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บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญ 

รายละเอียดวิธีการจองซือ้ และการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญ 

ของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  

ส าหรับผู้ถือหุ้นของเดิมของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  

เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร 

 

  

 

สแกนเพื่อดาวน์โหลดหนังสือชีช้วน 
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วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขในการจองซือ้หุ้นสามัญของ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“MAKRO”) ท่ีเสนอขายให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นของเดิมของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับการ
จัดสรร 

 

1. ก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญ  

ตัง้แต่เวลา 8.30 ของวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วัน) ภายใน

วันและเวลาท าการของแต่ละส านักงานและสาขาของตัวแทนรับจองซือ้หุ้น  และสามารถท ารายการผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) ภายในช่วงเวลาข้างต้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

2. ตัวแทนรับจองซือ้หุ้น (Subscription Agents)  

(ก) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท์ Call Center: 0-2645-5555 หรือ 1333 

www.bangkokbank.com 

(ข) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท์ Call Center: 02-777-6784 

www.scb.co.th 

3. วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะได้รับสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญของ MAKRO ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญ
เดิมของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขายในคราวนี ้ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้ น

สามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิง้ทัง้จ านวน) โดยผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรอาจแสดงความจ านงที่จะจองซือ้หุ้ นสามัญของ MAKRO ในครัง้นีต้ามสิทธิที่ได้รับ 
หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือสละสิทธิไม่จองซือ้หุ้นสามัญในครัง้นี ก็้ได้  โดยไม่มีการก าหนด

อัตราสูงสุดของการจองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร โดยจะต้องจองซือ้หุ้นสามัญขัน้ต ่าจ านวน 1 หุ้น และ
จะต้องเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 1 หุ้น ทัง้นี ้จ านวนหุ้นที่ MAKRO สามารถจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรทัง้หมดจะไม่เกินจ านวนหุ้นช าระแล้วของบริษัทฯ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หารด้วย

อัตราส่วนสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญของ MAKRO (ตามที่ได้ระบุข้างต้น) 
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ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญของ MAKRO ผ่านเว็บไซต์ 
https://www.settrade.com โดยการกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน (ส าหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) 
หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (ส าหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติอื่น) หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (ส าหรับนิติบุคคล) ตัง้แต่

ประมาณวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันสิน้สุดการจองซือ้  

 ทัง้นี ้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่แสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการ

จัดสรรหุ้นสามัญในส่วนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือ
หุ้นของ MAKRO ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) (“CPALL”) และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับ
การจัดสรรที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่านัน้ โดยสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของผู้

ถือหุ้นของMAKRO ผู้ถือหุ้นของ CPALL และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ละรายจะค านวณจากการน าสิทธิของผู้ ถือหุ้ น
ของ MAKRO ผู้ถือหุ้นของ CPALL และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิทัง้หมดของ ผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายมารวมกัน ทัง้นี ้หลักเกณฑ์ส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี  ้

(1) กรณีที่มีหุ้นสามัญที่เสนอขายเหลือมากกว่า หรือเท่ากับหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

 ผู้ถือหุ้นของ MAKRO ผู้ถือหุ้นของ CPALL และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรที่แสดงความจ านง
จองซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามจ านวนที่แสดงความ
จ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิทัง้จ านวน 

(2) กรณีที่มีหุ้นสามัญที่เสนอขายเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

 ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ MAKRO ผู้ถือหุ้นของ CPALL และ ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วนทัง้หมดแล้ว ให้จัดสรรหุ้นสามัญคงเหลือ

ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของ MAKRO ผู้ถือหุ้นของ CPALL และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและ
แสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย โดยค านวณจาก
การน าสิทธิของผู้ถือหุ้นของ MAKRO ผู้ถือหุ้นของ CPALL และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่แสดงความจ านงจองซือ้

เกินกว่าสิทธิทัง้หมดของผู้ถือหุ้ นแต่ละรายมารวมกัน  (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการ
ค านวณให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ทัง้จ านวน) ทัง้นี ้ ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญที่คงเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้ นของ  
MAKRO ผู้ถือหุ้นของ CPALL และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่แสดงความจ านงจองซือ้หุ้ น

สามัญเกินกว่าสิทธิและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิ ธีการ
ในข้อ (2) นี ้จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น  

อย่างไรก็ดี MAKRO มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของ MAKRO  

ผู้ถือหุ้นของ CPALL และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าว
ท าให้ หรืออาจเป็นผลให้ MAKRO และผู้ถือหุ้นเดิม 

(ก) กระท าการที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือของต่างประเทศ  
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(ข) มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ 

(ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญ  

ทัง้นี ้การด าเนินการจัดสรรดังกล่าวอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน โดยจะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเพื่อให้การเสนอขายหุ้ น

สามัญของ MAKRO ในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ  

 

4. วิธกีารช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นและการจองซือ้หุ้นสามัญ 

เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นจากตัวแทนรับจองซือ้หุ้ นที่ผู้จองซือ้จะท าการจองซือ้  ในกรณีที่เ กิด
ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้โควิด -19 และ/หรือการ
ด าเนินการตามมาตรการของหน่วยงานรัฐเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 ทัง้นี ้ตัวแทนรับจองซือ้หุ้น และ/หรือ

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการจองซือ้และ
รายละเอียดที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม ผู้จองซือ้จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี ้

(1) ผู้จองซือ้สามารถตรวจสอบสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญของ MAKRO ผ่านเว็บไซต์ https://www.settrade.com โดย

การกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน (ส าหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (ส าหรับ
บุคคลธรรมดาสัญชาติอื่น) หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (ส าหรับนิติบุคคล) ตัง้แต่ประมาณวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 
ถึงวันสิน้สุดการจองซือ้  

(2) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หุ้นสามัญขัน้ต ่าจ านวน 1 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 1 หุ้น  

(3) ผู้จองซือ้ทุกรายจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนีอ้ย่างเคร่งครัด ผู้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมูลการจองซือ้ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) หรือกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามัญ (แบบ ค. ส าหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ 

CPF) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ตามเง่ือนไขและวิธีการที่ตัวแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายก าหนด ในกรณีที่ผู้จอง
ซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู่และต้องการน าหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากเข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ชื่อผู้จอง
ซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์เท่านั น้ โดยผู้จองซือ้สามารถเลือกจองซือ้หุ้ นตาม

วิธีการจองซือ้หุ้นสามัญ ดังต่อไปนี ้

(ก) การจองซือ้และช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ (Online)  

ส าหรับบุคคลธรรมดา 

เฉพาะผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยท่ีมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป สามารถจองซือ้

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

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) และท าการจองซือ้ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  (มหาชน) สามารถ

ช าระค่าจองซือ้หุ้นด้วยการหักบัญชีธนาคารที่ผูกกับแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking 
โดยเง่ือนไขการช าระเงิน  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  (มหาชน) 

- ส าหรับผู้จองซือ้ที่ยังไม่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

Bangkok Bank Mobile Banking เปิดบัญชีออนไลน์ (e-Savings) ยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม 
National Digital ID (NDID) และจองซือ้ออนไลน์ โดยผู้จองซือ้สามารถศึกษารายละเอียดและคู่ มือ
ส าหรับการ เ ปิด บัญชี  e-saving บนเ ว็บไซต์ ของธนาคารกรุ ง เ ทพ  จ า กัด  (มหาชน) ไ ด้ ที่  

https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-
to-Use/Open-eSavings  

- ส าหรับผู้ที่เปิดบัญชีแล้วสามารถสร้างโปรไฟล์การจองซือ้หลักทรัพย์ตามขัน้ตอนด่านล่าง หรือ หากผู้

จองซือ้มีโปรไฟล์กับธนาคารอยู่แล้วกรุณาตรวจสอบข้อมูลจองซือ้และวิธีรับหลักทรัพย์ก่อนวันจองซือ้  
ห รื อ ผู้ จ อ ง ซื ้ อ ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร ส ร้ า ง โ ป ร ไ ฟ ล์ โ ด ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่  
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-

to-Use/Securities-Subscription  
หมายเหตุ ผู้จองซือ้สามารถสร้างโปรไฟล์ส าหรับการจองซือ้หุ้ นสามัญผ่าน Bangkok Bank Mobile 
Banking ได้ในช่วงเวลา 07.00 ถึง 22.00 น. ของทุกวัน (การสร้างโปรไฟล์ดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการ

จองซือ้หุ้นสามัญ) 
- ทัง้นี ้การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลจองซือ้ และรายละเอียดวิธีการรับหลักทรัพย์ สามารถท าได้ก่อนการท า

รายการจองซือ้ส าเร็จเท่านัน้ หากท ารายการจองซือ้ส าเร็จแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจองซือ้ 
และรายละเอียดวิธีการรับหลักทรัพย์ได้  

 

  

https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-to-Use/Open-eSavings
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-to-Use/Open-eSavings
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-to-Use/Securities-Subscription
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-to-Use/Securities-Subscription
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ขัน้ตอนการสร้างโปรไฟล์จองซือ้ Bangkok Bank Mobile Banking 

ขัน้ตอนท่ี 1 
เลือกเมนู “การลงทุน” 
(บริเวณมุมล่างขวา) 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 
เลือก “หลักทรัพย์” และคลิก “สร้างโปรไฟล์จองซือ้” 
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ขัน้ตอนการสร้างโปรไฟล์จองซือ้ Bangkok Bank Mobile Banking 

ขัน้ตอนท่ี 3 
กรอกข้อมูลส่วนตัวและท าตามขัน้ตอนหน้าจอ 
(หากเลือกวิธีรับหลักทรัพย์เข้าบัญชีของผู้จองซือ้ 

กรุณาตรวจสอบชื่อ – นามสกุลผู้จองซือ้ 

จะต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลของบัญชีหลักทรัพย์  
และตรวจสอบบัญชีรับคืนเงินจองซือ้ ก่อนการจองซือ้) 

 

ขัน้ตอนท่ี 4 
เมื่อสร้างโปรไฟล์ส าเร็จ 

สามารถจองซือ้หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างเสนอขายได้ทันที 
 

 
 

 
 

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

to-Use/Securities-Subscription 

- กรณีที่ผู้จองซือ้ยังไม่เคยท าแบบประเมินความเส่ียงหรือ แบบประเมินความเส่ียงหมดอายุ ผู้ลงทุน
สามารถท าแบบประเมินก่อนการจองซือ้ผ่าน 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 ติม ใ น หั ว ข้ อ ก า ร ป ระ เ มิ น ก าร ล ง ทุน ไ ด้ ที่  
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-
to-Use/Mutual-Funds  

 

https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-to-Use/Securities-Subscription
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-to-Use/Securities-Subscription
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-to-Use/Mutual-Funds
https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/Bualuang-mBanking/How-to-Use/Mutual-Funds
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ขัน้ตอนการจองซือ้ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking 

ขัน้ตอนท่ี 1 
เลือกเมนู “การลงทุน” 
(บริเวณมุมล่างขวา) 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 
เลือก “หลักทรัพย์” 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 

