
ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจัดสรร ผ่ านเว็บไซต์ https://www.settrade.com
ภายหลังสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อของผู้จองซื้อทุกประเภท ซึ่ง คาดว่ าประมาณอย่ างช้ าวันที่ 15 ธันวาคม 2564
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ใบรับรองการจองซือ้ หลักทรัพย์ (ออกโดยบริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด)
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ใบจองซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
สาหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
(แบบ ข. สาหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน))

แบบ ข.
สาหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL

สแกนเพื่อดาวน์โหลด
หนังสือชี้ชวน

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ใบจองซื้อเลขที่ ...................................................................

ใบจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) (“MAKRO”)

กรอกใบจองซื้อ
การเสนอขายหุน้ สามัญจานวนไม่เกิน 2,270,000,000 หุ้น โดยอาจจะมีการจัดสรรหุน้ ส่วนเกินจานวนไม่เกิน 340,500,000 หุ้น
1 ใบต่อ 1 เลข
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เฉพาะกลุม่ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุน้ ทะเบี
ยนผู้ถือหุ้น
ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญ เดิมของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO โดยจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น
เท่านั้น
และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้ งต้น
วันที่จองซื้อ วันที่ .............................. ธันวาคม 2564
ข้อมูล ผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี ้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
เรียน คณะกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) (“MAKRO”) และ/หรือ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนรับจองซื้อหุ้น (“ตัวแทน
รับจองซื้อหุ้น”)
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ) ……….........……............  นิติบุคคล …..............................................................................................................................................
 บัตรประจาตัวประชาชน …………….…….………………… หรือ  ใบต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ………………….…………………เพศ  ชาย  หญิง
สัญชาติ (ประเทศทีน่ ิติบคุ คลจดทะเบียน) ………….…….…………..........…… วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี พ.ศ.) (วันจดทะเบียนนิติบุคคล) ………….…….……………………………………………………..
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ………….…….……………………………….…………………………. จังหวัด ………….…..….……………………... รหัสไปรษณีย์ ……….…….………………….…………
ประเทศ ……….…….………………. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ………….…….…………. โทรศัพท์บ้าน/สานักงาน ………….…….…………. อีเมล์ ………….…….…….............………………………........
ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) ………………….…………………………….….
........................................................................................ จังหวัด ………….…….………………………………. รหัสไปรษณีย์ ………….…….………………. ประเทศ ………….…….………….....
ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน  ที่อยู่เดียวกันกับทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้  ที่อยู่เดียวกันกับทีอ่ ยู่ตามบัตรประชาชนหรือตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบุคคล  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้และที่อยู่
ตามบัตรประชาชนหรือตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบคุ คล โดยมีรายละเอียดดั งนี้ ………….…….……………………………….………….…….………………………….........................................…
จังหวัด .………………………………. รหัสไปรษณีย์ ……….…….…………… ประเทศ ……….…….…………………. กรณีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงที่อยูใ่ นประเทศเจ้าของสัญชาติ และที่อยู่ในประเทศ
ไทย …………………………..…….…………….…………………………. อาชีพ/ประเภทธุรกิจ ………….…….………………………………. ชือ่ และทีต่ งั ้ สถานทีท่ างาน ..............................
...............................…..…………………….………. เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร.......……………………………….ประเภทของการหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย  ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง* /สมาชิกในครอบครัว** ของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง /ผู้ใกล้ชิด*** กับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลทีม่ ี
สถานภาพทางการเมือง หรือไม่  ไม่เป็น  เป็น (โปรดระบุตาแหน่งทางการเมือง)...........…………….………….…….……………………………….………….…….……………………………….
* บุคคลทีม่ ีสถานภาพทางการเมือง หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งสาคัญหรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าวในประเทศหรือต่างประเทศ ได้แก่ ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรี เจ้าหน้าทีระดั
่ บสูงของรัฐ ศาล
องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือทหาร ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืนของรั
่
ฐ ผู้มีบทบาทสาคัญในพรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่ง สาคัญหรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าวใน
องค์การระหว่างประเทศ และผู้ทดี ่ ารงตาแหน่งเทียบเท่าระดับดังกล่าว ทัง้ นี้ ตามทีเ่ ลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
** สมาชิกในครอบครัว หมายถึง (1) บิดา มารดา บุตร ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมของบุคคลทีมี่ สถานภาพทางการเมือง (2) พีน่ ้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพีน่ ้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดา
เดียวกันของบุคคลทีม่ ีสถานภาพทางการเมือง (3) คู่สมรสหรือผู้ทอี ่ ยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของบุคคลทีม่ ีสถานภาพทางการเมืองหรือของบุคคลตาม (1) หรือ (2)
*** ผู้ใกล้ชิด หมายถึง (1) บุคคลซึง่ เป็นผู้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนใดของบุ
ื่
คคลทีมี่ สถานภาพทางการเมือง (2) บุคคลซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนืองมาจากการสร้
่
างหรือดาเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบุคคลทีม่ ีสถานภาพทางการเมือง
แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ) ………….…….………………………………………….……………………….………….…….………………………………..
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการจองซื้อ บุคคลธรรมดา :  เงินเดือน  ธุรกิจส่วนตัว  เงินออม  รายได้จากการลงทุน  มรดก  อื่นๆ (ระบุ) ………….…….….……….....……………...
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) นิติบุคคล :  เงินจากการดาเนินธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ)………….…….…………………………….………….…….…………...................................………….......…….
ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชือ่ ผู้ถือหุน้ (Record Date))
ข้าพเจ้าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามรายชื่อผู้ถือหุน้ สามัญที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ ของบริษั ทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record
Date)) มีความประสงค์ขอจองซื้อหุน้ สามัญและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญของ MAKRO ดังนี้
จานวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)
จานวนเงินที่ชาระ (บาท)
จานวนเงินที่ชาระ (ตัวอักษร)
ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วง
ราคาเสนอขายเบื้องต้น
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอชาระค่าจองซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวโดยชาระเป็น เงินสด เงินโอน เงินโอนบาทเนต เช็ค/แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร)/ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค..................................................
ลงวันที่…................................…...................... ธนาคาร…...........................…....................................... สาขา…......................................................................….........................................................
โดยขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญ MAKRO - ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO CPALL CPF” (ในกรณีที่ชาระค่าจองซือ้ หุ้นเป็นเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกิน
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาการ โดยชื่อของเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้ อ)

