
 
สแกนเพื่อดาวน์โหลด 

หนังสือชี้ชวน 
 

 

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

การเสนอขายหุน้สามัญจ านวนไม่เกิน 2,270,000,000 หุ้น โดยอาจจะมีการจัดสรรหุน้สว่นเกินจ านวนไม่เกิน 340,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดสว่นการถือหุน้ 

ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO โดยจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น  
และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทา้ยต ่ากว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้น 

วันที่จองซื้อ     วันที่ .............................. ธันวาคม 2564                                          
ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างน้ีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 

เรียน คณะกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“MAKRO”) และ/หรือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนรบัจองซื้อหุ้น (“ตัวแทนรบั
จองซื้อหุ้น”) 
ข้าพเจ้า  นาย   นาง   นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ) ……….........……............  นิติบุคคล ….............................................................................................................................................. 
 บัตรประจ าตัวประชาชน …………….…….………………… หรือ    ใบต่างด้าว    หนังสือเดินทาง    เลขทะเบียนนติิบุคคล เลขที่ ………………….…………………เพศ  ชาย  หญิง 
สัญชาติ (ประเทศทีน่ิติบคุคลจดทะเบยีน) ………….…….…………..........…… วัน/เดือน/ป ีเกิด (ปี พ.ศ.) (วันจดทะเบยีนนติิบุคคล) ………….…….…………………………………………………….. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ………….…….……………………………….…………………………. จังหวัด ………….…..….……………………... รหัสไปรษณีย์ ……….…….………………….………… 
ประเทศ ……….…….………………. โทรศัพทเ์คลื่อนที ่………….…….…………. โทรศัพท์บ้าน/ส านกังาน ………….…….…………. อีเมล์ ………….…….…….............……………………….. ...... 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรอืทะเบยีนบ้าน/ทะเบยีนนติิบุคคล  ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (โปรดระบุ) ………………….…………………………….…. 
........................................................................................ จังหวัด ………….…….………………………………. รหัสไปรษณีย ์………….…….………………. ประเทศ ………….…….…………..... 
ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน  ที่อยู่เดียวกันกับทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้  ที่อยู่เดียวกันกับทีอ่ยู่ตามบัตรประชาชนหรือตามทะเบียนบา้น/ทะเบียนนติิบุคคล  ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้และที่อยู่ตาม
บัตรประชาชนหรอืตามทะเบยีนบ้าน/ทะเบยีนนิติบุคคล โดยมีรายละเอยีดดังนี้ ………….…….……………………………….………….…….………………………….........................................…จังหวัด 
.………………………………. รหัสไปรษณีย์ ……….…….…………… ประเทศ ……….…….…………………. กรณีเปน็คนต่างด้าวให้แสดงที่อยูใ่นประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ในประเทศไทย 
…………………………..…….…………….…………………………. อาชีพ/ประเภทธุรกิจ ………….…….………………………………. ช่ือและทีตั่ง้สถานทีท่ างาน .............................. 
...............................…..…………………….………. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร.......……………………………….ประเภทของการหกัภาษี ณ ทีจ่่าย  ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย  
ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง* /สมาชิกในครอบครวั** ของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง /ผู้ใกล้ชิด*** กับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลทีมี่
สถานภาพทางการเมือง หรือไม่  ไม่เป็น  เป็น (โปรดระบตุ าแหนง่ทางการเมือง)...........…………….………….…….……………………………….………….…….………………………………. 
* บุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมือง หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญหรอืเคยด ารงต าแหน่งดังกล่าวในประเทศหรอืต่างประเทศ ได้แก่ ประมุขแห่งรัฐหรอืรัฐบาล รัฐมนตร ีเจ้าหน้าทีร่ะดับสงูของรัฐ ศาล 
องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือทหาร ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสงูของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ ผู้มีบทบาทส าคัญในพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหนง่ส าคัญหรอืเคยด ารงต าแหนง่ดังกล่าวในองค์การ
ระหว่างประเทศ และผู้ทีด่ ารงต าแหนง่เทียบเท่าระดับดังกลา่ว ทัง้นี้ ตามทีเ่ลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  
** สมาชิกในครอบครัว หมายถึง (1) บิดา มารดา บุตร ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบตุรบญุธรรมของบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมือง (2) พีน่้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพีน่้องร่วมบดิาหรอืรว่มมารดา
เดียวกันของบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมือง (3) คู่สมรสหรือผู้ทีอ่ยูกิ่นด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมืองหรอืของบุคคลตาม (1) หรือ (2)  
*** ผู้ใกล้ชิด หมายถึง (1) บุคคลซึง่เป็นผู้ครอบครองหรอืดูแลทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดของบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมือง (2) บุคคลซึง่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนือ่งมาจากการสร้างหรือด าเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบุคคลทีมี่สถานภาพทางการเมือง  
แหล่งท่ีมาของรายได้จากต่างประเทศ  ไม่มี  มี (ระบุช่ือประเทศ) ………….…….………………………………………….……………………….………….…….……………………………….. 
แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใช้ในการจองซื้อ บุคคลธรรมดา :  เงินเดือน  ธุรกิจส่วนตัว  เงินออม  รายได้จากการลงทุน  มรดก  อื่นๆ (ระบุ) ………….…….….……….....……………... 
(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) นิติบุคคล :  เงินจากการด าเนนิธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ)………….…….…………………………….………….…….…………...............................………….......…….  