เลือกหลักทรัพย์ที่ต้องการจองซือ้  
และ กด “จองซือ้” ตามสิทธิ ต่อไปนี ้ 

- ผู้ถือหุ้น CPF ท่ีมีสิทธิ กด “MAKRO-R-CPF” 
- ผู้ถือหุ้น CPALL ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-CPALL” 
- ผู้ถือหุ้น MAKRO ที่มีสิทธิ กด “MAKRO-R-MAKRO” 

- ประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้น CPALL, CPF, MAKRO  
ที่ต้องการจองซือ้มากกว่าสิทธิ กด “MAKRO-SMALL-
LOT” 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 (ต่อ)  
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ขัน้ตอนการจองซือ้ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking 

ขัน้ตอนท่ี 4 
เลือก ตรวจสอบรายละเอียด แล้วกด “จองซือ้” 
จากนัน้ท าตามขัน้ตอนจนเสร็จสิน้ กด “ยืนยัน” 
(กรณีที่จองซือ้โดยใช้สิทธิส าหรับผู้ถือหุ้นเดิม  

ให้เลือกเลขที่ผู้ถือหน่วย (Shareholder Registration No.)  
และใส่จ านวนหน่วยที่ต้องการใช้สิทธิ และกด “ต่อไป” เพื่อ

ช าระเงินผ่านบัญชีที่ผูกกับ Bangkok Bank Mobile 
Banking เท่านัน้) 

 
 

ขัน้ตอนท่ี 5 
เมื่อท ารายการส าเสร็จ  

ผู้จองซือ้จะได้รับสลิปเป็นหลักฐาน 
 
 
 

 
 
 

 

 

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

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
และท าการจองซือ้ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวข้างต้นของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
สามารถช าระค่าจองซือ้หุ้ นด้วยการหักบัญชีธนาคารที่ผูกกับแอปพลิเคชัน SCB Easy App โดย

เง่ือนไขการช าระเงิน  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (เฉพาะผู้
จองซือ้ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) และได้เปิดใช้บริการแอปพลิเคชัน 
SCB Easy App แล้วเท่านัน้) 

- โดยผู้จองซื ้อต้องท าการลงทะเบียนก่อนท าการจองซื ้อในแอปพลิเคชัน SCB Easy App
ส าหรับการใช้งานครัง้แรกและลงทะเบียนเพียงครัง้เดียว โดยสามารถลงทะเบียนได้ทุกวันระหว่ าง
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เวลา 08.30 น. ถึง 22.00 น. (การลงทะเบียนดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการจองซือ้หุ้นสามัญ) ตามวิธีการ
ดังต่อไปนี ้ 

1 เ ลือกเมนู  “การลงทุน ” > “หุ้ น

สามัญ/หน่วยทรัสต์/หน่วยลงทุน” 

 

2 ระบบจะให้ใส่ PIN เพื่อให้ผู้จองซือ้

ลงทะเบียน  
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3 

- ระบบแสดงข้อมูลของผู้จองซื ้อที่
เ ค ยให้ ไ ว้ กับธนาคาร  เ ลือก

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ
ตรวจสอบ Email ที่ระบบแสดง  

- ก รณี ข้ อ มู ล ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ห รื อ

ต้ องการ เป ล่ียนแปลง ข้ อ มู ล
สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูล
ได้เฉพาะที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  

อีเมล์ และกด “ถัดไป”  
- ผู้จองซือ้ระบุข้ อมูลด้านอ าชีพ  
แหล่งที่มาของรายได้และเ งิน

ลงทุน และกดปุ่ม “ถัดไป”  
 

 

4 

- ระบบตรวจสอบแบบปร ะเมิน

ความเหมาะสมในการลงทุนของ
ผู้จองซือ้ (กรณีผู้จองซือ้ไม่เคยท า
แบบประเมินฯ จะต้องท าแบบ

ประเมินความเหมาะสมในการ
ลงทุนก่อน)  

- เมื่อท าแบบประเมินฯ เสร็จ ระบบ

จ ะ แ ส ด ง ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ  ที่
ล ง ท ะ เ บี ย น  ใ ห้ ผู้ จ อ ง ซื ้ อ
ตรวจสอบและกด “ยืนยัน” 

 

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

ABCDEFG @ XXXX.COM 
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5 

ระบบจะให้เลือกเบอร์มือถือส าหรับ
รับ OTP  เพื่อให้ ผู้จองซือ้ใ ส่รหัส 

OTP  เมื่อใส่รหัส OTP ถูกต้องแล้ว
ให้กด “ตกลง” ก็จะเสร็จสิน้ขัน้ตอน
การลงทะเบียน 

 

 

- หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้จองซือ้สามารถท าการจองซือ้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy App  
ภายในระยะเวลาจองซือ้ ตามขัน้ตอนรายละเอียดด้านล่างนี ้ (ทัง้นี ้ การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลจองซือ้ 

และรายละเอียดวิธีการรับหลักทรัพย์ สามารถท าได้ก่อนการท ารายการจองซือ้เท่านัน้ หากท ารายการ
จองซือ้ส าเร็จแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจองซือ้ และรายละเอียดวิธีการรับหลักทรัพย์ได้) 

1 

เ ลือกเมนู  “การลงทุน ” > “หุ้ น
สามัญ/หน่วยทรัสต์/หน่วยลงทุน” 
และใส่ PIN > “รายการหลักทรัพย์” 

(Securities List)  
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2 

- กด “เลือก” (Select) หุ้ นสามัญ 
MAKRO ที่ต้องการท าการจอง
ซือ้ ซึ่งมี 4 รายการ ดังนี ้