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ดาเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)
กรณีที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์:
 ให้ฝากใบหุ้นสามัญ ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัท ....................................................................สมาชิกผู้
ฝากเลขที่ ___ ___ ___ นาหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อ…………………………………………………………………………………… เลขที่......................................................... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ ับบริษัทนั้น (ชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ
มิฉะนั้นจะดาเนินการออกใบหุ้นสามัญในชื่อของผู้จองซื้อแทนภายใน 15 วันทาการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ และจั ดส่งใบหุ้นให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ณ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date))
กรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์:
 ให้ฝากใบหุ้นสามัญ ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ TSD โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 (Issuer Account) เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กาหนด) กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิกเลขที่ 600 ในช่องนี ้ โปรดกรอก
ข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐ (สาหรับบุคคลธรรมดาและนิ ติบคุ คล)” และ “คารับรองสถานะนิ ติบุคคลและคายินยอมเปิ ดเผยข้อมูลตาม FATCA” (เฉพาะนิ ติบคุ คล)
เพื่อนาส่งให้แก่ TSD ทัง้ นี ้ ในกรณีไม่จัดทาเอกสารตามที่ TSD กาหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นาฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะดาเนินการออกเป็ นใบ
หุ้นแทน และจะจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date))
 ให้ออกใบหุ้น ตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้า ตามชื่อที่อยู่ที่ ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้ MAKRO ดาเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดทาใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อ (MAKRO จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทาการแรกของการซื้อขายหุ้น)

ในการจองซื้อหุ้นสามัญในครังนี
้ ้ ข้าพเจ้า  ได้รับข้อมูลสรุป (Executive Summary)  ได้รับหนังสือชี้ชวน/Preliminary Offering Memorandum ในรูปแบบ ( ) สิ่งพิมพ์ ( ) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อนื่
(ระบุ)_______________________  ไม่ประสงค์รับหนังสือชี้ชวน/Preliminary Offering Memorandum (ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ทาเครือ่ งหมายใดๆ ขอสงวนสิทธิ ถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้
ชวน/Preliminary Offering Memorandum และได้รับข้อมูลสรุป (Executive Summary) แล้ว)

