เอกสารฉบับนีไม่ ได้ ถูกจัดทําขึนเพือวัตถุประสงค์ ในการแจกจ่ าย ไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้ อม ภายในหรื อเข้ าไปใน
ประเทศสห รั ฐอ เมริ ก า (รวมถึ ง อาณาเขตแ ละพื นที ซึ งอยู่ ใ นการปกค รองขอ งป ระเทศสหรั ฐอ เ มริ กา
รั ฐใดในประเทศสหรั ฐอเมริ ก า และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบี ย (District of Columbia)) ญีปุ่ น มาเลเซีย สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน อินเดี ย ฟิ ลิปปิ นส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์ แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนี ย ปากี สถาน ลาว ไต้ หวัน ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย และแคนาดา (รวมเรี ยกว่ า “อาณาเขตทีถูกจํากัด”) (Restricted Territories) หรื อประเทศอื นใดทีอาจทําให้
การแจกจ่ายเอกสารดังกล่ าวไม่ ชอบด้ วยกฎหมาย
วันที 2 ธันวาคม 2564
เรื อง

แจ้ งการมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (“แบบ 69-1”) และหนังสือชีชวนของบริ ษัท
สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“MAKRO”) ราคาเสนอขายและการจัดส่งเอกสารการจองซือหุ้นสามัญของ MAKRO
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทีมีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที บริ ษัทฯ ได้ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) เมือวันที 27 ตุลาคม 2564 และวันที
29 พฤศจิกายน 2564 เกียวกับความคืบหน้ าการเสนอขายหุ้นสามัญของ MAKRO ให้ แก่ประชาชนทัวไป (Public Offering) รวมถึง
รายละเอียดเกี ยวกับ การจัดสรรหุ้นบางส่ว นจากหุ้นสามัญ ของ MAKRO ทังหมดทีจะเสนอขายให้ แ ก่ประชาชนทัวไป (Public
Offering) ให้แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ตามรายละเอียดทีปรากฏอยูใ่ นสารสนเทศข้ างต้ นนัน
บริ ษั ทฯ ขอแจ้ ง ให้ ทราบว่ า แบบ 69-1 และหนังสื อ ชี ชวนของ MAKRO ที ได้ ยื นต่อ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ มีผลใช้ บงั คับแล้ ว เมื อวันที 2 ธันวาคม 2564 โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ MAKRO ให้ แก่
ประชาชนทัวไป (Public Offering) เท่ากับ 43.50 บาทต่อหุ้น ทังนี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทีมีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้น
สามัญของ MAKRO ทังหมดที จะเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัวไป (Public Offering) (“ผู้ ถื อหุ้นของบริ ษัทฯ ทีมี สิ ทธิได้ รับการ
จัดสรร”) และผู้จองซือรายย่อยสามารถดําเนินการจองซือหุ้นสามัญของ MAKRO ดังกล่าวได้ตงแต่
ั วันที 4 ธันวาคม 2564 ถึง วันที 9
ธันวาคม 2564 (รวมทังสิน 6 วัน) ตามรายละเอียดทีปรากฏอยูใ่ นหนังสือชีชวนของ MAKRO ทีมีผลใช้ บงั คับแล้ ว
อนึง ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทีมีสทิ ธิได้ รับการจัดสรร ผู้จองซือรายย่อย และผู้ลงทุนกลุม่ ต่าง ๆ สามารถศึกษารายละเอียดข้ อมูล
เกี ยวกั บ การเสนอขายหุ้ นสามั ญ ของ MAKRO ให้ แ ก่ ป ระชาชนทัวไป (Public Offering) ได้ จ ากแบบ 69-1 และหนั ง สื อ
ชีชวนของ MAKRO ทีมีผลใช้ บงั คับแล้ วได้ ที www.sec.or.th
นอกจากนี บริ ษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจัดส่งใบรั บรองการจองซือหลักทรัพย์ และคู่มือการจองซือ
รวมถึงเอกสารประกอบทีเกี ยวข้ อง (“เอกสารการจองซือ”) ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทีมีสิทธิ ได้ รับการจัดสรร ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทีมีสิทธิ ได้ รับการจัดสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารการจองซือได้ จาก
เว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ที https://www.cpfworldwide.com/th/investors/information-memorandum-to-shareholders และหาก
ท่านมีข้อสงสัยเพิมเติมสามารถสอบถามได้ ทีเบอร์ 02-090-9191 (ทุกวันเวลา 09.00-18.00 น.)
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
(นางกอบบุญ ศรี ชยั )
เลขานุการบริ ษัท
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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 อกํา หนดการจดทะเบียน หรื อเป็ นธุรกรรมทีไม่อยู่ภายใต้ ข้อกําหนดการจดทะเบียนภายใต้ พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ อนึง
หุ้นของ MAKRO จะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ หรือเสนอขายโดยเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที ใช้ 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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