1) ส าหรับผู้จองซือ้รายย่อย 
2) ส าหรับผู้ถือหุ้ นสามัญเดิมของ 
MAKRO ที่มีสิทธิ 

3) ส าหรับผู้ถือหุ้ นสามัญเดิมของ 
CPALL ที่มีสิทธิ 
4) ส าหรับผู้ถือหุ้ นสามัญเดิมของ 

CPF ที่มีสิทธิ 
- ผู้จองซือ้เลือกจองซือ้หุ้ นสามัญ
แล้ว ระบบจะแสดงสรุปข้อมูล

ส าคัญของหุ้ นสามัญ เมื่อ ผู้จอง
ซื ้ อ อ่ า น เ ส ร็ จ ใ ห้ ก ด ก ล่ อ ง 
“ยอมรับ” และกด“ถัดไป” (Next)  

- กรณีจองซือ้หุ้ นสามัญส าห รับ
สิทธิผู้ถือหุ้ นเดิมของ MAKRO 
CPALL และ CPF ระบบจะแสดง

ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้ น และ
จ านวนสิทธิที่สามารถจองซือ้ ได้  

ให้เลือกสิทธิที่จะจองซือ้ และกด 
“ถัดไป” (Next)       

  

3 

- ระบบจะให้ ระบุจ านวนหุ้ นที่
ประสงค์จะจองซือ้ และแสดง

จ านวนเงินรวม ถึงให้เลือกวิธีการ
รับหลักทรัพย์ มีให้เลือก 3 วิธี คือ  

1) เข้าบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ของผู้

จองซือ้  
2) เ ข้ า บัญ ชี ข อ ง บ ริ ษั ท ผู้ ออก
หลักทรัพย์เลขที่ 600  

3) ใบหุ้นจัดส่งไปทางไปรษณีย์  
- เ สร็ จแ ล้วกด ปุ่ม  “ต รวจสอบ

ข้อมูล” (Review) 
(หมายเหตุ กรณีลูกค้าเลือกรับหุ้ น
เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพ ย์ เ ลขที่  

 

0123456789 

บริษัท ทดสอบ 1 

บริษัท ทดสอบ 2 
2TEST 

1TEST 
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600 ระบบจะมีแบบฟอร์ม FATCA 
ให้กรอกเพิ่ม) 

4 

ระบบจะแสดงรายละเอียดการจอง

ซื ้อหุ้ นสามัญเพื่ อ ให้ต รวจสอบ
ความถูกต้ อง  ถ้า ถูกต้ องให้กด 
“ยืนยัน” 

 

5 

ระบบจะให้ยืนยันรายการโดยให้

เลือกเบอร์มือถือส าหรับรับ OTP 
และกด “ถัดไป” เมื่อใส่รหัส OTP 
ถูกต้อง ระบบแสดงการท ารายการ

ส าเร็จ 

 

หลักฐานการท ารายการจองซือ้ 

เมื่อท ารายการจองซือ้ส าเร็จ ระบบจะท าการบันทึกภาพสรุปรายการแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้ น
สามัญในอัลบัม้รูปบนโทรศัพท์มือถือ / อุปกรณ์ที่ผู้จองซือ้ท ารายการจองซือ้ รวมถึงผู้จองซือ้สามารถ

ตรวจสอบข้อมูลการจองซือ้ได้จากแอปพลิเคชัน SCB Easy App เมนู”ธุรกรรมของฉัน“ >> “การลงทุน” 
>> “หุ้นสามัญ/หน่วยทรัสต์/หน่วยลงทุน” >>  “รายการหลักทรัพย์” >> “ประวัติรายการของฉัน” (My 
Transaction) 

โดยสามารถจองซือ้ได้ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ของวันที่  4 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่  9 
ธันวาคม 2564 โดยในกรณีที่เป็นการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซือ้จะสามารถช าระเ งินได้
ตามวิธีการ และวงเงินการโอนสูงสุดต่อวันผ่านระบบออนไลน์ของตัวแทนรับจองซือ้หุ้ นแต่ละราย  หากผู้

จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้และช าระเงินในวงเงินที่สูงกว่าจ านวนดังกล่าว ผู้จองซือ้สามารถด าเนินการจอง
ซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ (Hard Copy) ผ่านส านักงานหรือสาขาของตัวแทนรับจองซื ้อหุ้ น
แต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน โดยผู้จองซือ้ที่จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) 

จะต้องเป็นลูกค้าของตัวแทนรับจองซือ้หุ้ นรายนัน้ ๆ หรือเป็นผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับตัวแทนรับจองซือ้หุ้ น 
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รายนัน้ ๆ และได้เปิดใช้บริการระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking แล้ว ตามที่ตัวแทนรับจอง
ซือ้หุ้นแต่ละรายก าหนดเท่านัน้ และผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกค้า (Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) และได้ด าเนินการจัดท าแบบ

ประเมินความสามารถรับความเส่ียง  (Suitability Test) กับตัวแทนรับจองซือ้หุ้ นรายดังกล่าว ในช่วง
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ หรือตามที่ตัวแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายก าหนด โดยตัวแทนรับจอง

ซือ้หุ้นแต่ละรายจะมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ อง
ยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชีช้วน และ/หรือ ข้อมูลสรุปของหนังสือชี ้
ชวน (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้วน และ/หรือข้อมูลสรุปของหนังสือชีช้ วน  

(Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ และยอมรับความเส่ียง โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลง
นามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้วิธีปฏิบัติการ
จองซือ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ตอนที่ตัวแทนรับจองซือ้หุ้นก าหนดเพิ่มเติมส าหรับลูกค้าของตน

