เอกสารฉบับนีไ้ ม่ได้ ถูกจัดทําขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจกจ่าย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม ภายในหรือ
เข้ าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอาณาเขตและพืน้ ทีซ่ งึ่ อยู่ในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐ
ใดในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และเขตปกครองพิ เ ศษโคลั ม เบี ย (District of Columbia)) ญี่ ปุ่ น มาเลเซี ย
สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ฟิ ลิปปิ นส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนี ย ปากีสถาน ลาว
ไต้ หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และแคนาดา หรือประเทศอื่นใดทีอ่ าจทําให้ การแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวไม่
ชอบด้ วยกฎหมาย
วันที่ 27 ตุลาคม 2564
เรือ่ ง

รายงานความคืบหน้าการเสนอขายหุน้ สามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปดังกล่าว
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บ ริษั ท สยามแม็ ค โคร จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) จะดํา เนิ น การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของ
บริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยที่บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (“CPALL”) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง้ จํากัด
(“CPH”) และ บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จํากัด (“CPM”) จะร่วมดําเนินการเสนอขายหุน้ สามัญที่ตนถืออยูใ่ นบริษัทฯ ด้วย
บางส่วนพร้อมกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครัง้ นี ้ (“การ
เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)”) บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ยื่น
คําขออนุญาตเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่าง
หนังสือชีช้ วน ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) แล้วเมื่อวันที่ 27
ตุลาคม 2564 โดย CPALL CPH และ CPM ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ ที่ร่วมเสนอขายหุน้ บางส่วนที่ถืออยู่ในบริษัทฯ
พร้อมกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครัง้ นี ้ ได้ยื่นแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชีช้ วนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ไปพร้อมกันด้วย โดยผูล้ งทุน
สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จาก
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มของบริษัทฯ ซึ่งได้ยื่นต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ www.sec.or.th
ทั้ง นี ้ รายละเอี ย ดสํา คัญ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเสนอขายหุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ ให้แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป (Public
Offering) มีดงั นี ้

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 1468 PHATTANAKAN ROAD, PHATTANAKAN, SUAN LUANG, BANGKOK 10250 THAILAND TEL. 0-2067-8999 FAX 0-2067-9888
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จํานวนหุน้ สามัญของบริษัทฯ ทัง้ หมดที่จะมีการเสนอขายครัง้ นี ้
(“หุน้ สามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering)”)
ประกอบด้วย
1) จํานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดยบริษัทฯ
2) จํานวนหุน้ สามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย CPALL
3) จํานวนหุน้ สามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย CPH
4) จํานวนหุน้ สามัญเดิมของบริษัทฯ ที่เสนอขายโดย CPM

ไม่เกิน 2,270,000,000 หุน้

ทัง้ นี ้ กรณีที่ตอ้ งมีการจัดสรรหุน้ ส่วนเกิน จํานวนหุน้ สามัญเดิมของ
บริษัทฯ ที่ผจู้ ดั สรรหุน้ ส่วนเกินอาจขอยืมจาก CPALL มีจาํ นวนไม่
เกิน 340,500,000 หุน้ คิดเป็ นจํานวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวน
หุน้ สามัญของบริษัทฯ ทัง้ หมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
(Public Offering) เพื่อรองรับกรณีที่ตอ้ งมีการจัดสรรหุน้ ส่วนเกิน

ไม่เกิน 340,500,000 หุน้

จํานวนหุน้ ทีเ่ สนอขาย
ไม่เกิน 1,362,000,000 หุน้
ไม่เกิน 363,200,000 หุน้
ไม่เกิน 363,200,000 หุน้
ไม่เกิน 181,600,000 หุน้

สําหรับราคาเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนจะมีการกําหนดต่อไปภายหลังจากได้รบั อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้
เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนแล้ว
โดยในการจัดสรรหุน้ สามัญของบริษัทฯ ทัง้ หมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครัง้ นี ้ ที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 9/2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้ สามัญของบริษัทฯ
บางส่วนจากหุน้ สามัญของบริษัทฯ ทัง้ หมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และการมอบอํานาจที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรดังกล่าว เพื่อจัดสรรให้แก่ (1) ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ (ยกเว้น CPALL บริษัทย่อยของ CPALL CPM
และ CPH) (2) ผูถ้ ือหุน้ เดิมของ CPALL (ยกเว้นกลุม่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (“CPG”) ตามแบบ 56-1 ประจําปี
2563 ของ CPALL) และ (3) ผูถ้ ือหุน้ เดิมของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (“CPF”) (ยกเว้นกลุม่ CPG ตาม
แบบ 56-1 ประจําปี 2563 ของ CPF) (“การจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม”) ในราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั่วไป (Public Offering) โดยมีอตั ราการใช้สทิ ธิที่ได้รบั จัดสรร (Ratio) ดังต่อไปนี ้
(1)

สําหรับการจัดสรรหุน้ สามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ (ยกเว้น CPALL และ
บริษัทย่อยของ CPALL CPM และ CPH) ในอัตราส่วน 10 หุน้ สามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุน้ สามัญของ
บริษัทฯ ที่เสนอขายในคราวนี ้

(2)

สําหรับการจัดสรรหุน้ สามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ CPALL (ยกเว้นกลุม่ CPG
ตามแบบ 56-1 ประจําปี 2563 ของ CPALL) ในอัตราส่วน 15 หุน้ สามัญของ CPALL ต่อ 1 หุน้ สามัญของ
บริษัทฯ ที่เสนอขายในคราวนี ้

(3)

สําหรับการจัดสรรหุน้ สามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ CPF (ยกเว้นกลุม่ CPG ตาม
แบบ 56-1 ประจําปี 2563 ของ CPF) ในอัตราส่วน 70 หุน้ สามัญของ CPF ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่
เสนอขายในคราวนี ้

-2-

ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวมีมติให้วนั ที่กาํ หนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ (Record Date)
ที่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ บางส่วนจากหุน้ สามัญของบริษัทฯ ทัง้ หมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม เป็ นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และบริษัทฯ รวมทัง้ CPALL CPM และ CPH สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขาย
หรือไม่จดั สรรหุน้ สามัญให้แก่บคุ คลใดหรือผูจ้ องซือ้ รายใดหรือประเภทใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญดังกล่าว
จะทํา ให้ห รือ อาจเป็ น ผลให้บ ริษัท ฯ CPALL CPM และ CPH กระทํา การที่ขัด ต่อ กฎหมาย หรือ ระเบี ย บข้อ บังคับของ
ต่างประเทศ หรืออาจต้องมีภาระหน้าที่ในการดําเนินการใด ๆ นอกเหนือไปจากที่ตอ้ งดําเนินการตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือทําให้การเสนอขายหุน้ ไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาํ หนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุน้
ทัง้ นี ้ หลักการในการเสนอขายหรือการจัดสรรหุน้ บางส่วนจากหุน้ สามัญของบริษัทฯ ทัง้ หมดที่จะเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมในเบือ้ งต้นมีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

บริษัทฯ CPALL CPM และ CPH สงวนสิทธิ ที่จะเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญของบริษัทฯ ให้ผูถ้ ือหุน้
เดิมใด ๆ ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย เฉพาะผูซ้ ึ่งสามารถให้คาํ รับรองได้ว่าตนเป็ นบุคคลที่สามารถถูก
เสนอขายหุน้ ให้ได้ สามารถจองซือ้ ได้มา และ/หรือ รับไว้ซึ่งหุน้ ของบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมายตาม
กฎหมายของประเทศที่ผถู้ ือหุน้ เดิมดังกล่าวอาศัยหรือมีสถานที่ตงั้ อยู่ในปั จจุบนั และสงวนสิทธิ ที่จะไม่
เสนอขายหรื อ ไม่ จัด สรรหุ้น ของบริ ษั ท ฯ ให้แ ก่ บุค คลใดหรื อ ผู้จ องซื อ้ รายใดที่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ่ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ฟิ ลิปปิ นส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียน
มาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และแคนาดา และประเทศอื่นใดที่บริษัทฯ
CPALL CPM และ CPH พิจารณาเห็นสมควร