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

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

 
ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วง

ราคาเสนอขายเบ้ืองต้น 
  

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

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

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

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

 ให้ออกใบหุ้น ตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรรน้ันไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้า ตามชื่อท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 (วันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้ MAKRO ด าเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันท าการ นับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ 
(MAKRO จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นท่ีได้รับจัดสรรได้ทันวันท าการแรกของการซ้ือขายหุ้น) 

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

กรอกใบจองซื้อ 
1 ใบต่อ 1 เลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้น

เท่านั้น 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  แบบ ค.  
ส าหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF 

 



 

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

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

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

Offering Memorandum เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ทัง้นี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าตามข้อที่ 1 ข้างต้นหรือผลประเมินลงทุนในหุ้นสามัญครัง้นี้ออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นสามัญในครัง้นี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญ
ในครัง้นี้ และได้ลงลายมือช่ือเพ่ือยืนยันในฐานะผู้จองซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามัญครัง้นี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนั้น หากเกิดความ
เสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นสามัญนี้ต่อไปในอนาคต ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น และ/หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหลักทรัพย์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ  ทัง้สิ้น 
กรณีผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้รับการยกเว้นการจัดท าแบบประเมิน Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 

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

Suitability Test ได้ต ่ากว่าหุ้นสามัญน้ีและไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญน้ี 

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

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นสามัญให้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน/Preliminary Offering Memorandum และตามที่กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนด ทัง้นี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับ

ว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลที่ ถูกห้ามตามที่ระบุไ ว้ใน ข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญครัง้นี้ เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นที่ ระบุตามรายละเอียดที่ ระบุไ ว้ในหนังสือ ช้ีชวน/ Preliminary Offering 
Memorandum และตามที่กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี้ การจองซื้อและการช าระเงินโดยผู้จองซื้อหุ้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน/  Preliminary Offering Memorandum เพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นสามัญครั ้ง
นี้ ผู้จองซื้อหุ้นตกลงและรับทราบว่าผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย/ตัวแทนรับจองซื้อมีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื้อหากผู้จองซื้อหุ้นกระท าผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้น
สามัญจ านวนที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ข้างต้นหรือในจ านวนตามที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย/ตัวแทนรับจองซื้อจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญนี้ และยินยอมรับคืนเงิน ในกรณีที่ MAKRO และ/
หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย/ตัวแทนรับจองซื้อปฏิเสธการจองซื้อ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อก าหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือช้ีชวน/  Preliminary Offering Memorandum รวมทัง้ใน
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ MAKRO ที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้าด้วย 