ในภายหลัง 

(ข) การจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซื ้อ (Hard Copy)  

(1) ส าหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับจองซือ้หุ้ น ขอแนะน าให้ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทยที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปด าเนินการจองซือ้ผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile 
Banking ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือ SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) เพื่อความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วในการท ารายการของท่าน และส าหรับ (1) ผู้จองซือ้
ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (2) ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ และ (3) ผู้จองซือ้ที่ เ ป็นผู้เยาว์ สามารถจองซือ้ได้ที่ส านักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร

ตัวแทนรับจองซือ้เท่านัน้ ทัง้นี ้ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการจองซือ้และรายละเอียดที่เก่ียวข้องตามความ
เหมาะสม 

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ส านักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนรับจองซือ้หุ้ น ภายใน
ระยะเวลาการจองซือ้ตัง้แต่ เวลา 8.30 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม  
2564 ภายในวันและเวลาท าการของแต่ละส านักงานและสาขาของตัวแทนรับจองซือ้หุ้ น  โดยผู้จองซือ้

จะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ตัวแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายได้จัดเตรียมไว้ ซึ่ง
อาจมีความต่างกันในรายละเอียดในแต่ละสถานที่ โดยผู้จองซือ้ทุกรายจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่ อไปนี ้
อย่างเคร่งครัด ผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้น สามัญ (แบบ ค. ส าหรับผู้ถือ

หุ้นเดิมของ CPF) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงนาม หากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล ใบจองซือ้จะต้อง
ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนัน้พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  
ทัง้นี ้ ผู้จองซือ้จะต้องแนบใบรับรองการจองซือ้หลักทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ่งเป็นเอกสารแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้ นซึ่ง

ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดังต่อไปนี ้
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ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

- บัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)) หรือ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่

ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน หรือในกรณีที่บัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่
มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้จะต้อง

ตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจองซือ้ทุกฉบับ 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยาว์ที่ ยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน จะต้องแนบส าเนาใบสูติบัตร พร้อมทัง้
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทน

โดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย รวมทัง้ส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้
ผู้ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าผู้เยาว์สามารถจองซือ้หุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

หรือ กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจ าตัวประชาชน จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัว
จริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)) หรือแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของ ผู้ใช้

อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้
ผู้ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าผู้เยาว์สามารถจองซือ้หุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

- ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/นามสกุล ซึ่งท าให้ชื่อ/นามสกุลไม่ตรงกับข้อมูลผู้ถือหุ้ นตามที่ปรากฏใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ นของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (Record Date) ผู้จองซือ้ต้อง

แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า 
หนังสือรับรอง เป็นต้น 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนัง สือชี ้

ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสราย
วันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้แจ้งความประสงค์
ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเ งินฝากธนาคารเท่านัน้และต้อง

แนบส าเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บัญชีเ งินฝากธนาคาร พร้อมทัง้ลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องแนบมากับใบจองซือ้  

ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

- ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนา ถูกต้ อง 

โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจองซือ้ทุกฉบับ 
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- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าผู้เยาว์สามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถูกต้ อง
ตามกฎหมายของประเทศที่ผู้เยาว์นัน้อยู่ในบังคับ 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนัง สือชี ้

ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสราย
วันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้แจ้งความประสงค์

ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเ งินฝากธนาคารเท่านัน้และต้อง
แนบส าเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บัญชีเ งินฝากธนาคาร พร้อมทัง้ลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องแนบมากับใบจองซือ้ 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันย่ืนใบจองซือ้ ซึ่งได้
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทับตราส าคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมทัง้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)) หรือ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่

เก่ียวข้องกับการจองซือ้ทุกฉบับ 

- ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน จะต้องแนบหนังสือมอบอ านาจที่ ยั งไม่
หมดอายุจากนิติบุคคลดังกล่าวมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน  พร้อม

ทัง้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง  (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน  ธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด  
(มหาชน)) หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยัง

ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวตามที่ปรากฏในหนัง สือ
มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอ านาจ
เป็นฉบับส าเนา ส าเนาหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดย ผู้มี

อ านาจลงนามของนิติบุคคลที่เ ป็นผู้มอบอ านาจด้วย และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
หรือลงนามรับรองโดยผู้รับมอบอ านาจภายใต้ขอบเขตของการมอบอ านาจตามที่ปรากฏใน
หนังสือมอบอ านาจ 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนัง สือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสราย
วันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้แจ้งความประสงค์

ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเ งินฝากธนาคารเท่านัน้และต้อง
แนบส าเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บัญชีเ งินฝากธนาคาร พร้อมทัง้ลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องแนบมากับใบจองซือ้ 
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ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท  (Certificate of Incorporation) หรือส าเนาหนังสือแสดง
ความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และส าเนารายชื่อผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ซึ่ง

ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันย่ืนใบจองซือ้ ซึ่งเอกสารทัง้หมดได้ลงนามรับรองส าเนา ถูกต้ อง
โดยมีผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยลายมือ
ชื่อนัน้จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจองซือ้ทุกฉบับ 

- ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมดที่ลงนามรับรองส าเนา ถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรอง
ลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน

ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง ท า การรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันย่ืนใบจองซือ้  

- ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกับลายมือ
ชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจองซือ้ทุกฉบับ 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนัง สือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสราย
วันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้แจ้งความประสงค์

ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเ งินฝากธนาคารเท่านัน้และต้ อง
แนบส าเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บัญชีเ งินฝากธนาคาร พร้อมทัง้ลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้องแนบมากับใบจองซือ้ 

