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คําเตือน 

ข้อมูลทีปรากฏอยู่ในหนงัสือฉบบันีเป็นขอ้มูลทีถูกจํากดั และมิให้ใช้ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 

ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน เข้าไปในหรือออกมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอาณาเขต และพืนทีซึงอยู่ในการปกครองของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลมัเบีย (District of Columbia)) ญีปุ่ น มาเลเซีย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้หวนั ออสเตรเลีย 

อินโดนีเซีย หรือแคนาดา (“อาณาเขตทีถูกจํากัด”) (Restricted Territories) หรือในประเทศอืนใดซึงการกระทําดงักล่าวถือว่า

เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทีเกียวข้องของประเทศนนั อนึง หุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) (“MAKRO”) มิได้มีการจด

ทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศดงักล่าว และจะไม่ถูกเสนอ ขาย รับไป ใช้สิทธิ ขาย

ต่อ สละสิทธิ โอน หรือ ส่งมอบ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ภายในประเทศดงักล่าว เว้นแต่จะได้รับยกเว้นโดยและเป็นไปตาม

กฎหมายหลกัทรัพย์ใดทีใชบ้งัคบั 

หนงัสือฉบบันีจัดทําขึนเพือเป็นข้อมูลเท่านนั และไม่ถือเป็น หรือประกอบเป็นส่วนหนึงของคําเสนอเพือออกหรือขายหลกัทรัพย์ 

หรือคําเชิญชวนเพือให้ไดม้า ซือ หรือ จองซือ หลกัทรัพย์ใดในประเทศใด และไม่ควรยึดถือหนงัสือหรือข้อมูลของหนงัสือฉบบันีใน

การตดัสินใจทีจะจองซือ หรือได้มาซึงหุ้นใดของ MAKRO โดยเฉพาะอย่างยิง หนงัสือฉบบันีไม่ถือเป็น หรือประกอบเป็นส่วนหนึง

ของคําเสนอเพือออกหรือขายหลกัทรัพย์ หรือคําเชิญชวนเพือให้ได้มา ซือ หรือ จองซือ หลกัทรัพย์ใดในอาณาเขตทีถูกจํากดั หรือ

ในประเทศอืนใดซึงคําเสนอหรือคําเชิญชวนดงักล่าวเป็นการกระทําทีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

หนงัสือฉบบันี และข้อมูลทีปรากฏอยู่ในหนงัสือฉบบันี ไม่ถือเป็น หรือประกอบเป็นส่วนหนึงของคําเสนอขาย หรือคําเชิญชวนเพือ

ซือ หรือ จองซือหลกัทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นของ MAKRO มิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (“พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ”) และจะไม่เสนอ หรือขาย ภายในหรือเข้า

ไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะไดรั้บยกเวน้จากข้อกําหนดการจดทะเบียน หรือเป็นธรุกรรมทีไม่อยู่ภายใตข้้อกําหนดการจด

ทะเบียนภายใต้ พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ อนึง หุ้นของ MAKRO จะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ หรือเสนอขายโดยเป็นไปตาม

กฎหมายหลกัทรัพย์ทีใช้บงัคบัของรัฐ จงัหวดั อาณาเขต มณฑล หรือเขตอํานาจใดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออาณาเขตทีถูก

จํากดัแห่งอืน หรือในทีแห่งใดนอกประเทศไทย ดงันนั เว้นแต่จะได้รับยกเว้นภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ทีเกียวข้อง จะไม่มีการ

เสนอ ขาย รับไป ใช้สิทธิ สละสิทธิ ขายต่อ ส่งมอบ หรือจดัสรรหุ้นของ MAKRO ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้ม ภายในหรือเข้าไป

ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในอาณาเขตทีถูกจํากดัแห่งอืน หรือในประเทศอืนใดซึงการกระทําดงักล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ทีเกียวข้องของประเทศนนั หรือจะต้องมีการจดทะเบียนการดําเนินการในประเทศนนั ทงันี จะไม่มีการเสนอขายหุ้นของ MAKRO 

ตอ่ประชาชนทวัไปในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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เรียน ท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของ 

บริษัท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (“MAKRO”) ทีเสนอขายให้แกป่ระชาชนทวัไป ตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ 

เรือง แจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญของ MAKRO ทีเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป ตาม

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  

สงิทีส่งมาด้วย  

1. คู่มือการจองซือ (รวมถึงรายละเอียดวิธีการจองซือและการชําระเงินค่าจองซือหุ้ นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) สําหรับผู้ ถือหุ้นของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) ทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการ

ถือหุ้ นในบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) และหนังสือชีชวน / Preliminary Offering Memorandum 

(แล้วแตก่รณี) (ในรูปแบบ QR code)) 

2. ใบรับรองการจองซือหลกัทรัพย ์(ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั) 

3. ใบจองซือหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สําหรับผู้ ถือหุ้นของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด 

(มหาชน) ทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) (แบบ ค.

