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เอกสารฉบับนีไ้ม่ได้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแจกจ่าย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอาณาเขตและ
พ้ืนที่ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia)) ญี่ปุ่น มาเลเซีย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และแคนาดา (รวม
เรียกว่า “อาณาเขตที่ถูกจ ากัด”) (Restricted Territories) หรือประเทศอื่นใดที่อาจท าให้การแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ที่  IDR25/2564 

วันที่  2 ธันวาคม 2564 

เรื่อง แจ้งการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนของบริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ราคาเสนอขายและการจัดส่งเอกสารการจองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เกี่ยวกับความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทสยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) (“Makro”) ให้แกป่ระชาชนทั่วไป (Public Offering) รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้น
สามัญของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่
ในสารสนเทศข้างต้นน้ัน 

 บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชี้ชวนของ Makro 
ที่ได้ย่ืนต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยราคา
เ สนอข ายหุ้ น ส า มั ญ ข อ ง  Makro ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป  ( Public Offering) เ ท่ า กั บ  43.50 บ าท ต่ อ หุ้ น  ทั้ ง น้ี    
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering) (“ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรร”) และผู้จองซ้ือรายย่อยสามารถด าเนินการจองซ้ือหุ้นสามัญของ 
Makro ดังกล่าวได้ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 6 วัน) ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้
ชวนของ Makro ที่มีผลใช้บังคับแล้ว 

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ผู้จองซ้ือรายย่อย และผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ สามารถศึกษารายละเอียดข้อมลู
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ Makro ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)  และหนังสือชี้ชวนของ Makro ที่มีผลใช้บังคับแล้วได้ที่ www.sec.or.th 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดส่งใบรับรองการจองซ้ือหลักทรัพย์ และคู่มือการจองซ้ือ 
รวมถึงเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง (“เอกสารการจองซื้อ”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารการจองซ้ือได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.cpall.co.th/subscription-information-for-eligible-shareholders และหากท่านมีข้อ
สงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 02-090-9191 (ทุกวันเวลา 09.00-18.00 น.) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถอื 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 
 
นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ 
เลขานุการบริษัท 
ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ 
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ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับน้ีเป็นข้อมูลที่ถูกจ ากัด และมิให้ใช้ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน เข้าไปในหรือออกมาจากอาณาเขตที่ถูกจ ากัด (Restricted Territories) หรือในประเทศอื่นใดซ่ึงการกระท าดังกล่าวถือว่าเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศน้ัน อน่ึง หุ้นของ Makro มิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศ
ดังกล่าว และจะไม่ถูกเสนอ ขาย รับไป ใช้สิทธิ ขายต่อ สละสิทธิ โอน หรือ ส่งมอบ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ภายในประเทศดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับ
ยกเว้นโดยและเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ใดที่ใช้บังคับ 

เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็น หรือประกอบเป็นส่วนหน่ึงของค าเสนอเพื่อออกหรือขายหลักทรัพย์ หรือค าเชิญชวนเพื่อให้
ได้มา ซ้ือ หรือ จองซ้ือ หลักทรัพย์ใดในประเทศใด และไม่ควรยึดถือเอกสารหรือข้อมูลของเอกสารฉบับน้ีในการตัดสินใจที่จะจองซ้ือ หรือได้มาซ่ึงหุ้นใด
ของ Makro โดยเฉพาะอย่างย่ิง เอกสารฉบับน้ีไม่ถือเป็น หรือประกอบเป็นส่วนหน่ึงของค าเสนอเพื่อออกหรือขายหลักทรัพย์ หรือค าเชิญชวนเพื่อให้
ได้มา ซ้ือ หรือ จองซ้ือ หลักทรัพย์ใดในอาณาเขตที่ถูกจ ากัด หรือในประเทศอื่นใดซ่ึงค าเสนอหรือค าเชิญชวนดังกล่าวเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

เอกสารฉบับน้ี และข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับน้ี ไม่ถือเป็น หรือประกอบเป็นส่วนหน่ึงของค าเสนอขาย หรือค าเชิญชวนเพื่อซ้ือ หรือ จองซ้ือ
หลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นของ  Makro มิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่ง
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (“พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ”) และจะไม่เสนอ หรือขาย ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจาก
ข้อก าหนดการจดทะเบียน หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดการจดทะเบียนภายใต ้พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ อนึ่ง หุ้นของ Makro จะไม่มีการจด
ทะเบียนภายใต้ หรือเสนอขายโดยเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับของรัฐ จังหวัด อาณาเขต มณฑล หรือเขตอ านาจใดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรืออาณาเขตที่ถูกจ ากัดแห่งอื่น หรือในที่แห่งใดนอกประเทศไทย ดังน้ัน เว้นแต่จะได้รับยกเว้นภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีการเสนอ 
ขาย รับไป ใช้สิทธิ สละสิทธิ ขายต่อ ส่งมอบ หรือจัดสรรหุ้นของ Makro ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือใน
อาณาเขตที่ถูกจ ากัดแห่งอื่น หรือในประเทศอื่นใดซ่ึงการกระท าดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศน้ัน หรือจะต้องมีการจด
ทะเบียนการด าเนินการในประเทศน้ัน ทั้งน้ี จะไม่มีการเสนอขายหุ้นของ Makro ต่อประชาชนทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา 