- หนังสือมอบอ านาจของ Custodian ที่เป็นนิติบุคคลไทย (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ  
จ ากัด (มหาชน)) 

- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือมอบอ านาจของ  Custodian ที่เ ป็นนิติ
บุคคลในประเทศไทย (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)) 

กรณีผู้จองซือ้ เป็นผู้ที่มีบัญชีอื่น ๆ กับตัวแทนรับจองซือ้หุ้น และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเ ก่ียวกับลูกค้า  (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) 
และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กับตัวแทนรับ
จองซือ้หุ้นรายนัน้ๆ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ หรือตามที่ตัวแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละราย

ก าหนด ผู้จองซือ้ดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ 
ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าตามที่ตัวแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายก าหนด พร้อมแนบเอกสาร KYC/CDD 
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และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงนามรับทราบผลการประเมิน
โดยผู้จองซือ้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ ดังนี ้
(1.1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล และ/หรือ เอกสาร

อื่น ๆ ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
(1.2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence: KYC/CDD)  
(1.3) แบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) 
 
นอกจากนี ้ การจองซือ้ในทุกกรณีข้างต้น หากผู้จองซือ้ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้จองซื ้อจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมใน
เอกสาร “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี ้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ท่ี
ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” และหากผู้จองซือ้เป็นนิติ
บุคคล ต้องกรอกเอกสาร “ค ารับรองสถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA” 
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ 
 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้จองซือ้มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนจองซือ้แทน 

เฉพาะผู้จองซื ้อท่ีเคยผ่านขั ้นตอนการด าเนินการท าความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับลูกค้า (Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) แล้ว 
และได้ผ่านการท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) ตาม
ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องแล้วกับตัวแทนรับจองซือ้หุ้นรายน้ัน ๆ ในระยะเวลาไม่เกินกว่าสอง ปีก่อน
วันท่ีท าการจองซื ้อ หรือตามท่ีตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นแต่ละรายก าหนดเท่าน้ันท่ีสามารถมอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการจองซือ้หุ้นแทนได้ 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้ดังกล่าวไม่ประสงค์ท าการจองซือ้หุ้นสามัญด้วยตนเอง สามารถมอบอ านาจให้บุคคลอื่น
เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้หุ้ นสามัญของ MAKRO แทนตน รวมถึงให้มีอ านาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติม

ข้อความในใบจองซือ้หุ้ นสามัญ  ช าระค่าจองซือ้หุ้ นสามัญ และด าเนินการใด  ๆ  ทัง้ปวงอันจ าเป็นและ
สมควรที่เก่ียวกับการจองซือ้หุ้นสามัญของ MAKRO หรือเพื่อด าเนินการจองซือ้หุ้นสามัญของ MAKRO  
แทนผู้มอบอ านาจได้ โดยผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้นอกเหนือจากเอ กสาร

ประกอบการจองซือ้ในข้อข้างต้น เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับมอบอ านาจย่ืนต่อตัวแทนรับจองซือ้หุ้น ดังต่อไปนี ้

(1) หนังสือมอบอ านาจฉบับจริงตามแบบที่ได้รับจากตัวแทนรับจองซือ้หุ้น ที่ลงนามถูกต้องครบถ้วน
พร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท โดยผู้จองซือ้สามารถขอรับแบบหนังสือมอบอ านาจฉบับดังกล่าว

จากส านักงานหรือสาขาของตัวแทนรับจองซือ้หุ้น  

(2) เอกสารประกอบหนังสือมอบอ านาจตามรายการที่ปรากฏด้านหลังหนังสือมอบอ านาจ  
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กรณีผู้จองซื ้อไม่เคยผ่านขั ้นตอนการด าเนินการท าความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับลูกค้า (Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) และ/
หรือไม่เคยผ่านการท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง  (Suitability Test) ตาม
ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันการเงินกับตัวแทนรับจองซือ้หุ้น ผู้จองซือ้ต้องจองซือ้และช าระ
เงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญด้วยตนเองท่ีตัวแทนรับจองซือ้หุ้น ดังกล่าวข้างต้นเท่าน้ัน โดยไม่สามารถ
มอบอ านาจได้ ทัง้นี ้ตามเกณฑ์ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

(2) ส าหรับผู้ลง ทุนสถาบัน และผู้จองซื ้อประ เภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้ ผู้ดูแ ลรั กษา
ผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน 

 ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ตัวแทนรับจองซือ้หุ้น ดังนี ้

- ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ฝ่ายทุนธนกิจ ชัน้ 14 ธนาคารกรุงเทพ 
ส านักงานใหญ่สีลม เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตสีลม แขวงบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 02-230-2289, 02-
626-3377 หรือ 02-626-3769 

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

โดยตัวแทนรับจองซือ้หุ้ น ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการจองซื ้อและ
รายละเอียดที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

ทัง้นี ้ ผู้จองซือ้จะต้องแนบใบรับรองการจองซือ้หลักทรัพย์ (ถ้ามี) ซึ่งเป็นเอกสารแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้ นซึ่ง

ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดังต่อไปนี ้

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เ กิน 6 เดือนก่อนวันย่ืนใบจองซือ้ ซึ่งได้

ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทับตราส าคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมทัง้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)) หรือ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา

หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่
เก่ียวข้องกับการจองซือ้ทุกฉบับ 

- ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน จะต้องแนบหนังสือมอบอ านาจที่ ยั งไม่
หมดอายุจากนิติบุคคลดังกล่าวมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน พร้อม
ทัง้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน)) หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยัง
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ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวตามที่ปรากฏในหนัง สือ
มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอ านาจ
เป็นฉบับส าเนา ส าเนาหนังสือมอบอ านาจดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดย ผู้มี

