แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท สาลี่ พริน้ ทติ้ง จํากัด (มหาชน)
(Salee Printing Public Company Limited)
โดย บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 300,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท ในราคาหุนละ 2.16 บาท ใหแก
1) ผูถือหุนของบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“SALEE”) จํานวน126, 707,006 หุน ซึ่งมีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 24
มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 25 มีนาคม 2558
2) ประชาชน จํานวนเทากับหุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเของ SALEE ตามสัดสวนการถือหุนโดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
โดย บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุนสามัญเดิมจํานวน 120,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท ในราคาหุนละ 2.16 บาท ใหแก ประชาชน โดย
จัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
ระยะเวลาจองซื้อ
สําหรับผูถือหุนของ SALEE วันที่ 20 – 22 เมษายน 2558 ตั้งแตเวลา 9.00 ถึง 16.00 น.
สําหรับประชาชน วันที่ 23-24 และ 27 เมษายน 2558 ตั้งแตเวลา 9.00 ถึง 16.00 น.
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด(มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน : วันที่ 27 ตุลาคม 2557
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ : วันที่ 30 มีนาคม 2558
คําเตือน
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 2/2557 ไดเสนอขายหุนสามัญจํานวน 12,617,647 หุน มูลคาที่ตราไว
10.00 บาทตอหุนหรือคิดเปนหุนสามัญจํานวน 504,706,696 หุน มูลคาที่ตราไว 0.25 บาทตอหุน ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในราคาเทากับ
มูลคาที่ตราไวซึ่งเปนราคาที่ต่ํากวาการเสนอขายหุนแกประชาชนในครั้งนี้ ดังนั้น เมื่อหุนสามัญเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและมีหุน
สามัญบางสวนมิไดอยูในระยะเวลาหามซื้อขาย ผูลงทุนจะมีความเสี่ยงจากผลกระทบที่เกิดจากการที่ผูถือหุนเดิมนําหุนสามัญที่ตนถืออยูออกขาย
กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพยรวมทั้งความ
เหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนนี้
มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขายหรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขายหรือรับรองความถูกตอง
ครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนนี้แตอยางใด ทั้งนี้การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล
ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนนีเ้ ปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอ มูล การเสนอขายหลักทรั พยมี ขอ ความหรือรายการที่เปนเท็จ หรื อขาดข อความที่ค วรต องแจง ในสาระสํ าคัญ ผูถือ
หลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนั้นมีผลใชบังคับและยังเปนเจาของหลักทรัพยอยู มี
สิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน
หนึ่งปนับแตวันที่ไดรหู รือควรจะไดรวู าแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยเปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกิน
สองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับ
บุค คลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสําเนาแบบแสดงรายการขอ มูล การเสนอขายหลักทรัพยแ ละร างหนัง สื อชี้ ชวนได ที่ศู นยส ารสนเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 02695-9999 ในทุกวันทําการของสํานักงานระหวางเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน
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