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เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแจกจ่าย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึง
อาณาเขตและพ้ืนท่ีซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of 
Columbia)) ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้ หวัน 
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และแคนาดา หรือประเทศอ่ืนใดท่ีอาจท าให้การแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ที่  IDR21/2564 

วันท่ี  27 ตุลาคม 2564 

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และวันก าหนด
รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ที่
เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะร่วมด าเนินการเสนอขายหุ้นสามัญบางส่วนที่บริษัทฯ 
ถืออยู่ในบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“Makro”) พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ Makro ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป (Public Offering) โดย Makro บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ ากัด (“CPH”) และ บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง 
จ ากัด (“CPM”) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 
(“การเสนอขายหุ้นสามัญของ Makro ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)”) บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า Makro 
ได้ยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) 
และร่างหนังสือช้ีชวน ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) แล้วเมื่อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 โดยบริษัทฯ CPH และ CPM ในฐานะผู้ถือหุ้นของ Makro ที่ร่วมเสนอขายหุ้นบางส่วนที่ถืออยู่ใน 
Makro พร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Makro ให้แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) ในครั้งนี้ ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือช้ีชวนต่อส านักงาน ก.ล.ต. ไปพร้อมกันด้วย โดย
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ Makro ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering) จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือช้ีชวนฉบับเต็มของ Makro 
ซึ่งได้ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ www.sec.or.th 

 ทั้งนี้ รายละเอียดส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ  Makro ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering) มีดังนี้  

จ านวนหุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดที่จะมีการเสนอขายครั้งนี้ 
(“หุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั่วไป (Public Offering)”) 

ไม่เกิน 2,270,000,000 หุ้น 

ประกอบด้วย จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย 
1) จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Makro ที่เสนอขายโดย Makro ไม่เกิน 1,362,000,000 หุ้น 
2) จ านวนหุ้นสามัญเดิมของ Makro ที่เสนอขายโดย บริษัทฯ ไม่เกิน 363,200,000 หุ้น 
3) จ านวนหุ้นสามัญเดิมของ Makro ที่เสนอขายโดย CPH ไม่เกิน 363,200,000 หุ้น 
4) จ านวนหุ้นสามัญเดิมของ Makro ที่เสนอขายโดย CPM ไม่เกิน 181,600,000 หุ้น 
 
ทั้งนี้ กรณีที่ต้องมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จ านวนหุ้นสามัญเดิมของ 
Makro ที่ผู้จัดสรรหุ้นส่วนเกินอาจขอยืมจากบริษัทฯ มีจ านวนไม่เกิน 
340,500,000 หุ้น คิดเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนหุ้น
สามัญของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 
(Public Offering) เพื่อรองรับกรณีที่ต้องมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 

 
ไม่เกิน 340,500,000 หุ้น 

http://www.sec.or.th/
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ส าหรับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจะมีการก าหนดต่อไปภายหลังจากได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว 

โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) ในครั้งนี้ 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 วันท่ี 25 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของ Makro 
บางส่วนจากหุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) และการมอบอ านาจที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรดังกล่าว เพื่อจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
จ ากัด (“CPG”) ตามแบบ 56-1 ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ) (2) ผู้ถือหุ้นเดิมของ Makro (ยกเว้นบริษัทฯ บริษัทย่อยของ
บริษัทฯ CPM และ CPH) และ (3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (“CPF”) (ยกเว้นกลุ่ม 
CPG ตามแบบ 56-1 ประจ าปี 2563 ของ CPF) (“การจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม”) ในราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) โดยมีอัตราการใช้สิทธทิี่ได้รับจัดสรร (Ratio) ดังต่อไปนี ้

(1) ส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญของ Makro เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกลุ่มCPG 
ตามแบบ 56-1 ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ) ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ของ Makro ที่เสนอขายในคราวนี้ 