อ านาจลงนามของนิติบุคคลที่เ ป็นผู้มอบอ านาจด้วย และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
หรือลงนามรับรองโดยผู้รับมอบอ านาจภายใต้ขอบเขตของการมอบอ านาจตามที่ปรากฏใน

หนังสือมอบอ านาจ 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนัง สือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสราย

วันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้แจ้งความประสงค์
ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเ งินฝากธนาคารเท่ านัน้และต้อง
แนบส าเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บัญชีเ งินฝากธนาคาร พร้อมทัง้ลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้องแนบมากับใบจองซือ้ 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

- ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท  (Certificate of Incorporation) หรือส าเนาหนังสือแสดง
ความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และส าเนารายชื่อผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่ อซึ่ง

เอกสารทัง้หมดได้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน
เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจองซือ้ทุกฉบับ 

- ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมดที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรอง
ลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสาร

ดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่

เกิน 6 เดือนก่อนวันย่ืนใบจองซือ้  

- ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกับลายมือ

ชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจองซือ้ทุกฉบับ 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนัง สือชี ้
ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสราย

วันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้แจ้งความประสงค์
ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเ งินฝากธนาคารเท่านัน้และต้ อง
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แนบส าเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บัญชีเ งินฝากธนาคาร พร้อมทัง้ลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องแนบมากับใบจองซือ้ 

- หนังสือมอบอ านาจของ Custodian ที่เป็นนิติบุคคลไทย (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ  

จ ากัด (มหาชน)) 

- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือมอบอ านาจของ  Custodian ที่เ ป็นนิติ

บุคคลในประเทศไทย (เฉพาะกรณีจองซือ้ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)) 

ผู้จองซื ้อประ เภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประ โยชน์ ( Custodian) เ ป็น
ผู้ด าเนินการจองซือ้แทน 

- ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการจองซือ้

แทน พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของ
ผู้จองซือ้ที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้
มีอ านาจลงนามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราส าคัญ

นิติบุคคล (ถ้ามี) โดยลายมือชื่อนัน้จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ
จองซือ้ทุกฉบับ 

- ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนัง สือชี ้

ชวน) โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสราย
วันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้แจ้งความประสงค์
ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเ งินฝากธนาคารเท่านัน้และต้อง

แนบส าเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่อผู้จองซือ้และเลขที่บัญชีเ งินฝากธนาคาร พร้อมทัง้ลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องแนบมากับใบจองซือ้  

ทัง้นี ้ผู้ลงทุนสถาบันไม่ต้องด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability 

Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน 2556 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

นอกจากนี ้ การจองซือ้ในทุกกรณีข้างต้น หากผู้จองซือ้ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้จองซื ้อจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมใน

เอกสาร“แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี ้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ท่ี

ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” และหากผู้จองซือ้เป็น

นิติบุคคล ต้องกรอกเอกสาร“ค ารับรองสถานะนิติบุคคลและค ายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม 

FATCA”พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื ้อ 

ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวน ที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น ซึ่งจะประกาศ
ประมาณวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยวิธีช าระเงินมีดังนี ้ 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
 

 

23 

 

1. ส าหรับผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ
ต่างด้าว ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย และผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคล
ท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

- กรณีช าระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ช าระได้ที่ส านักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศ

ของตัวแทนรับจองซือ้หุ้น ตัง้แต่เวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาของตัวแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายในวันที่ 4 
ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 ธันวาคม 2564 หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ริ่งของธนาคาร โดย
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่หลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วนมีผล

ใช้บังคับแต่ไม่เ กินวันที่  8 ธันวาคม 2564 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการ โดยให้ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญ MAKRO 

- ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO CPALL CPF” พร้อมทัง้ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ

ได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  

- กรณีช าระด้วยเงินสด หรือ การโอนเงิน ให้ช าระได้ที่ส านักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนรับ
จองซือ้หุ้นแต่ละรายในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ภายในวันและเวลาท าการของแต่ละส านักงานและสาขาของ

ตัวแทนรับจองซือ้หุ้น ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้
เดียวเต็มจ านวนที่จองซื ้อ  โดยช าระเงินเป็นเงินสด  หรือโดยการโอนเงินเข้า  “ บัญชีจองซื ้อ หุ้น
สามัญ MAKRO - ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO CPALL CPF” 

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

- กรณีช าระเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ช าระได้ที่ส านักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศ
ของตัวแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละราย ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดท าการของแต่ละสาขาของตัวแทนรับ

จองซือ้หุ้นแต่ละรายในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 ธันวาคม 2564 หรือเวลาปิดรับ
เช็คเคลียร์ริ่งของแต่ละสาขาของตัวแทนรับจองซือ้หุ้ น โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่
หลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วนมีผลใช้บังคับแต่ไม่เ กินวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และ

ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันท าการ โดยให้ขีด
คร่อมเฉพาะส่ังจ่าย “บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญ MAKRO - ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO CPALL CPF” หรือ 
“MAKRO Subscription Account – Existing Shareholders of MAKRO CPALL CPF” พร้อมทัง้ระบุชื่อ 

นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดย
ติดต่อสอบถามเลขที่บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญ ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
หรือ ฝ่ายทุนธนกิจ โทร 02-230-2289, 02-626-3377 หรือ 02-626-3769 หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและช าระราคา โทร 02-128-2439 หรือ 02-256-2440-42 