ในกรณีที่จานวนเงินที่จะชาระเงินค่าจองซื้อ ตัง้ แต่ 100,000 บาทขึ้นไป หากผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง* ไม่ใช่ผู้จองซื้อ โปรดระบุผู้ รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ........................................................................................................
* ผู้ได้รับผลประโยชน์ทแี ่ ท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของทีแ่ ท้จริงหรือมีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที ่ ลูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อานาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ทมี ่ ีการตกลงกันทาง
กฎหมาย ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้าทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ หรือราคาเสนอขายสุดท้ายต่ากว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้คืนเงินค่า
จองซื้อหุ้นสามัญดังนี้ (เลือกได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น) (กรณีไม่ระบุ ถือว่าให้ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นด้วยเช็ค)
 จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายในนามข้ าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุข้างต้น ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิ ดชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องที่อาจจะเกิ ดขึ้น
 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ าชื่อ…............................................................................................................ที่มีอยู่กับธนาคาร…...........................................................................................
(ชื่อบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้ อ
มิฉะนั้นจะดาเนินการออกเป็นเช็ คขี ดคร่อมสั ่งจ่ายในชื่อของผู้จองซื้อแทน)
ประเภทบัญชี…...........................…...........................…........................ เลขที่…........................................................................................... (พร้อมแนบสาเนาหน้าแรกของสมุดบั ญชี เงินฝากออมทรัพย์ หรือสาเนารายการเดินบั ญชี เงิ นฝากกระแสรายวั น
(Statement) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถู กต้องแนบมากั บใบจองซื้อ)
คาเตือน กรณีที่ข้อมูลที่ผู้จองซื้อระบุไม่สั มพั นธ์กันหรือไม่ชั ดเจน หรือมิได้แนบสาเนาหน้าแรกของสมุดบั ญชี เงินฝากออมทรัพย์ หรือสาเนารายการเดินบั ญชี เงินฝากกระแสรายวัน (Statement) ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นขอสงวนสิ ทธิดาเนินการให้ มี
การคืนค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ คขี ดคร่ อมเฉพาะสั ง่ จ่ายในนามผู้จองซื้อหุ้น ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ ในสมุ ดทะเบี ยนผู้ ถือหุ้นบริ ษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date))
การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test)
กรณีผู้จองซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล
1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า 2 ปี จากตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว กรณีผู้จองซื้อยังไม่เคยผ่านการทาแบบประเมิน Suitability
Test หรือผู้จองซื้อได้ผ่านการทาแบบประเมิน Suitability Test กับตัวแทนรับจองซื้อหุ้น มาแล้วเกินกว่า 2 ปีก่อนวันที่ทาการลงทุน ผู้จองซื้อจะต้องจัดทาแบบประเมิน Suitability Test ของหุ้นสามัญที่จะจองซื้อในครัง้ นี้
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญที่ข้าพเจ้าจะจองซื้อนี้จากตัวแทนรับจองซื้อหุ้น แล้ว
3. ข้าพเจ้าได้ผ่านขัน้ ตอนการดาเนินการทาความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า KYC/CDD และผ่านการศึกษาข้อมูลในเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์หรือหนังสือชี้ ชวน/Preliminary
Offering Memorandum เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าตามข้อที่ 1 ข้างต้นหรือผลประเมินลงทุนในหุ้นสามัญครัง้ นี้ออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นสามัญในครัง้ นี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้น
สามัญในครัง้ นี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อด้านล่ าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามัญครัง้ นี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนั้น หากเกิด
ความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นสามัญนี้ต่อไปในอนาคต ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และ/หรือผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
กรณีผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้รับการยกเว้นการจัดทาแบบประเมิน Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อหุ้น สามารถปฏิเสธการจองซื้อ
ลงชื่อ X .................................................................................................... ผู้จองซื้อ
ในกรณีที่ผู้ลงทุนทัว่ ไปยังไม่มีประวัติการทา และไม่ยินยอมทา Suitability Test หรือ ผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม
(............................................................................................................................)
Suitability Test ได้ต่ากว่าหุ้นสามัญนี้และไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญนี้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น สามัญให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน/Preliminary Offering Memorandum และตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนด ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับ
ว่า หากข้าพเจ้าเข้า ข่า ยเป็นบุ ค คลที่ ถู กห้า มตามที่ระบุ ไว้ ในข้ างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีสิ ทธิในการจองซื้ อหุ้นสามั ญครัง้ นี้ เว้นแต่เป็น ไปตามข้อ ยกเว้นที่ ระบุ ตามรายละเอี ย ดที่ระบุไ ว้ในหนั งสือ ชี้ ช วน/Preliminary Offering
Memorandum และตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ การจองซื้อและการชาระเงินโดยผู้จองซื้อหุ้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน/Preliminary Offering Memorandum เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามั ญ
ครัง้ นี้ ผู้จองซื้อหุ้นตกลงและรับทราบว่าผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย/ตัวแทนรับจองซื้อ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื้อหากผู้จองซื้อหุ้นกระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะจองซื้อ
หุ้นสามัญจานวนที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้น หรือในจานวนตามที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย/ตัวแทนรับจองซื้อจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้ นสามัญนี้ และยินยอมรับคืนเงิน ในกรณีที่ MAKRO
และ/หรือผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย/ตั วแทนรับจองซื้อ ปฏิเสธการจองซื้อ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่ อนไขข้อก าหนดและข้อ ความใดๆ ในหนังสือชี้ชวน/Preliminary Offering Memorandum
รวมทัง้ ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ MAKRO ที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าด้วย
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตัวตนของข้าพเจ้า
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ผู้จัด การการจั ดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย/ตัวแทนรับจองซื้อ ทัง้ นี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น ที่
เกี่ยวข้อง และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงที่เกี่ยวข้อง
กรณีเป็ นผู้จองซื้อที่ไม่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทย
ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่า (1) ข้าพเจ้ามิได้มีสถานที่ตงั ้ อยู่ใน หรืออาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอาณาเขต และพื้นที่ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขต
ปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia)) ญี่ป่ นุ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย หรือแคนาดา (“อาณา
เขตที่ถูกจากัด”) (Restricted Territories) (2) ข้าพเจ้ามีสถานที่ตงั ้ อยู่ใน หรืออาศัยอยู่ในประเทศ (2.1) ที่ข้าพเจ้าสามารถรับใบจองซื้อฉบับนี้และสามารถตอบรับการเสนอขายเพื่อให้ได้มาซึ่งหรือจองซื้อหลักทรัพย์ที่กล่าวถึ ง ใน
เอกสารฉบับนี้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กาหนด (Qualified Institutional Investor) หรือนักลงทุนมืออาชีพ (Professional Investor) (หรือนักลงทุน ประเภทอื่นที่มีสิทธิใน
ลักษณะเดียวกัน) ในประเทศดังกล่าว (2.2) MAKRO มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการส่ งใบจองซื้อฉบับนี้ รวมถึงเสนอและจัดสรรหลักทรัพ ย์ที่ก ล่า วถึง ในเอกสารฉบับนี้ให้แ ก่ข้ าพเจ้า โดย MAKRO มิได้มีหน้าที่ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการใด ๆ ภายใต้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศดัง กล่าว (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการยื่นแบบแบบแสดงรายการข้อ มูลการเสนอขายหลักทรั พย์ การจดทะเบียนหรือแจ้ง ตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคั บ ของ
ประเทศดังกล่าว) (3) ข้าพเจ้ามิได้จองซื้อหุ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการเสนอขาย ขาย จาหน่าย หรือส่งมอบหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ภายใน หรือเข้าไปในอาณาเขตที่ถูกจากัดหรือในประเทศอื่นใด (4) ข้าพเจ้า
มิได้เป็นบุคคลธรรมดา (5) ข้าพเจ้ามิได้ตอบรับหรือปฏิเสธการจองซื้อ หลักทรัพย์ที่กล่า วถึงในเอกสารฉบับนี้โดยปราศจากดุล ยพินิจของตนเอง ในนามของ หรือสาหรับ หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลซึ่ง มีสถานที่ตงั ้ อยู่ใน หรือ
อาศัยอยู่ในอาณาเขตที่ถูกจากัด หรือในประเทศอื่นใดที่การกระทาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับของประเทศนั้น ณ ขณะที่ใบจองซื้อฉบับนี้สมบูรณ์ (6) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตงั ้ อยู่ในรั ฐ