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

ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่า (1) ข้าพเจ้ามิได้มีสถานที่ตัง้อยู่ใน หรืออาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอาณาเขต และพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขต
ปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia)) ญ่ีปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย หรือแคนาดา (“อาณา
เขตท่ีถูกจ ากัด”) (Restricted Territories) (2) ข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อยู่ใน หรืออาศัยอยู่ในประเทศ (2.1) ที่ข้าพเจ้าสามารถรับใบจองซื้อฉบับนี้และสามารถตอบรับการเสนอขายเพ่ือให้ได้มาซึ่งหรือจองซื้อหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงใน
เอกสารฉบับนี้ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด (Qualified Institutional Investor) หรือนักลงทุนมืออาชีพ (Professional Investor) (หรือนักลงทุนประเภทอื่นที่มีสิทธิใน
ลักษณะเดียวกัน) ในประเทศดังกล่าว (2.2) MAKRO มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการส่งใบจองซื้อฉบับนี้ รวมถึงเสนอและจัดสรรหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ให้แก่ข้าพเจ้า โดย MAKRO มิได้มีหน้าที่ที่ต้องด าเนินการ
ใด ๆ ภายใต้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการย่ืนแบบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การจดทะเบียนหรือแจ้ง ตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับของประเทศดังกล่าว) 
(3) ข้าพเจ้ามิได้จองซื้อหุ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการเสนอขาย ขาย จ าหน่าย หรือส่งมอบหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ภายใน หรือเข้าไปในอาณาเขตที่ถูกจ ากัดหรือในประเทศอื่นใด (4) ข้าพเจ้ามิได้เป็นบุคคลธรรมดา 
(5) ข้าพเจ้ามิได้ตอบรับหรือปฏิเสธการจองซื้อหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้โดยปราศจากดุลยพินิจของตนเอง ในนามของ หรือส าหรับ หรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลซึ่งมีสถานที่ตัง้อยู่ใน หรืออาศัยอยู่ในอาณาเขตที่ ถูก
จ ากัด หรือในประเทศอื่นใดที่การกระท าดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บัง คับของประเทศนั้น ณ ขณะที่ใบจองซื้อฉบับนี้สมบูรณ์ (6) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อยู่ในรัฐภาคีของเขตเศรษฐกิจ ยุโรป 
(European Economic Area) หรือสหราชอาณาจักร (แต่ละแห่งเรียกว่า "รัฐท่ีเกี่ยวข้อง") ข้าพเจ้าเป็น (6.1) นิติบุคคลซึ่งเป็น "ผู้ลงทุนซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด" (Qualified Investors) ตามความหมายของกฎหมายในรัฐที่
เก่ียวข้องนั้น ซึ่งได้บังคับใช้กฎข้อ 2(1)(e) แห่งระเบียบสหภาพยุโรป (Regulation (EU)) 2017/1129 และ (6.2) ข้าพเจ้าไม่ได้จองซื้อหุ้น ในนามของ หรือเพ่ือน าไปเสนอขาย หรือขายต่อให้แก่ บุคคลอื่นในรัฐที่เก่ีย ว ข้อง
นอกเหนือจากนักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด (7) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อยู่ในสหราชอาณาจักร ข้าพเจ้าเป็น (7.1) บุคคลผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพในเรื่องที่เก่ียวกับการลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้นิยามของค าว่า "นักลงทุนมือ
อาชีพ" (Investment Professionals) ตามข้อ 19(5) แห่งค าสัง่ตามพระราชบัญญัติการให้บริการการเงินและตลาดการเงิน ค.ศ. 2000 (การส่งเสริมการเงิน) ค.ศ. 2005 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (Financial Services and Markets Act 
2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended) ("ค าสัง่ฯ") หรือเป็น (7.2) นิติบุคคลซึ่งเป็นสถาบันรายใหญ่ (high net worth body corporate) สมาคมหรือห้างหุ้นส่วนที่ไ ม่ได้จดทะเบียนจัดตั ้ง (unincorporated 
association or partnership) และทรัสตีของกองทรัสต์ขนาดใหญ่ (trustee of a high value trust) ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 49(2)(a)-(d) ของค าสัง่ฯ (8) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อ ยู่ในประเทศฝรัง่ เศส ข้าพเจ้าเป็น (8.1) บุคคล ผู้
ให้บริการด้านการลงทุนที่เก่ียวกับการบริหารพอร์ตลงทุน เพ่ือบัญชีของบุคคลภายนอก (personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers) และ/หรือเป็น (8.2) ผู้ลงทุนที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด (investisseurs qualifiés) ตามที่นิยามไว้ และเป็นไปตามความในข้อ L. 411-1, L. 411-2, D. 411-1 และ D. 411-4 แห่งประมวลกฎหมาย French Code monétaire et financier ของประเทศฝรัง่เศส (9) 
หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อยู่ในประเทศอิตาลี ข้าพเป็นผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด (investitori qualificati) ตามข้อ 100 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 58 (Legislative Decree no. 58) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 และข้อ 34 
ตรี วรรคหนึ่ง ข้อ (b) ของข้อบังคับของ CONSOB (CONSOB regulation) เลขที่ 11971 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2542 รวมถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติม (10) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อยู่ในฮ่องกง ข้าพเจ้าเป็น (10.1) "ผู้ลงทุนมืออาชีพ" 
(professional investor) ตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (หมวด 571) (Securities and Futures Ordinance (Cap. 571)) แห่งฮ่องกง ("SFO") และกฎระเบียบอื่นที่ออกตาม SFO หรือ (10.2) 
ได้มาซึ่งหุ้นในสภาพการณ์อื่นซึ่งไม่เป็นผลให้เอกสารถือเป็น "หนังสือช้ีชวน" ตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัท (การเลิกกิจการและบทบัญญัติเบ็ดเตล็ด) (หมวด 32) (Companies (Winding Up and Miscellaneous 