- กรณีช าระด้วยเงินสด หรือ การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ให้ช าระ
ได้ที่ส านักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละราย ตัง้แต่เวลา 8.30 น. หรือเวลา

เปิดท าการของแต่ละสาขาของตัวแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายในวันที่  4 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. 
ของวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ “บัญชีจองซื ้อ
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หุ้นสามัญ MAKRO - ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO CPALL CPF” หรือ “MAKRO Subscription Account – 

Existing Shareholders of MAKRO CPALL CPF” โดยติดต่อสอบถามเลขที่บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญ ได้ที่  
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ฝ่ายทุนธนกิจ โทร 02-230-2289, 02-626-

3377 หรือ 02-626-3769 หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ทีมปฏิบัติการการลงทุนและช าระราคา 
โทร 02-128-2439 หรือ 02-256-2440-42 

ทัง้นี ้การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จ านวนเงินที่ตัวแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายได้
รับ ต้องเท่ากับยอดจองซือ้เต็มจ านวน)  

(4) ผู้จองซือ้จะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขที่ตัวแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละรายได้จัดเตรียมไว้ซึ่ง
อาจมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดของแต่ละสถานที่  

(5) การรับจองซือ้หุ้นจะสมบูรณ์และใบจองซือ้หุ้นใบนัน้ ๆ จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรรก็ต่อเมื่อ (1) ตัวแทนรับจอง

ซือ้หุ้นได้บันทึกข้อมูลเข้าในระบบการจองซือ้ของตัวแทนรับจองซือ้หุ้นแต่ละราย ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 9 
ธันวาคม 2564 และ (2) ได้ตรวจสอบผลการช าระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านัน้ 

(6) ผู้จองซือ้ที่ย่ืนความจ านงในการจองซือ้และได้ช าระเงินค่าจองซือ้แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได้  

ทัง้นี ้ตัวแทนรับจองซือ้หุ้น มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการรับจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ไม่ปฏิบัติตามวิ ธีการจองซือ้ 

(7) หากผู้จองซือ้มิได้ปฏิบัติตามวิธีการจองซือ้และวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ หรือไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไข
และวิธีการที่ก าหนด เพื่อให้ตัวแทนรับจองซือ้หุ้นสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ทันตาม

ก าหนดระยะเวลาจองซือ้ (ไมว่่าในกรณีใด ๆ ก็ตามด้วยเหตุที่มิใช่ความผิดของตัวแทนรับจองซือ้หุ้น) หรือจองซือ้ด้วย
วิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ในหนังสือชีช้วนฉบับนี  ้ หรือน าส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ไม่ครบถ้วน ตัวแทนรับจองซือ้
หุ้ นจะถือว่าผู้จองซือ้สละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญดังกล่าว  และผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ

จ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซือ้รายดังกล่าว 

(8) ในกรณีที่ผู้จองซือ้กรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน ผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้หุ้ น ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้ นสามัญ  อย่างไรก็ตาม  ในกรณีดังกล่าว  ผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้หุ้น มีสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซือ้สละสิทธิในการจองซื ้อ
หุ้นสามัญ และผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญให้แ ก่ผู้

จองซือ้หุ้นรายดังกล่าว 

(9) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซือ้ (รายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) โดยวิธีการโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์  หรือ บัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ใน

ประเทศไทยของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้แจ้งความประสงค์ดังกล่าว ชื่อของผู้จองซือ้จะต้องเป็นชื่อเดียว กับชื่อ
เจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้และต้องแนบส าเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่มีชื่ อผู้จองซือ้และเลขที่บัญชีเ งินฝาก
ธนาคาร พร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแนบมากับใบจองซือ้ (ยกเว้นกรณีจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) 
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ไม่ต้องแนบส าเนาเอกสารดังกล่าว) และหากผู้จองซือ้รายใดมิได้กระท าการดังกล่าว หรือในกรณีที่ตัวแทนรับจองซือ้
หุ้นไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ
บัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซือ้ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ตัวแทน

รับจองซือ้หุ้นแต่ละรายจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ขีดคร่อม
เฉพาะส่ังจ่ายในนามผู้จองซือ้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ นของ

บริษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร   

(10) ทัง้นี ้ตัวแทนรับจองซือ้หุ้น จะโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบัญชีรักษาทรัพย์สิน (Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่าจอง
ซือ้หุ้นให้กับ MAKRO ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในสัญญารักษาทรัพย์สิน (Escrow Agreement) ที่จะมีการเข้าท าเป็น

การถัดไป 

(11) ใบรับรองการจองซือ้หลักทรัพย์ ที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย
ผู้จองซือ้จะต้องแยกกรอกใบจองซือ้หุ้นสามัญ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ต่อสิทธิที่ได้รับการจัดสรรแยกระหว่าง

ผู้ถือหุ้นของMAKRO CPALL และบริษัทฯ เท่านัน้ และจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิจองซือ้หุ้น 

(12) ในกรณีที่ข้อมูลของผู้จองซือ้ไม่ตรงตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 

2564 (วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ตัวแทนรับจองซือ้ขอสงวน สิทธิที่
จะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นหลัก 

ทัง้นี ้ ผู้จองซือ้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญครัง้นีไ้ด้ที่หนังสือชีช้วนของ MAKRO  

ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th 

ผู้จองซ้ือสามารถตรวจสอบผลการจัดสรร ผ่านเว็บไซต์ https://www.settrade.com  

ภายหลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือของผู้จองซ้ือทุกประเภท ซ่ึง คาดว่าประมาณอย่างช้าวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 

 

http://www.sec.or.th/