ภาคีของเขตเศรษฐกิจยุ โรป (European Economic Area) หรือสหราชอาณาจักร (แต่ละแห่งเรียกว่า "รัฐที่เกี่ยวข้อง") ข้าพเจ้าเป็น (6.1) นิติบุคคลซึ่งเป็น "ผู้ลงทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ กาหนด" (Qualified Investors) ตาม
ความหมายของกฎหมายในรัฐที่ เกี่ ยวข้องนั้น ซึ่งได้บังคับใช้กฎข้อ 2(1)(e) แห่งระเบียบสหภาพยุโรป (Regulation (EU)) 2017/1129 และ (6.2) ข้าพเจ้าไม่ได้จองซื้อหุ้น ในนามของ หรือเพื่อนาไปเสนอขาย หรือขายต่อให้แ ก่
บุคคลอื่นในรัฐที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากนักลงทุนที่มีคุณสมบัติ ตามที่ กาหนด (7) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตงั ้ อยู่ในสหราชอาณาจักร ข้าพเจ้าเป็น (7.1) บุคคลผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพในเรื่องที่เ กี่ย วกับการลงทุนซึ่งอยู่ภ ายใต้
นิยามของคาว่า "นักลงทุนมืออาชีพ" (Investment Professionals) ตามข้อ 19(5) แห่งคาสั ่งตามพระราชบัญญัติการให้บริการการเงินและตลาดการเงิน ค.ศ. 2000 (การส่งเสริมการเงิน) ค.ศ. 2005 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended) ("คาสั ่งฯ") หรือเป็น (7.2) นิติบุคคลซึ่งเป็นสถาบันรายใหญ่ (high net worth body corporate) สมาคมหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบี ย น
จัดตัง้ (unincorporated association or partnership) และทรัสตีของกองทรัส ต์ขนาดใหญ่ (trustee of a high value trust) ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 49(2)(a)-(d) ของคาสั ่งฯ (8) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตั ้งอยู่ ในประเทศฝรั ง่ เศส
ข้าพเจ้าเป็น (8.1) บุคคลผู้ให้บริการด้านการลงทุนที่เกี่ยวกับการบริหารพอร์ตลงทุนเพื่อบัญชีของบุคคลภายนอก (personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) และ/
หรือเป็น (8.2) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด (investisseurs qualifiés) ตามที่นิยามไว้ และเป็นไปตามความในข้อ L. 411-1, L. 411-2, D. 411-1 และ D. 411-4 แห่งประมวลกฎหมาย French Code monétaire et financier
ของประเทศฝรั ่งเศส (9) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตงั ้ อยู่ในประเทศอิตาลี ข้าพเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด (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 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (10) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตงั ้ อยู่ในฮ่องกง ข้าพเจ้าเป็น
(10.1) "ผู้ลงทุนมืออาชีพ" (professional investor) ตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (หมวด 571) (Securities and Futures Ordinance (Cap. 571)) แห่งฮ่องกง ("SFO") และกฎระเบียบอื่น
ที่ออกตาม SFO หรือ (10.2) ได้มาซึ่งหุ้นในสภาพการณ์อื่นซึ่งไม่เป็นผลให้เอกสารถือเป็น "หนังสือชี้ชวน" ตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญ ญั ติว่ าด้ วยบริ ษัท (การเลิกกิจการและบทบัญญั ติเบ็ ดเตล็ด ) (หมวด 32) (Companies
(Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Cap. 32)) ของฮ่องกง ("C(WUMP)O") หรือไม่ถือเป็นคาเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั ่วไปภายใต้ความหมายของ C(WUMP)O (11) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตงั ้ อยู่
ในประเทศสิงคโปร์ ข้าพเจ้าเป็น "ผู้ลงทุนสถาบัน" (institutional investor) ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 4A(1)(c) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่ วงหน้า (Securities and Futures Act) หมวดที่ 289 แห่งประเทศ
สิงคโปร์ ("SFA") หรือเป็น "บุคคลที่เกี่ยวข้อง" (relevant person) ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 275(2) แห่ง SFA (12) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ ตงั ้ อยู่ในประเทศสวิต เซอร์แ ลนด์ ข้าพเจ้าเป็น "ลูกค้าวิชาชีพ " (professional client)
ภายใต้ความหมายของข้อ 4 วรรค 3 ของพระราชบัญญัติบริการทางการเงิน แห่งประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ (Swiss Federal Act on Financial Services) (13) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตงั ้ อยู่ในศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ ดู ไ บ
(Dubai International Financial Centre) ข้าพเจ้า (13.1) ได้หุ้นมาจาก "คาเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไ ด้รับการยกเว้น " (Exempt Offer) ตามกฎระเบียบว่าด้ว ยตลาดหลั กทรั พย์ ขององค์กรกากับดูแลบริการทางการเงินแห่ง ดู ไ บ
(Markets Rules Module of the rulebook of the Dubai Financial Services Authority) ("DFSA Rulebook") และ (13.2) เป็นลูกค้าวิชาชีพ (Professional Client) ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 2.3.3 แห่งจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของ DFSA Rulebook (14) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ ตงั ้ อยู่ในสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส์ ข้าพเจ้าเป็น "ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบั ติ ตามที่ กาหนด" (Qualified Investor) (ยกเว้นวรรคย่อย 1(b) ของคานิยามดัง กล่า ว) ภายใต้
ความหมายของคาวินิจฉัย ของประธานคณะกรรมการกากับหลั กทรั พย์และสินค้า โภคภัณฑ์ที่ (3/R.M.) ค.ศ. 2017 (Securities and Commodities Authority Chairman’s Decision) ว่าด้วยกฎระเบียบการส่ง เสริ มและแนะน 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 หรือกับหน่วยงานกากับ ดูแลด้านหลักทรัพย์แห่งใดของรัฐ อาณาเขต หรือพื้นที่ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา และหุ้นมีการจัดสรรและเสนอขายนอกประ เทศสหรัฐอเมริกา
โดยยึดถือตาม Regulation S และด้วยเหตุดังกล่าว ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหุ้นจะไม่มีการเสนอขาย ขาย จานา หรือโอนโดยประการอื่นใดภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากข้อกาหนดการจดทะเบีย น
หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกาหนดการจดทะเบียนภายใต้พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ และ (16) ข้าพเจ้ามีอานาจอย่างเต็มที่ในการให้คารับรอง คารับประกัน และความตกลงที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้
โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อความข้างต้น MAKRO และ/หรือผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและ/หรือตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิ (แต่ไม่จาเป็น) ที่จะถือว่าใบจองซื้อเป็นโมฆะหาก (1) ความปรากฏแก่
MAKRO และ/หรือผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและ/หรือตัวแทนรับจองซือ้ ว่าใบจองซือ้ ดังกล่าวถูกจัดทาหรือส่งมาจากอาณาเขตที่ถูกจากัด หรือ MAKRO และ/หรือผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อ เชื่อว่าอาจเป็นการฝ่ าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศดังกล่าว หรื อ (2) ถูกจัดทาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกเว้นคารับรองและและความตกลงรับประกันใด ๆ ข้างต้น
การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงและก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวน/Preliminary Offering
Memorandum หรือข้อมูลที่มีสาระตรงตามข้อมูลสรุปสาระสาคัญของหลักทรัพ ย์ (Executive Summary)
ลงชื่อ X .................................................................................................... ผู้จองซื้อ
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น
(............................................................................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี ้ด้วย)
วันที่จองซือ้ วันที่ ....................................... ธันวาคม 2564
เลขทะเบียนผู้ถอื หุน้ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
ใบจองซื้อเลขที่ .....................................
ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น ................................................................................... ได้รบั เงินจาก (ชือ่ ตามใบจอง) .............................................................................................................. เพือ่ จองซื้อหุ้น
สามัญ จานวน .......................................................... หุน้ รวมเป็นเงิน .......................................................... บาท โดยชาระโดยชาระเป็น  เงินสด  เงินโอน  เงินโอนบาทเนต
 เช็ค/แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) /ดร๊าฟท์ เลขที่เช็ค .......................................................... ลงวันที่ .......................................................... ธนาคาร .........................................................................
สาขา ...........................................................
โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญ ให้ดาเนินการ
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” บริษัท........................................................... .............................................................................................
เลขที่สมาชิกผู้ฝาก ................................................. บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ ...............................................
 ออกหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
 ออกใบหุน้ ในนามผู้จองซือ้ ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่สนิ้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุน้ เท่านัน้ )
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจ/ Authorized Officer ...................................................................
ผู้ฝากเลขที่
Participant
No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

