เอกสารฉบับนีไม่ ได้ ถูกจัดทําขึนเพือวัตถุประสงค์ ในการแจกจ่ าย ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ภายในหรื อเข้ าไป
ในประเทศสหรั ฐอเมริ ก า (รวมถึงอาณาเขตและพื นทีซึงอยู่ใ นการปกครองของประเทศสหรั ฐอเมริ กา รั ฐ ใดใน
ประเทศสหรั ฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia)) ญีปุ่ น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชน
จีน อินเดีย ฟิ ลิปปิ นส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์ แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้ หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย
และแคนาดา (รวมเรียกว่ า “อาณาเขตทีถูกจํากัด”) (Restricted Territories) หรือประเทศอืนใดทีอาจทําให้ การแจกจ่ าย
เอกสารดังกล่ าวไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย
วันที 29 พฤศจิกายน 2564
เรื อง

แจ้ งช่องทางการตรวจสอบสิทธิผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด ) (มหาชน)“บริษัทฯ” (ทีมีสิทธิได้ รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“MAKRO”)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที บริ ษัทฯ ได้ รายงานความคืบหน้ าการเสนอขายหุ้นสามัญของ MAKRO ให้ แก่ประชาชนทัวไป (Public Offering)
ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือที บมจ. จภอ. 090/2564 ซึงบริ ษัทฯ ได้ แจ้ งต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรั พย์ ฯ”) ไปเมือวันที 27 ตุลาคม 2564 นัน
บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของ MAKRO ทังหมดที
จะเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัวไป (Public Offering) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (“ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีมีสทิ ธิได้ รับการจัดสรร”) สามารถ
ตรวจสอบสิ ทธิดังกล่าวได้ ที https://wwwa2.settrade.com/brokerpage/IPO/automatedRandom/MAKRO/viewquota.jsp
ตังแต่วนั นีเป็ นต้ นไป ทังนี บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดส่งใบรับรองการจองซือหลักทรัพย์ และคู่มือการจองซือ รวมถึงเอกสารประกอบที
เกียวข้ องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัทฯ ทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรต่อไป และหากท่านมีข้อสงสัยเพิมเติมสามารถ
สอบถามได้ ทีเบอร์ 02-090-9191 (ทุกวันเวลา 09.00-18.00 น.)
อนึง การจัดสรรหุ้นของ MAKRO ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษทั ฯ จะอยูใ่ นดุลยพินิจและสิทธิในการพิจารณาโดยเด็ดขาด
ของ MAKRO CPALL CPM และ CPH เท่านัน โดยขอสงวนสิทธิทีจะไม่เสนอขายหรื อไม่จดั สรรหุ้นของ MAKRO ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ (1) ทีเป็ นบุคคลธรรมดาซึงมีทีอยูใ่ นการจัดส่งเอกสารอยู่นอกประเทศไทย (2) ซึงมีทีอยู่ในการจัดส่งเอกสารอยู่
ในอาณาเขตทีถูกจํากัด หรื อในประเทศอืนใดซึงการกระทํ าดังกล่าวถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายที เกี ยวข้ องของประเทศนัน
รวมถึงประเทศอืนใดที MAKRO CPALL CPM และ CPH พิจารณาเห็นสมควร (3) ทีไม่มีคุณสมบัติครบถ้ วนหรื อไม่สามารถ
รับรองได้ ว่าตนเป็ นผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการจองซือ ได้ มา และ/หรือ รับไว้ ซงหุ
ึ ้ นของ MAKRO โดยชอบด้ วยกฎหมายตาม
กฎหมายของประเทศทีตนอาศัยหรื อมีสถานทีตัง (qualified investors) หรือ (4) ซึงจะทําให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ MAKRO CPALL
CPM และ CPH กระทําการทีขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้ อบังคับของต่างประเทศ หรื ออาจต้ องมีภาระหน้ าทีในการดําเนินการ
ใด ๆ นอกเหนือไปจากทีต้ องดําเนินการตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ของประเทศไทย ทีเกียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรื อทําให้ การเสนอขายหุ้นไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงือนไขทีกําหนดในการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้น