(2) ส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญของ Makro เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ Makro (ยกเว้นบริษัทฯ 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ CPM และ CPH) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ Makro ต่อ 1 หุ้นสามัญของ 
Makro ที่เสนอขายในคราวนี้ 

(3) ส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญของ Makro เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPF (ยกเว้นกลุ่ม CPG 
ตามแบบ 56-1 ประจ าปี 2563 ของ CPF) ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของ CPF ต่อ 1 หุ้นสามัญของ 
Makro ที่เสนอขายในคราวนี้ 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวมีมติให้วันที่ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record 
Date) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public 
Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 และบริษัทฯ รวมทั้ง Makro CPM และ CPH สงวนสิทธิที่จะ
ไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดหรือประเภทใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น
สามัญดังกล่าวจะท าให้หรืออาจเป็นผลให้บริษัทฯ Makro CPM และ CPH กระท าการที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับของต่างประเทศ หรืออาจต้องมีภาระหน้าที่ในการด าเนินการใด ๆ นอกเหนือไปจากที่ต้องด าเนินการตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือท าให้การเสนอขายหุ้นไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น 

ทั้งนี้ หลักการในการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่
ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทฯ Makro CPM และ CPH สงวนสิทธิท่ีจะเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญของ Makro ให้ผู้ถือหุ้นเดิมใด ๆ  
ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย เฉพาะผู้ซึ่งสามารถให้ค ารับรองได้ว่าตนเป็นบุคคลทีส่ามารถถูกเสนอขายหุ้นให้ได้ 
สามารถจองซื้อ ได้มา และ/หรือ รับไว้ซึ่งหุ้นของ Makro โดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายของประเทศที่ผู้ถอื
หุ้นเดิมดังกล่าวอาศัยหรือมีสถานที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน และสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นของ 
Makro ให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้หวัน 
ออสเตรเลยี อินโดนีเซีย และแคนาดา และประเทศอื่นใดทีบ่ริษัทฯ Makro CPM และ CPH พิจารณาเห็นสมควร 
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(ข) ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ Makro และ CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุน้ อาจแสดงความจ านงที่จะซื้อหุ้น
สามัญของ Makro ตามอัตราการใช้สิทธิท่ีได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรร (Oversubscription) โดยไม่มี
การก าหนดอัตราสูงสุดของการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร (Oversubscription without cap of 
entitled right) หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นสามัญของ Makro ในครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้
ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ Makro และ CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ที่แสดงความจ านงจองซื้อหุ้น
สามัญของ Makro เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของ Makro ที่แสดงความจ านงจองซื้อ
เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญของ Makro ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ Makro และ CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วน
ทั้งหมดแล้วเท่านั้น 

(ค) ในกรณีที่มีเศษที่เป็นทศนิยมของหุ้นที่เกิดจากการค านวณการจัดสรรหุ้นสามัญของ Makro ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ Makro และ CPF เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจ านวน ใน
กรณีที่ยังมีหุ้นสามัญของ Makro เหลือจากการจัดสรรในส่วนนี้ บริษัทฯ Makro CPM และ CPH จะน าหุ้นสามัญ
ของ Makro ส่วนที่เหลือดังกล่าวรวมถึงเศษหุ้นที่ได้จากการปัดเศษไปรวมจัดสรรในส่วนของการเสนอขายหุ้น
สามัญของ Makro ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ด้วยราคาเสนอขายเดียวกัน  

ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของ Makro ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครั้งนี้ประสบ
ความส าเร็จสูงสุด บริษัทฯ Makro CPM และ CPH ร่วมกับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และผู้ซื้อ
หุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) สงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหรือก าหนดรายละเอยีด
และเง่ือนไขเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป (Public 
Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมทั้งก าหนดจ านวนหุ้นรวมสูงสุดที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมดังกล่าวข้างต้น (Claw 
Back/Claw Forward) และมีดุลยพินิจสูงสุดในการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญ
ของ Makro ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรายละเอียดและเง่ือนไข
การจัดสรรหุ้นสามัญของ Makro ทั้งหมดดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ก าหนดในส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือช้ีชวนฉบับที่มีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญของ Makro 
ข้างต้นจะกระท าได้ต่อเมื่อ Makro ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากส านักงาน ก.ล.ต. และแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บังคับแล้วเท่านั้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ (Record Date) เป็นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ข้างต้นผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือช้ีชวนต่อส านักงาน ก.ล.ต. ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 
ตามที่ระบุข้างต้น  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนับถือ 
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ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกจ ากัด และมิให้ใช้ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน เข้าไปในหรือออกมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอาณาเขต และพื้นที่ซึ่งอยู่ในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐใดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia)) ญี่ปุ่น มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ 
เกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ เมียนมาร์ เอสโตเนีย ปากีสถาน ลาว ไต้หวัน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย หรือแคนาดา (“อาณาเขตที่ถูกจ ากัด”) (Restricted 
Territories) หรือในประเทศอ่ืนใดซึ่งการกระท าดังกล่าวถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้น อน่ึง หุ้นของ Makro มิได้มีการจด
ทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศดังกล่าว และจะไม่ถูกเสนอ ขาย รับไป ใช้สิทธิ ขายต่อ สละสิทธิ โอน 
หรือ ส่งมอบ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ภายในประเทศดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับยกเว้นโดยและเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ใดที่ใช้บังคับ 
เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็น หรือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของค าเสนอเพื่อออกหรือขายหลักทรัพย์ หรือค าเชิญชวน
เพื่อให้ได้มา ซื้อ หรือ จองซื้อ หลักทรัพย์ใดในประเทศใด และไม่ควรยึดถือเอกสารหรือข้อมูลของเอกสารฉบับนี้ในการตัดสินใจที่จะจองซื้ อ หรือ
ได้มาซึ่งหุ้นใดของ Makro โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอกสารฉบับน้ีไม่ถือเป็น หรือประกอบเป็นส่วนหน่ึงของค าเสนอเพื่อออกหรือขายหลักทรัพย์ หรือค า
เชิญชวนเพ่ือให้ได้มา ซื้อ หรือ จองซื้อ หลักทรัพย์ใดในอาณาเขตที่ถูกจ ากัด หรือในประเทศอ่ืนใดซึ่งค าเสนอหรือค าเชิญชวนดังกล่าวเป็นการกระท า
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เอกสารฉบับน้ี และข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ถือเป็น หรือประกอบเป็นส่วนหน่ึงของค าเสนอขาย หรือค าเชิญชวนเพื่อซื้อ หรือ จองซื้อ
หลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นของ Makro มิได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่ ง
สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (“พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ”) และจะไม่เสนอ หรือขาย ภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับยกเวน้
จากข้อก าหนดการจดทะเบียน หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดการจดทะเบียนภายใต้ พรบ. หลักทรัพย์สหรัฐฯ อนึ่ง หุ้นของ  Makro จะ
ไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ หรือเสนอขายโดยเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับของรัฐ จังหวัด อาณาเขต มณฑล หรือเขตอ านาจใดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออาณาเขตที่ถูกจ ากัดแห่งอื่น หรือในท่ีแห่งใดนอกประเทศไทย ดังนั้น เว้นแต่จะได้รับยกเว้นภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ท่ี
เกี่ยวข้อง จะไม่มีการเสนอ ขาย รับไป ใช้สิทธิ สละสิทธิ ขายต่อ ส่งมอบ หรือจัดสรรหุ้นของ Makro ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ภายในหรือเข้า
ไปในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในอาณาเขตที่ถูกจ ากัดแห่งอื่น หรือในประเทศอื่นใดซึ่งการกระท าดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยว ข้อง
ของประเทศนั้น หรือจะต้องมีการจดทะเบียนการด าเนินการในประเทศน้ัน ทั้งนี้ จะไม่มีการเสนอขายหุ้นของ Makro ต่อประชาชนท่ัวไปในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 