ชื่อบริษัท
Company Name

BROKER
ผู้ฝากเลขที่
Participant
No.

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั ่น พาร์เนอร์ จากัด (มหาชน)
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่ งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล)
(สําหรับผู้ประสงค์ นําหุ้นสามัญฝากเข้ าบัญชีผ้ ูออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านัน้ )
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แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล)
เฉพาะผูป้ ระสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผอู้ อกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
วันที.่ ................………….…….…..
ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ .................................................................................................
สำหรับบุคคลธรรมดำ
1. เกิดในสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นพลเมืองอเมริกนั หรือมีสญ
ั ชาติท่ี 2 เป็ นอเมริกนั
3. มีถนิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวรในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นบุคคลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ
สงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดยวิ ธีอืน่ แทน

สำหรับนิ ติบุคคล
1. เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
2. เป็ นสถาบันการเงิน ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA
หาก“ใช่”โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท

3. เป็ นนิตบิ ุคคลทีม่ รี ายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของรายได้รวม

 ใช่*  ไม่ใช่
 ใช่*  ไม่ใช่
PFFI, RDCFFI
 ใช่*  ไม่ใช่

หรือมีทรัพย์สนิ ทีก่ ่อให้เกิดรายได้ดงั กล่าวตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึน้ ไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็ นนิ ติบคุ คลสัญชาติ อเมริ กนั ตามกฎหมาย FATCA
TSD ขอสงวนสิ ทธิ ไ์ ม่รบั ฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริ ษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิ ธีรบั หลักทรัพย์โดย
วิ ธีอืน่ แทน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กอ่ ให้เกิดความ
เสียหายใด ๆ ขึน้ แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศนู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์อาจเปิ ดเผยข้อมูลทีป่ รากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นทีม่ อี านาจตาม
กฎหมายหรือมีขอ้ ตกลงกับศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้
ลงชือ่ .............................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ …..............................................
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คํารั บรองสถานะนิตบิ ุคคลและคํายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม FATCA
(สําหรับผู้ประสงค์ นําหุ้นสามัญฝากเข้ าบัญชีผ้ ูออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านัน้ )
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คารั บรองสถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม FATCA
คารับรองสถานะ
ข้ าพเจ้ า (ชื่อนิติบคุ คล) ___________________________________________________________________
โดย __________________________________________ ตาแหน่ง __________________________________________
และ __________________________________________ ตาแหน่ง __________________________________________
ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ ามีสถานะดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตัง้
คารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ ุคคลตาม
FATCA

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คล ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

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

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิติบคุ คล โดยสานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________
ในกรณีที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิติบคุ คล หรือสาขาของนิติบคุ คลทีม่ ิได้ จดั ตังขึ
้ ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง
นอกเหนือจากนันการให้
้
คารับรองถือว่าเสร็จสิ ้น)

ส่ วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

[]

คารับรองสถานะ

สถานะของนิตบิ ุคคลตาม
FATCA

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI

PFFI

โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี ้ _________________________
[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท Registered Deemed-Compliant FFI

RDCFFI

โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี ้ _________________________
[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินที่ไม่เข้ าร่วม FATCA

NPFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง่ แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.5 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริษัทที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็ นบริษัทในเครือของบริษัทที่จด
ทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริษัทซึง่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็ นบริษัทในเครือของบริษัทที่จด
ทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นสาเนางบการเงินที่ได้ แนบมากับเอกสารคาขอชุดนี ้
หน้ า 1 ของ 4

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ที่จะซื ้อขาย หรือ โอนย้ ายนี ้
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนที่มิใช่สถาบันการเงินซึง่ มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)
Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คลที่มิได้ จดั ตังขึ
้ ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ่ง
หนึ่งในงบการเงินปี ล่าสุดที่มาจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุม่ ต่อไปนี ้ และ
มีมูลค่ าทรัพย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ่งหนึ่ง ที่สามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ใน 4 กลุม่ ต่อไปนี ้
กลุม่ ที่ 1 เงินปั นผลและดอกเบี ้ย
กลุม่ ที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ์
กลุม่ ที่ 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
 รายได้ จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที่ 1 และ กลุม่ ที่ 2
 รายได้ จากสัญญาซื ้อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
 รายได้ จากอัตราแลกเปลี่ยน
 รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที่ 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบานาญ
 รายได้ ที่ได้ จากเงินสารองหากเป็ นบริ ษัทประกัน
 เงินได้ จากสัญญาบานาญ
 เงินได้ จากสัญญาประกัน

หน้ า 2 ของ 4

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
[]

2.9 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนที่มิใช่สถาบันการเงินซึง่ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิติบคุ คลที่มิได้ จดั ตังขึ
้ ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรือ นิติบคุ คลใด ๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปี ล่าสุดที่มาจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุม่ ข้ างต้ น หรือ
มีมูลค่ าทรัพย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ใน 4 กลุม่ ข้ างต้ นดังที่ได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี ้
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มผี ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ที่เป็ นบุคคลสหรัฐฯ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ที่เป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจาตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ที่เป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี ้
ชื่อ

[]

ที่อยู่

2.10 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิติบคุ คลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others

ทังนี
้ ้ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-8BEN-E ซึง่ แสดงสถานะ________________________ไว้ ณ ที่นี ้แล้ ว

คายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูล
ข้ าพเจ้ ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“บริษัทฯ”) มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อตกลง ข้ อบังคับ คาสัง่ คาแนะนา คา
ร้ องขอ หรือสัญญาที่ได้ เข้ าทาหรือผูกพันภายใต้ หลักกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) รวมถึงข้ อกาหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง (“ข้ อกาหนดที่
เกี่ยวข้ อง”) กับองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ สรรพากร หรือหน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ (“หน่ วยงานที่รับผิดชอบ ”) ของต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของ
ประเทศไทย ตามที่ประกาศ และ/หรือ ทีไ่ ด้ มีการแก้ ไข หรือเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว
ในการนี ้ ข้ าพเจ้ ายินยอมและตกลงให้ บริษัท ฯ สามารถดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทังหมดตามที
้
่เห็นสมควร ดังต่อไปนี ้ เพื่อปฏิบตั ิตาม ข้ อกาหนดที่
เกี่ยวข้ อง
(1) การเปิ ดเผยและส่ งข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าตกลง ยินยอมให้ บริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ของข้ าพเจ้ าที่บริษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยและ/หรือนาส่งข้ อมูลหรือรายงานใด ๆ ตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
หรือตามที่สานักงานใหญ่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้ องของบริษัทฯ ต้ องเปิ ดเผย และ/หรือนาส่งให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และข้ าพเจ้ าตกลงจะให้ ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมตามที่
บริษัทฯ ร้ องขอ เพื่อเปิ ดเผยต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากบริษัทฯ
ข้ าพเจ้ าจะให้ ความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เกี่ยวกับข้ อมูลของข้ าพเจ้ า หรือหลักทรัพย์ของข้ าพเจ้ าที่ทาไว้
กับบริษัทฯ ทังนี
้ ้ รายละเอียดและ/หรือขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่บริษัทฯ จะได้ กาหนดและแจ้ งให้ ทราบเป็ นครัง้ คราวไป
(2) การเปลี่ยนแปลงสถานะข้ อมูล
ข้ าพเจ้ าตกลงและรับว่าจะแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลของข้ าพเจ้ าซึง่ ได้ แจ้ งให้ บริษัท ฯ ทราบก่อนหน้ านี ้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ที่อยูซ่ งึ่ ได้ จดทะเบียนไว้ การถือสัญชาติอื่น ที่อยูข่ องสถานที่ประกอบการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้รับประโยชน์ตามกฏหมายหรือผู้มีอานาจ
หน้ า 3 ของ 4