(ข)

ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษัทฯ CPALL และ CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ ได้รบั การจัดสรรหุน้ อาจแสดงความ
จํานงที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ตามอัตราการใช้สิทธิที่ได้รบั จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รบั จัดสรร
(Oversubscription) โดยไม่มีการกําหนดอัตราสูงสุดของการจองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิ ท่ีได้รบั การจัดสรร
(Oversubscription without cap of entitled right) หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รบั จัดสรร หรือสละสิทธิไม่จอง
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ ในครัง้ นีก้ ็ได้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษัทฯ CPALL และ CPF เฉพาะกลุม่ ที่มี
สิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่แสดงความจํานงจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ เกินกว่าสิทธิที่ได้รบั จัดสรร จะ
ได้ร ับ การจั ด สรรหุ้น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ที่ แ สดงความจํา นงจองซื ้อ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ที่ ไ ด้ร ับ จั ด สรร
(Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ สามัญของ
บริษัทฯ CPALL และ CPF เฉพาะกลุม่ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมด
แล้วเท่านัน้

(ค)

ในกรณีที่มีเศษที่เป็ นทศนิยมของหุน้ ที่เกิดจากการคํานวณการจัดสรรหุน้ สามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้
สามัญของบริษัทฯ CPALL และ CPF เฉพาะกลุม่ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ ดังกล่าว
ทิง้ ทัง้ จํานวน ในกรณีที่ยงั มีหนุ้ สามัญของบริษัทฯ เหลือจากการจัดสรรในส่วนนี ้ บริษัทฯ CPALL CPM
และ CPH จะนําหุน้ สามัญของบริษัทฯ ส่วนที่เหลือดังกล่าวรวมถึงเศษหุน้ ที่ได้จากการปั ดเศษไปรวม
จัดสรรในส่วนของการเสนอขายหุน้ สามัญของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ด้วยราคา
เสนอขายเดียวกัน
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ทั้ง นี ้ เพื่ อ ให้ก ารเสนอขายหุ้น สามัญ ของบริษั ท ฯ ให้แ ก่ ป ระชาชนทั่ว ไป (Public Offering) ในครัง้ นี ป้ ระสบ
ความสําเร็จสูงสุด บริษัทฯ CPALL CPM และ CPH ร่วมกับผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผูซ้ ือ้
หุน้ เบือ้ งต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) สงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหรือกําหนดรายละเอียด
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ บางส่วนจากหุน้ สามัญของบริษัทฯ ทัง้ หมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public
Offering) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม รวมทัง้ กําหนดจํานวนหุน้ รวมสูงสุดที่จะจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญเดิมดังกล่าวข้างต้น (Claw
Back/Claw Forward) และมีดลุ ยพินิจสูงสุดในการกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุน้ บางส่วนจากหุน้ สามัญ
ของบริษัทฯ ทัง้ หมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไข
การจัดสรรหุน้ สามัญของบริษัทฯ ทัง้ หมดดังกล่าวจะเป็ นไปตามที่กาํ หนดในส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชีช้ วนฉบับที่มีผลใช้บงั คับ นอกจากนี ้ การจัดสรรหุน้ สามัญของบริษัทฯ ข้างต้นจะ
กระทําได้ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากสํานักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับแล้วเท่านัน้
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ (Record Date) ข้างต้นผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564
เพื่อให้สอดคล้องกับการยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชีช้ วนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ตามที่ระบุขา้ งต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

(นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุม่ ธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงาน Group Shared Service (ธุรกิจค้าส่ง)
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 8255/ 8261/ 9329/ 8285 โทรสาร 02 067 9044
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ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนีเ้ ป็ นข้อมูลที่ถูกจํากัด และมิให้ใช้ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่า
ทั้ง หมดหรือ บางส่ว น เข้า ไปในหรือ ออกมาจากประเทศสหรัฐ อเมริก า (รวมถึ ง อาณาเขต และพื น้ ที่ ซึ่ง อยู่ใ นการปกครองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา รัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia)) ญี่ปนุ่ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชน
จีน อินเดีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย หรือแคนาดา (“อาณาเขต
ที่ถูกจํากัด”) (Restricted Territories) หรือในประเทศอื่นใดซึ่งการกระทําดังกล่าวถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนัน้
อนึง่ หุน้ ของบริษัทฯ มิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศดังกล่าว และจะไม่ถกู เสนอ ขาย
รับไป ใช้สทิ ธิ ขายต่อ สละสิทธิ โอน หรือ ส่งมอบ ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อม ภายในประเทศดังกล่าว เว้นแต่จะได้รบั ยกเว้นโดยและเป็ นไปตาม
กฎหมายหลักทรัพย์ใดที่ใช้บงั คับ
เอกสารฉบับนีจ้ ดั ทําขึน้ เพื่อเป็ นข้อมูลเท่านัน้ และไม่ถือเป็ น หรือประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของคําเสนอเพื่อออกหรือขายหลักทรัพย์ หรือคําเชิญ
ชวนเพื่อให้ได้มา ซือ้ หรือ จองซือ้ หลักทรัพย์ใดในประเทศใด และไม่ควรยึดถือเอกสารหรือข้อมูลของเอกสารฉบับนีใ้ นการตัดสินใจที่จะจองซือ้
หรือได้มาซึง่ หุน้ ใดของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนีไ้ ม่ถือเป็ น หรือประกอบเป็ นส่วนหนึง่ ของคําเสนอเพื่อออกหรือขายหลักทรัพย์
หรือคําเชิญชวนเพื่อให้ได้มา ซือ้ หรือ จองซือ้ หลักทรัพย์ใดในอาณาเขตที่ถกู จํากัด หรือในประเทศอื่นใดซึ่งคําเสนอหรือคําเชิญชวนดังกล่าว
เป็ นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เอกสารฉบับนี ้ และข้อมูลที่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารฉบับนี ้ ไม่ถือเป็ น หรือประกอบเป็ นส่วนหนึง่ ของคําเสนอขาย หรือคําเชิญชวนเพื่อซือ้ หรือ จอง
ซือ้ หลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หุน้ ของบริษัทฯ มิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่ง
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (“พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ”) และจะไม่เสนอ หรือขาย ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รบั
ยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียน หรือเป็ นธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดการจดทะเบียนภายใต้ พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ อนึ่ง หุน้ ของ
บริษัทฯ จะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ หรือเสนอขายโดยเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บงั คับของรัฐ จังหวัด อาณาเขต มณฑล หรือเขต
อํานาจใดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออาณาเขตที่ถูกจํากัดแห่งอื่น หรือในที่แห่งใดนอกประเทศไทย ดังนัน้ เว้นแต่จะได้รบั ยกเว้นภายใต้
กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีการเสนอ ขาย รับไป ใช้สิทธิ สละสิทธิ ขายต่อ ส่งมอบ หรือจัดสรรหุน้ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
โดยอ้อม ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในอาณาเขตที่ถกู จํากัดแห่งอื่น หรือในประเทศอื่นใดซึง่ การกระทําดังกล่าวถือเป็ นการ
ฝ่ าฝื นกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนัน้ หรือจะต้องมีการจดทะเบียนการดําเนินการในประเทศนัน้ ทัง้ นี ้ จะไม่มีการเสนอขายหุน้ ของบริษัทฯ
ต่อประชาชนทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา
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