Provisions) Ordinance (Cap. 32)) ของฮ่องกง ("C(WUMP)O") หรือไม่ถือเป็นค าเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทัว่ไปภายใต้ความหมายของ C(WUMP)O (11) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ข้าพเจ้าเป็น "ผู้
ลงทุนสถาบัน" (institutional investor) ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 4A(1)(c) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Securities and Futures Act) หมวดที่ 289 แห่งประเทศสิงคโปร์ ("SFA") หรือเป็น "บุคคลที่
เก่ียวข้อง" (relevant person) ตามที่นิยามไว้ในมาตรา 275(2) แห่ง SFA  (12) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้าพเจ้าเป็น "ลูกค้าวิชาชีพ" (professional client) ภายใต้ความหมายของข้อ 4 วรรค 3 ของ
พระราชบัญญัติบริการทางการเงินแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Federal Act on Financial Services) (13) หากข้าพเจ้ามีสถานที่ตัง้อยู่ในศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศดูไบ (Dubai International Financial Centre) 
ข้าพเจ้า (13.1) ได้หุ้นมาจาก "ค าเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น" (Exempt Offer) ตามกฎระเบียบว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ขององค์กรก ากับดูแลบริการทางการเงินแห่งดูไบ (Markets Rules Module of the rulebook of the 
Dubai Financial Services Authority) ("DFSA Rulebook") และ (13.2) เป็นลูกค้าวิชาชีพ (Professional Client) ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 2.3.3 แห่งจรรยาบรรณทางธุรกิจของ DFSA Rulebook (14) หากข้าพเจ้ามี
สถานที่ตัง้อยู่ในสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ข้าพเจ้าเป็น "ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด" (Qualified Investor) (ยกเว้นวรรคย่อย 1(b) ของค านิยามดังกล่าว) ภายใต้ความหมายของค าวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ที่ (3/R.M.) ค.ศ. 2017 (Securities and Commodities Authority Chairman’s Decision) ว่าด้วยกฎระเบียบการส่ง เสริมและแนะน า (Regulation of Promotion and Introduction) (15) ข้าพเจ้า  
(15.1) ได้มาซึ่งหุ้นใน "ธุรกรรมต่างประเทศ" (offshore transaction) ตามที่นิยามไว้ใน Regulation S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 ("พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ") (15.2) ไม่ได้รับการเสนอขายหุ้น
ด้วยวิธีการใดที่เป็น "การเสนอขายตรง"" (directed selling efforts) ตามที่นิยามไว้ใน Regulation S และ (15.3) เข้าใจว่าหุ้นมิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ หรือกับหน่วยงานก ากับ
ดูแลด้านหลักทรัพย์แห่งใดของรัฐ อาณาเขต หรือพ้ืนที่ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา และหุ้นมีการจัดสรรและเสนอขายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยยึดถือตาม Regulation S และด้วยเหตุดังกล่าว ข้าพเจ้าเข้าใจ
ว่าหุ้นจะไม่มีการเสนอขาย ขาย จ าน า หรือโอนโดยประการอื่นใดภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากข้อก าหนดการจดทะเบียน หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดการจดทะเบียนภายใต้
พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ และ (16) ข้าพเจ้ามีอ านาจอย่างเต็มที่ในการให้ค ารับรอง ค ารับประกัน และความตกลงที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้   

โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อความข้างต้น MAKRO และ/หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อขอสงวนสิทธิ (แต่ไม่จ าเป็น) ที่จะถือว่าใบจองซื้อเป็นโมฆะหาก (1) ความปรากฏแก่ 
MAKRO และ/หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อว่าใบจองซื้อดังกล่าวถูกจัดท าหรือส่งมาจากอาณาเขตที่ถูกจ ากัด หรือ MAKRO และ/หรือผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อ เช่ือว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวข้องของประเทศดังกล่าว หรือ (2) ถูกจัดท าโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกเว้นค ารับรองและและความตกลงรับประกันใด ๆ ข้างต้น 

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

อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น 

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



 

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด  
เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถอืหุ้น (ผู้จองซื้อโปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีด้วย) 

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

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

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ/ Authorized Officer ................................................................... 
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No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

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

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

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

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

AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ ากัด  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

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

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

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

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

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

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

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

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

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

  

 