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5
ควบคุมนิติบคุ คล (ผู้ซงึ่ ถือหุ้น หรือมีสิทธิออกเสียงในนิติบคุ คลมากกว่าร้ อยละ 10 ของหุ้นทังหมด
้
หรือของสิทธิความเป็ นเจ้ าของ หรือสิทธิออกเสียง) สถานะทางภาษี หรือ
ในกรณีที่นิติบคุ คลนันกลายเป็
้
นผู้มีถิ่นที่อยูท่ างภาษี มากกว่า หนึ่ง ประเทศ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้ าพเจ้ าตกลงส่งมอบข้ อมูลรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และจะรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการ จัดส่งเอกสารเอง รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ ถ้ อยแถลงหรือ แบบฟอร์ มแสดงสถานะ FATCA เช่น W-8Ben และ
W-8Ben-E พร้ อมทังรั้ บรองเอกสารนันด้
้ วย
(3) การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่สง่ ข้ อมูลรายละเอียด หรือเอกสารให้ แก่บริษัท ฯ ตามที่ร้องขอ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากบริษัทฯ หรือ ข้ อมูล
รายละเอียดหรือเอกสารที่ให้ ไว้ แก่บริษัทฯ และ /หรือที่ สง่ มอบเพิ่มเติม ให้ นนไม่
ั ้ เป็ นปั จจุบนั ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือยกเลิกการให้ ความยินยอมในหนังสือ
ฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริษัทฯสามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัท ฯ สามารถดาเนินการตามขันตอนหนึ
้
่งขันตอนใด
้
หรือทังหมดตามที
้
่เห็นสมควร เพื่อปฏิบตั ิตามสัญญาหรือข้ อตกลงการซื ้อขาย โอนย้ าย หลักทรัพย์นี ้ และการให้ บริการอื่น และ /หรือข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง หรือเพื่อปกป้อง
สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายหรือในทางการค้ าของบริษัท ฯ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะ การปฏิเสธการให้ บริการ ซื ้อขาย โอนย้ าย หลักทรัพย์นี ้ และบริการอื่น การระงับการ
จ่ายจานวนเงินใด ๆ ที่ข้าพเจ้ ามีสิทธิได้ รับภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ดงั กล่าวนี ้ และการส่งมอบจานวนเงิน ดังกล่าวต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ
คืนให้ แก่ข้าพเจ้ าตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุข้างต้ น ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษัทยกเลิกการให้ บริการ ซื ้อขาย โอนย้ าย หลักทรัพย์นี ้ และบริการอื่นและ /หรือบอกเลิกสัญญา
หรือข้ อตกลงในการใช้ บริการดังกล่าวตามที่ ข้ าพเจ้ า ทาไว้ กบั บริษัทฯ โดยให้ ถือว่าเอกสารฉบับนี ้ เ ป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือข้ อตกลง การซื ้อขาย โอนย้ าย หลักทรัพย์นี ้
และการให้ บริการอื่น ๆ ด้ วย
ภายใต้ กฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้ วยการให้ ความเท็จ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบข้ อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ มนี ้อย่างละเอียดตามความรู้และความ
เข้ าใจของข้ าพเจ้ าอย่างดีที่สดุ แล้ วว่า ข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความจริง ถูกต้ อง และครบถ้ วนสมบูรณ์ทกุ ประการ

ลายมือชื่อ __________________________________________ ผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
(__________________________________________)
ลายมือชื่อ __________________________________________ ผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท
(__________________________________________)

ตราประทับ (ถ้ ามี)

วันที่_____________________________

หน้ า 4 ของ 4

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

หนังสือมอบอํานาจสําหรับการจองซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 6

อากรแสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอํานาจ
สําหรับการจองซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
การเสนอขายหุ้นสามัญจํานวนไม่ เกิน 2,270,000,000 หุ้น โดยอาจมีการจัดสรรหุ้นส่ วนเกิน
จํานวนไม่ เกิน 340,500,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
เขียนที่
วันที่
ข้ าพเจ้ า
(“ผู้มอบอํานาจ”) สัญชาติ
เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล เลขที่
อยูบ่ ้ านเลขที่/สํานักงานอยูท่ ี่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้จองซื ้อ
ขอมอบอํานาจให้ นาย/นาง/นางสาว
อายุ
ปี
เลขประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(“ผู้รับมอบอํานาจ”)
เป็ น ผู้รั บ มอบอํ า นาจโดยชอบด้ ว ยกฎหมายของข้ า พเจ้ า ในการดํ า เนิ น การจองซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน
หุ้น รวมเป็ นเงินค่าจองซื ้อทั ้งสิ ้น
บ า ท กั บ ธ น า ค า ร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น รวมถึงมีอํานาจใน
การลงนามจัดทํา แก้ ไข เพิ่มเติม ยื่น ส่งมอบ และรับคืนเอกสารต่างๆ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงใบจองซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ และดําเนินการใดๆ ทั ้งปวงอันจําเป็ นและสมควรที่เกี่ยวกับการจองซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ หรื อเพื่อดําเนินการจองซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ แทนข้ าพเจ้ าผู้มอบอํานาจได้ จนเสร็ จการ
การใดที่ผ้ ูรับมอบอํานาจได้ กระทําไปภายใต้ การมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี ้ ให้ มีผลผูกพัน
ข้ าพเจ้ าเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําด้ วยตนเองทุกประการ
หนังสือมอบอํานาจฉบับนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับตั ้งแต่วนั ที่ของหนังสือฉบับนี ้เป็ นต้ นไป
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เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี ้ ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจจึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน ณ
วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้ น

ลงชื่อ

ผู้มอบอํานาจ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบอํานาจ
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

ลงชื่อ

พยาน
(

)

หมายเหตุ:
การมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี ้ สงวนไว้ เฉพาะกรณีผ้ จู องซื ้อที่เคยผ่านขั ้นตอนการดําเนินการทําความรู้จกั
ลู ก ค้ าและตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อเท็ จ จริ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า (Customer Due Diligence & Know Your Customer:
CDD/KYC) แล้ ว และได้ ผ่านการทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ตามข้ อกําหนดที่
เกี่ยวข้ องแล้ วกับตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น ในระยะเวลาไม่เกินกว่าสองปี ก่อนวันที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญ
กรณีผ้ จู องซื ้อไม่เคยผ่านขั ้นตอนการดําเนินการทําความรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับลูกค้ า
(Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) และ/หรื อไม่เคยผ่านการทําแบบประเมินความสามารถ
ในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับสถาบันการเงินกับตัวแทนรับจองซื ้อหุ้น ผู้จองซื ้อต้ อง
จองซือ้ และชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญด้ วยตนเองเท่านัน้ ที่สาขาของตัวแทนรั บจองซื ้อหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น (โดยไม่
สามารถมอบอํานาจได้ ) ทั ้งนี ้ ตามเกณฑ์ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย
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เอกสารประกอบหนังสือมอบอํานาจ
สําหรั บการจองซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
การเสนอขายหุ้นสามัญจํานวนไม่ เกิน 2,270,000,000 หุ้น โดยอาจมีการจัดสรรหุ้นส่ วนเกิน
จํานวนไม่ เกิน 340,500,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
1.