ทังนี MAKRO จะประกาศรายละเอียดเกียวกับราคาเสนอขายสําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญ และวันจองซือหุ้นสามัญ
ของ MAKRO ในครั งนี ให้ ท ราบต่ อ ไป เมื อแบบแสดงรายการข้ อ มู ล การเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ (แบบ 69-1) และหนั ง สื อ
ชีชวนมีผลใช้ บงั คับแล้ ว
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จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
(นางกอบบุญ ศรี ชยั )
เลขานุการบริษัท
ข้ อมูลทีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนีเป็ นข้ อมูลที ถูกจํากัด และมิให้ ใช้ ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรื อแจกจ่าย ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม ไม่ว่า
ทังหมดหรื อบางส่วน เข้ าไปในหรื อออกมาจากอาณาเขตทีถูกจํากัด (Restricted Territories) หรื อในประเทศอืนใดซึงการกระทําดังกล่าวถือว่า
เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายทีเกียวข้ องของประเทศนัน อนึง หุ้นของ MAKRO มิได้ มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ กฎหมาย
หลักทรั พย์ ของประเทศดังกล่ าว และจะไม่ ถูก เสนอ ขาย รั บไป ใช้ สิท ธิ ขายต่อ สละสิทธิ โอน หรื อ ส่ งมอบ ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อ ม
ภายในประเทศดังกล่าว เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ นโดยและเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ใดที ใช้ บงั คับ
เอกสารฉบับนีจัดทําขึนเพือเป็ นข้ อมูลเท่านัน และไม่ถือเป็ น หรือประกอบเป็ นส่วนหนึงของคําเสนอเพือออกหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อคําเชิญ
ชวนเพือให้ ได้ มา ซือ หรื อ จองซือ หลักทรัพย์ใดในประเทศใด และไม่ควรยึดถือเอกสารหรื อข้ อมูลของเอกสารฉบับนีในการตัดสินใจทีจะจองซือ
หรื อได้ ม าซึงหุ้น ใดของ MAKRO โดยเฉพาะอย่ างยิง เอกสารฉบับ นี ไม่ถือเป็ น หรื อประกอบเป็ นส่วนหนึงของคํ าเสนอเพื อออกหรื อขาย
หลักทรัพย์ หรือคําเชิญชวนเพือให้ ได้ มา ซือ หรือ จองซือ หลักทรัพย์ใดในอาณาเขตทีถูกจํากัด หรื อในประเทศอืนใดซึงคําเสนอหรื อคําเชิญชวน
ดังกล่าวเป็ นการกระทําทีไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
เอกสารฉบับนี และข้ อมูลทีปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี ไม่ถือเป็ น หรื อประกอบเป็ นส่วนหนึงของคําเสนอขาย หรื อคําเชิญชวนเพือซือ หรื อ จอง
ซือหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา หุ้นของ MAKRO มิได้ มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรั พย์
แห่งสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (“พรบ. หลักทรั พย์ สหรั ฐฯ”) และจะไม่เสนอ หรื อขาย ภายในหรื อเข้ าไปในประเทศสหรัฐอเมริ กา เว้ นแต่จะ
ได้ รับยกเว้ นจากข้ อกําหนดการจดทะเบียน หรื อเป็ นธุรกรรมทีไม่อยู่ภายใต้ ข้อกําหนดการจดทะเบียนภายใต้ พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ อนึง หุ้น
ของ MAKRO จะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ หรื อเสนอขายโดยเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ทีใช้ บงั คับของรัฐ จังหวัด อาณาเขต มณฑล
หรื อเขตอํานาจใดในประเทศสหรั ฐอเมริ กา หรืออาณาเขตทีถูกจํากัดแห่งอืน หรื อในทีแห่งใดนอกประเทศไทย ดังนัน เว้ นแต่จะได้ รับยกเว้ น
ภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ทีเกียวข้ อง จะไม่มีการเสนอ ขาย รับไป ใช้ สิทธิ สละสิทธิ ขายต่อ ส่งมอบ หรื อจัดสรรหุ้นของ MAKRO ไม่ว่าจะ
โดยตรงหรื อโดยอ้ อม ภายในหรื อเข้ า ไปในประเทศสหรั ฐอเมริ กา หรื อในอาณาเขตทีถูกจํากัดแห่งอืน หรื อในประเทศอืนใดซึงการกระทํ า
ดังกล่าวถือเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายทีเกียวข้ องของประเทศนัน หรื อจะต้ องมีการจดทะเบียนการดําเนินการในประเทศนัน ทังนี จะไม่มีการเสนอ
ขายหุ้นของ MAKRO ต่อประชาชนทัวไปในประเทศสหรัฐอเมริกา
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