สําหรับผู้ ถือหุ้นเดมิของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน)) 

4. แบบสอบถามเพือหาข้อบง่ชีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) (สําหรับผู้ประสงค์นําหุ้นสามญัฝากเข้า

บญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านนั)  

5. คํารับรองสถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA (สําหรับผู้ประสงค์นําหุ้นสามัญฝากเข้าบัญชีผู้ออก

หลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านนั)  

6. หนงัสือมอบอาํนาจสําหรับการจองซือหุ้นสามญัของบริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

7. คําชีแจงเพิมเติมสําหรับ ผู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซือขายหลักทรัพย์  

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั และบคุคลใด ๆ ทีถือหุ้นของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) แทนบคุคลอนื 

 ตามทีบริษัทฯ ได้กําหนดให้วันที 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ทีจะ

ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัของ MAKRO ทีเสนอขายให้แก่ประชาชนทวัไป ตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ดงัรายละเอยีดปรากฏ

ตามหนังสือที บมจ. จภอ. 090/2564 ซงึบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ไปเมือวันที 

27 ตลุาคม 2564 นนั  

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ท่านสามารถศกึษาข้อมูลเกียวกับช่วงราคาเสนอขายเบืองต้นสําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญ

ของ MAKRO ครังนี และรายละเอียดข้อมลูเกียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัของ MAKRO ให้แก่ประชาชนทวัไป (Public Offering) 

ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์ (“แบบ 69-1”) และหนงัสือชีชวนของ MAKRO ทีมีผลใช้บงัคับแล้ว ได้ที 

www.sec.or.th 

 

 

ทะเบียนเลขที่ 0107537000246 

บริษัท เจรญิโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
CHAROEN POKPHAND FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED 

อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร  313 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   โทร. 0-2766-8000   แฟกซ : 0-2638-2139 

C.P. TOWER, 313 SILOM ROAD, BANGRAK, BANGKOK  10500   TEL. 0-2766-8000     FAX : 0-2638-2139 
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ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ทีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้ นบางส่วนจากหุ้ นสามัญของ MAKRO ทังหมดทีจะเสนอขายให้แก่

ประชาชนทวัไป (Public Offering) ให้แกผู่้ถือหุ้นเดิม (“ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีมีสทิธิได้รับการจัดสรร”) จะต้องชําระเงินค่าจอง

ซือหุ้ นทีราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบืองต้น และมีสิทธิทีจะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซือหุ้ นในกรณีทีราคาเสนอขาย

สดุท้ายตํากว่าราคาเสนอขายสูงสดุของช่วงราคาเสนอขายเบืองต้น โดยมีระยะเวลาการจองซือหุ้นสามัญของ MAKRO ทีจะ

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีมีสิทธิได้รับการจัดสรร ระหว่างวันที 4 ธันวาคม 2564 ถึงวันท ี9 ธันวาคม 2564 

(รวมทังสิน 6 วัน) ทงันี รายละเอียดการจองซือ เงือนไขการจองซอื และการจดัสรรหุ้นสามญัของ MAKRO รวมถึงข้อจํากดัต่าง ๆ 

ปรากฏตามทีกําหนดไว้ในคู่มือการจองซือ (สิงทีส่งมาด้วย 1) และใบจองซอืหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

(สงิทีส่งมาด้วย 3) และเอกสารต่าง ๆ ทีส่งมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันี  

ทังนี การจัดสรรหุ้ นให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมดังกล่าวจะอยู่ในดุลยพินิจของ MAKRO บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

(“CPALL”) บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิง จํากัด (“CPM”) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง จํากดั (“CPH”) เท่านัน โดยขอสงวน

สิทธิทีจะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้ นสามัญของ MAKRO ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1) ทีเป็นบุคคลธรรมดาซึงมีทีอยู่จัดส่ง

เอกสารอยู่นอกประเทศไทย (2) ซงึมีทีอยู่จดัส่งเอกสารอยู่ในอาณาเขตทีถูกจํากดั (Restricted Territories) (3) ทีไม่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนหรือไม่สามารถรับรองได้ว่าตนเป็นผู้ ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนในการจองซือ ได้มา และ/หรือ รับไว้ซึงหุ้ นของ MAKRO  

โดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายของประเทศทีตนอาศยัหรือมีสถานทีตงั (qualified investors) หรือ (4) ซงึจะทําให้หรืออาจ

เป็นผลให้ MAKRO CPALL CPM และ CPH กระทําการทีขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคับของต่างประเทศ หรืออาจต้องมี

ภาระหน้าทีในการดําเนินการใด ๆ นอกเหนือไปจากทีต้องดําเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทย ทีเกียวกบัการ

ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ ทงันี ขอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทีมีสิทธิได้รับการจดัสรร ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกียวกบัการเสนอ

ขายหุ้นสามัญของ MAKRO ให้แก่ประชาชนทัวไป (Public Offering) จากหนังสือชีชวนทีมีผลบังคับใช้แล้วอย่างถีถ้วน และ 

ในกรณีทีท่านเป็นผู้มีถินทีอยู่นอกประเทศไทย ท่านต้องศึกษา Preliminary Offering Memorandum รวมถึงข้อจํากดัในการขาย

หุ้น (selling restrictions) ตามทีระบุใน Preliminary Offering Memorandum ดงัรายละเอยีดปรากฏตามคูมื่อการจองซือ (สิงทีส่ง

มาด้วย 1) เพมิเตมิด้วย 

จึงเรียนมาเพือแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือหุ้นสามัญของ MAKRO ซงึมีจํานวนตามทีระบุใน “ใบรับรองการจองซือ

หลกัทรัพย์” (ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั) (รายละเอยีดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 2) ทงันี ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ทีมีสิทธิได้รับการจดัสรรอาจแสดงความจํานงทีจะซอืหุ้นสามญัของ MAKRO ตามสิทธิทีได้รับจดัสรร หรือเกินกว่าสิทธิ

ทีได้รับจดัสรร หรือน้อยกว่าสิทธิทีได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซือหุ้นสามัญของ MAKRO ในครังนีก็ได้ และหากท่านมีข้อ

สงสัยเพมิเตมิสามารถสอบถามได้ทีเบอร์ 02-090-9191 
 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 

 

_________________________________ 

นายประสิทธิ บญุดวงประเสริฐ 

ผู้มีอาํนาจลงนาม 

_________________________________ 

นายไพศาล จิระกิจเจริญ 

ผู้มีอาํนาจลงนาม 

 


