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ค ำชีแ้จงเพิ่มเติมส ำหรับ ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝำกหลกัทรัพย์  
นำยหน้ำซือ้ขำยหลักทรัพย์ บริษัท ไทยเอ็นวีดอีำร์ จ ำกดั และบุคคลใด ๆ ที่ถือ 

หุ้นสำมัญของบริษัท สยำมแมค็โคร จ ำกดั (มหำชน) หุ้นสำมญัของบริษทั ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) หรือ 
หุ้นสำมัญของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) แทนบุคคลอื่น 

เรียน  ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ 
จ ากัด และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หุ้นสามญัของ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) (“CPALL”) หรือหุ้นสามญัของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 
(“CPF”) แทนบคุคลอื่น 

2 ธันวาคม 2564 

ทกุท่าน 

ตามที่จะมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ หรือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิของ
บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิของ CPALL หรือ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิของ CPF โดยในแต่ละกรณีเป็นการเสนอขายตาม
สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละท่าน (“กำรเสนอขำยหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรร
ตำมสัดส่วน”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จึงได้จัดส่งใบรับรองการจองซือ้หลักทรัพย์และ
เอกสารอื่นทีเ่ก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัส่วน ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิที่มี
รายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ของ CPALL หรือของ CPF (แล้วแต่กรณี) ณ วนัที่ 23 พฤศจิกายน 
2564 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นในการเสนอขายหุ้น (“วันก ำหนดสิทธิ”) (Record 
Date) 

ทัง้นี  ้หุ้ นของบริษัทฯ มิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของ
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) และจะไม่เสนอ หรือขาย ภายในหรือเข้าไปในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากข้อก าหนดการจดทะเบียน หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดการจด
ทะเบียนภายใต้ พรบ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ อนึ่ง หุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ หรือเสนอขายโดย
เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ที่ใช้บงัคบัของรัฐ จงัหวดั อาณาเขต มณฑล หรือเขตอ านาจใดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรืออาณาเขตที่ถกูจ ากดั (Restricted Territories) แห่งอื่น (ดงัที่นิยามท้ายนี)้ หรือในที่แห่งใดนอกประเทศไทย ดงันัน้ 
เว้นแต่จะได้รับยกเว้นภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง จะไม่มีการเสนอ ขาย รับไป ใช้สิทธิ สละสิทธิ ขายต่อ ส่ง
มอบ หรือจดัสรรหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในอาณา
เขตที่ถกูจ ากดั (Restricted Territories) แห่งอื่น หรือในประเทศอื่นใดซึง่การกระท าดงักล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องของประเทศนัน้ หรือจะต้องมีการจดทะเบียนการด าเนินการในประเทศนัน้ ทัง้นี ้จะไม่มีการเสนอขายหุ้น
ของบริษัทฯ ต่อประชาชนทัว่ไปในประเทศสหรัฐอเมริกา 

หากท่านได้รับใบรับรองการจองซือ้หลักทรัพย์และเอกสารที่เก่ียวข้องในฐานะผู้ ถือหุ้ นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ CPALL หรือ CPF และท่านเป็นผู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ รับฝาก
หลกัทรัพย์ นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด หรือตวักลางอื่นใดซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ CPALL 
หรือ CPF เพื่อบญัชีหรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าของบญัชีหรือลกูค้าของท่าน โปรดพิจารณาและปฏิบตัิตามรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้ 

1. เนื่องจากการเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วน มิได้มีการเสนอขายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (รวมถึงอาณาเขต และพืน้ที่ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐใดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลมัเบีย (District of Columbia)) ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 
อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้หวนั ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
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หรือแคนาดา (“อำณำเขตที่ถูกจ ำกัด”) (Restricted Territories) หรือประเทศอื่นใดหรือให้แก่บุคคลใด ซึ่งการ
เสนอขายหุ้นอาจจะส่งผลให้ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ หรืออาจเป็นผลให้บริษัทฯ 
CPALL CPM และ CPH ต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการภายใต้
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศไทย ที่เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือท าให้การเสนอขายหุ้นไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น  อันที่จะได้มีการแจ้งและ
เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป (หากมี) ดงันัน้ กรุณาให้ความร่วมมือไม่
ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระท าการโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้เจ้าของบญัชีหรือลกูค้าของท่านซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมที่เป็นบุคคล
ธรรมดาซึง่มีที่อยู่จดัส่งเอกสารอยู่นอกประเทศไทย หรือผู้ ถือหุ้นเดิมรายใดซึง่มีที่อยู่จดัส่งเอกสารอยู่ในอาณาเขต
ที่ถกูจ ากดั (Restricted Territories) หรือเป็นผู้ ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบตัิครบถ้วนหรือไม่สามารถรับรองได้ว่าตนเป็น
ผู้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการจองซือ้ ได้มา และ/หรือ รับไว้ซึ่งหุ้ นของบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมายตาม
กฎหมายของประเทศที่ตนอาศัยหรือมีสถานที่ตัง้ (qualified investors) หรือผู้ ถือหุ้นเดิมรายอื่นใด อันที่จะได้มี
การแจ้งและเปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อไป (หากมี) ได้รับใบรับรองการ
จองซือ้หลกัทรัพย์ หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

2. กรุณาให้ความร่วมมือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งใด ๆ จากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าของท่านซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมที่มี
ลกัษณะดงัที่กล่าวในข้อ 1.  เพื่อเข้าร่วมในการเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสัดส่วน 
เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ CPALL หรือ CPF (แล้วแต่กรณี) ได้ยืนยันกับท่านว่า เจ้าของบัญชีหรือลูกค้าผู้นัน้
สามารถเข้าร่วมการเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัส่วนได้ 

3. หากท่านได้รับค าถามเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรตามสดัส่วน จากเจ้าของ
บญัชีหรือลกูค้าของท่านซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีลกัษณะดงัที่กล่าวในข้อ 1. กรุณาแนะน าเจ้าของบญัชีหรือลูกค้าผู้
นัน้ให้ติดต่อตวัแทนของฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ CPALL หรือ CPF (แล้วแต่กรณี) 

แผนกประสำนงำนตลำดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) 

โทร.   02-067-8285 

อีเมล์   ir@siammakro.co.th 

ส ำนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) 

โทร.   02-071-4369 

อีเมล์   investor@cpall.co.th 

ส ำนักลงทุนสัมพันธ์และตลำดทุน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) 

โทร.   02-766-8322, 8357 

อีเมล์   iroffice@cpf.co.th 

 