เอกสารของผู้มอบอํานาจ
ประเภทบุคคล
เอกสารประกอบ
ผู้มอบอํานาจ
บุคคลธรรมดา บรรลุนิตภิ าวะ
สัญชาติไทย
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
• ในกรณีที่ไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน สามารถใช้ สําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
แทนสําเนาบัตรประชาชน
• สําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขประจําตัวประชาชน พร้ อมลงลายมือชื่ อรั บรองสําเนา
ถูกต้ อง
ผู้เยาว์
กรณีที่ผ้ เู ยาว์ที่ยงั ไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้ อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา
หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
• สําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ ูเยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ูใช้ อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อ
ผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อ ผู้ป กครองตามกฎหมาย พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อรั บ รองสําเนา
ถูกต้ อง
• หลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหุ้นได้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
กรณีที่ผ้ เู ยาว์มีบตั รประจําตัวประชาชน
• สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผู้เยาว์ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมื อชื่ อรั บรอง
สําเนาถูกต้ อง
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้ อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา
หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
• หลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหุ้นได้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
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ประเภทบุคคล
เอกสารประกอบ
ผู้มอบอํานาจ
บุคคลธรรมดา บรรลุนิตภิ าวะ
สัญชาติต่างด้ าว
• สําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
ผู้เยาว์
• หลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมายของประเทศที่
ผู้เยาว์นั ้นอยูใ่ นบังคับ
นิตบิ ุคคลที่
• สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองซื ้อ
จดทะเบียนใน
พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํ า เนาถูก ต้ อ ง โดยผู้มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุค คล และ
ประเทศไทย
ประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี) และ

• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาใบต่างด้ าว หรื อ สําเนาหนังสือเดินทางที่ยัง
ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิตบิ คุ คล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
• สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทําการแทน จะต้ องแนบหนังสือมอบอํานาจ
พร้ อมสําเนาบัตรประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอํานาจเป็ นฉบับสําเนา สําเนาหนังสือมอบอํานาจดังกล่าว
จะต้ อ งลงนามรั บ รองสํ า เนาถูก ต้ อ งโดยผู้มี อํ า นาจลงนามของนิ ติบุค คลที่ เ ป็ น ผู้ม อบ
อํานาจด้ วย และประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี)

นิตบิ ุคคลที่
จดทะเบียนใน
ต่ างประเทศ

• สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั ้งบริ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อ สําเนาหนังสือ
แสดงความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองซื ้อ และ
รายชื่อผู้มีอํานาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบ
จองซื ้อ ซึ่งเอกสารทั ้งหมดต้ องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิตบิ คุ คล และประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี) และ
• สําเนาใบต่างด้ าว หรื อ สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มี
อํานาจลงนามนิตบิ คุ คล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องในต่างประเทศ ต้ องดําเนินการ
ดังนี ้
1. ให้ เจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าว
ได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ทําหรื อผู้ให้ คํารับรอง
ความถูกต้ องของเอกสารดังกล่าว และ
4
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ประเภทบุคคล
ผู้มอบอํานาจ

เอกสารประกอบ
2. ให้ เจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทํา
หรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชื่อและประทับตราของเจ้ าหน้ าที่ Notary
Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดําเนินการตาม ข้ อ 1
หมายเหตุ: การรับรองเอกสารต้ องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองซื ้อ

2.

เอกสารของผู้รับมอบอํานาจ
ประเภทบุคคล
ผู้มอบอํานาจ
บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทยที่
บรรลุนิตภิ าวะ

บุคคลธรรมดา
สัญชาติต่างด้ าว
ที่บรรลุนิตภิ าวะ
นิตบิ ุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ประเทศไทย

นิตบิ ุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่ างประเทศ

เอกสารประกอบ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
หรื อ
• ในกรณีที่ไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน สามารถใช้ สําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง แทนสําเนาบัตร
ประชาชน
• สําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
• สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองซื ้อ
พร้ อมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํ า เนาถูก ต้ อ ง โดยผู้มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุค คล และ
ประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) และ
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาใบต่างด้ าว หรื อ สําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยงั
ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิตบิ คุ คล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
• สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั ้งบริ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อ สําเนาหนังสือ
แสดงความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิ น 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองซือ้ และ
รายชื่อผู้มีอํานาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบ
จองซื ้อ ซึ่งเอกสารทั ้งหมดต้ องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิตบิ คุ คล และประทับตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ ามี) และ
• สําเนาใบต่างด้ าว หรื อ สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี ) ที่ยังไม่
หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลงนามนิตบิ คุ คล พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
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ประเภทบุคคล
ผู้มอบอํานาจ

เอกสารประกอบ
ทังนี
้ ้ สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องในต่างประเทศ ต้ องดําเนินการ
ดังนี ้
1. ให้ เจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าว
ได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ทําหรื อผู้ให้ คํารับรอง
ความถูกต้ องของเอกสารดังกล่าว และ
2. ให้ เจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทํา
หรื อรับรองความถูกต้ อง ทําการรับรองลายมือชื่อและประทับตราของเจ้ าหน้ าที่ Notary
Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดําเนินการตาม ข้ อ 1
หมายเหตุ: การรับรองเอกสารต้ องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองซื ้อ

3. ใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือ
ชีช้ วน ส่ วนที่ 3
หมายเหตุ – หากมี การ ขูด ลบ ขี ดฆ่าและเพิ่ มเติ มหนังสือมอบอํานาจ ต้องให้ผมู้ อบอํานาจเซ็นชื อ่ กํากับไว้ดว้ ย
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คําชีแ้ จงเพิ่มเติมสําหรั บ ผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรั พย์
นายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์ บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น
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คำชีแ้ จงเพิ่มเติมสำหรับ ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝำกหลักทรัพย์
นำยหน้ ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ บริษัท ไทยเอ็นวีดอี ำร์ จำกัด และบุคคลใด ๆ ที่ถือ
หุ้นสำมัญของบริษัท สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน) หุ้นสำมัญของบริษทั ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) หรือ
หุ้นสำมัญของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อำหำร จำกัด (มหำชน) แทนบุคคลอื่น
เรี ยน ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์
จากัด และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) หุ้นสามัญของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“CPALL”) หรื อหุ้นสามัญของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
(“CPF”) แทนบุคคลอื่น
2 ธันวาคม 2564
ทุกท่าน
ตามที่จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ หรื อหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิของ
บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิของ CPALL หรื อ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิของ CPF โดยในแต่ละกรณีเป็ นการเสนอขายตาม
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละท่าน (“กำรเสนอขำยหุ้นให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้ รับกำรจัดสรร
ตำมสัดส่ วน”) บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จึงได้ จัดส่งใบรับรองการจองซื ้อหลักทรัพย์และ
เอกสารอื่นทีเ่ กี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วน ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่มีสิทธิที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ของ CPALL หรื อของ CPF (แล้ วแต่กรณี) ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน
2564 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นในการเสนอขายหุ้น (“วันกำหนดสิทธิ ”) (Record
Date)
ทั ง้ นี ้ หุ้ นของบริ ษั ท ฯ มิ ไ ด้ มี ก ารจดทะเบี ย น และจะไม่ มี ก ารจดทะเบี ย นตามพระราชบัญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ ข อง
สหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (“พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ของสหรั ฐฯ”) และจะไม่เสนอ หรื อขาย ภายในหรื อเข้ าไปในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นจากข้ อกาหนดการจดทะเบียน หรื อเป็ นธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ ข้อกาหนดการจด
ทะเบียนภายใต้ พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ อนึ่ง หุ้นของบริ ษัทฯ จะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ หรื อเสนอขายโดย
เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้ บงั คับของรัฐ จังหวัด อาณาเขต มณฑล หรื อเขตอานาจใดในประเทศสหรัฐอเมริกา
หรื ออาณาเขตที่ถกู จากัด (Restricted Territories) แห่งอื่น (ดังที่นิยามท้ ายนี ้) หรื อในที่แห่งใดนอกประเทศไทย ดังนัน้
เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง จะไม่มีการเสนอ ขาย รับไป ใช้ สิทธิ สละสิทธิ ขายต่อ ส่ง
มอบ หรื อจัดสรรหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรื อโดยอ้ อม ภายในหรื อเข้ าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อในอาณา
เขตที่ถกู จากัด (Restricted Territories) แห่งอื่น หรื อในประเทศอื่นใดซึง่ การกระทาดังกล่าวถือเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องของประเทศนัน้ หรื อจะต้ องมีการจดทะเบียนการดาเนิน การในประเทศนัน้ ทังนี
้ ้ จะไม่มีการเสนอขายหุ้น
ของบริษัทฯ ต่อประชาชนทัว่ ไปในประเทศสหรัฐอเมริกา
หากท่านได้ รับ ใบรั บรองการจองซือ้ หลัก ทรั พย์ แ ละเอกสารที่เกี่ ยวข้ องในฐานะผู้ถื อหุ้น ที่มี รายชื่อ ปรากฏในสมุด
ทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ CPALL หรื อ CPF และท่ า นเป็ น ผู้ ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ นายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด หรื อตัวกลางอื่นใดซึ่งถือหุ้นของบริ ษัทฯ CPALL
หรื อ CPF เพื่อบัญชีหรื อเพื่อประโยชน์ของเจ้ าของบัญชีหรื อลูกค้ าของท่าน โปรดพิจารณาและปฏิบตั ิตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1. เนื่องจากการเสนอขายหุ้นให้ ผ้ ูถือหุ้นเดิม ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วน มิได้ มีการเสนอขายในประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา (รวมถึงอาณาเขต และพืน้ ที่ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศสหรั ฐอเมริ กา รั ฐใดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia)) ญี่ปนุ่ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน
อินเดีย ฟิ ลิปปิ นส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์ แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้ หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย
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หรื อแคนาดา (“อำณำเขตที่ถูกจำกัด”) (Restricted Territories) หรื อประเทศอื่นใดหรื อให้ แก่บุคคลใด ซึ่งการ
เสนอขายหุ้นอาจจะส่งผลให้ ขัดต่อกฎหมาย หรื อระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื ออาจเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ
CPALL CPM และ CPH ต้ อ งมี ภาระหน้ า ที่ ใ นการด าเนิ น การใด ๆ เพิ่ ม เติ ม ไปจากที่ ต้ อ งด าเนิ น การภายใต้
กฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อทาให้ การเสนอขายหุ้นไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้น อันที่จะได้ มีการแจ้ ง และ
เปิ ดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป (หากมี) ดังนัน้ กรุณาให้ ความร่วมมือไม่
ส่งต่อ เผยแพร่ หรื อกระทาการโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ เจ้ าของบัญชีหรื อลูกค้ าของท่านซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็ นบุคคล
ธรรมดาซึง่ มีที่อยู่จดั ส่งเอกสารอยู่นอกประเทศไทย หรื อผู้ถือหุ้นเดิมรายใดซึง่ มีที่อยู่จดั ส่งเอกสารอยู่ในอาณาเขต
ที่ถกู จากัด (Restricted Territories) หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้ วนหรื อไม่สามารถรับรองได้ ว่าตนเป็ น
ผู้ที่ มี คุณ สมบัติครบถ้ วนในการจองซือ้ ได้ ม า และ/หรื อ รั บ ไว้ ซึ่งหุ้นของบริ ษัท ฯ โดยชอบด้ วยกฎหมายตาม
กฎหมายของประเทศที่ตนอาศัยหรื อมีสถานที่ตั ้ง (qualified investors) หรื อผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใด อันที่จะได้ มี
การแจ้ งและเปิ ดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป (หากมี) ได้ รับใบรับรองการ
จองซื ้อหลักทรัพย์ หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
2. กรุ ณ าให้ ความร่ วมมือ ไม่ปฏิ บัติตามคาสั่งใด ๆ จากเจ้ า ของบัญชี หรื อ ลูก ค้ าของท่ านซึ่งเป็ น ผู้ถือ หุ้นเดิมที่มี
ลักษณะดังที่กล่าวในข้ อ 1. เพื่อเข้ าร่ วมในการเสนอขายหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วน
เว้ น แต่ ในกรณี ที่ บ ริ ษัท ฯ CPALL หรื อ CPF (แล้ ว แต่กรณี ) ได้ ยื น ยัน กับ ท่ านว่า เจ้ า ของบัญชี หรื อ ลูกค้ าผู้นัน้
สามารถเข้ าร่วมการเสนอขายหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วนได้
3. หากท่านได้ รับคาถามเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรตามสัดส่วน จากเจ้ าของ
บัญชีหรื อลูกค้ าของท่านซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นเดิมที่มีลกั ษณะดังที่กล่าวในข้ อ 1. กรุณาแนะนาเจ้ าของบัญชีหรื อลูกค้ าผู้
นันให้
้ ติดต่อตัวแทนของฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ CPALL หรื อ CPF (แล้ วแต่กรณี)
แผนกประสำนงำนตลำดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)
โทร.

02-067-8285

อีเมล์

ir@siammakro.co.th

สำนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
โทร.

02-071-4369

อีเมล์

investor@cpall.co.th

สำนักลงทุนสัมพันธ์ และตลำดทุน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อำหำร จำกัด (มหำชน)
โทร.

02-766-8322, 8357

อีเมล์

iroffice@cpf.co.th

