บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

6.

การจอง การจําหนายและการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขาย
หุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) ในครัง้ นี้เปนการเสนอขายโดย
ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2
6.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
6.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ชั้น 2, 3 และ 9 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 0-2205-7000 โทรสาร 0-2205-7171

6.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร ชั้น 8-11
ถนนสาทรใต แขวงทุง มหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เบอรโทรศัพท: 0-2658-8888

เบอรโทรสาร: 0 2658-8000

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมีโก จํากัด
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 16
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หมายเลขโทรศัพท 0- 2695-5000 หมายเลขโทรสาร 0-2631-1709
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด
540 ชั้น 7,14,17 อาคารเมอรควิ รี่ ทาวเวอร ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอรโทรศัพท: 0-2680-5000

เบอรโทรสาร: 0-2658-5111
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หนาที่ 1

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชัน้ 17 และ ชั้น 20
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอรโทรศัพท: 0-2684-8888

เบอรโทรสาร: 0-2658-8000

6.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
6.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)และบริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)ในฐานะผูถือ
หุนเดิมไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 6.2 เปนผูดําเนินการ
จําหนายหุนสามัญของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอผูถือหุนสามัญของ SALEE และตอประชาชน
จํานวน 420,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.16 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงการ
จําหนายหุนใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตัง้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยใน
การเสนอขายครั้ ง นี้ เ ป น การจั ด จํ า หน า ยแบบรั บ ประกั น ผลการจํ า หน า ยแบบแน น อน (Firm
Underwriting)
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนาย
หุนในครั้งนี้ โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่
ระบุไวในขอ 6.9 เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก)

เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงือ่ นไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือ

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือ
การเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้

(ค)

เมื่อมีเหตุที่ ทําใหสํานัก งานคณะกรรมการกํากั บหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยหรื อ
หนวยงานราชการสั่ง ระงับ หรือ หยุดการเสนอขายหลั กทรั พย หรือไม สามารถส งมอบ
หลักทรัพยที่เสนอขายได

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน
จะเป น ไปตามรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ ะกํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจัดจําหนาย (Underwriting Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและ
จัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละราย ตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9
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6.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษัทและผูถือหุนเดิม ตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 19,412,000
บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) โดยจะชําระภายใน 7 วัน นับแตวันปดการเสนอขาย

6.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนทีบ่ ริษัทจะไดรับ
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 300,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.16 บาท 648,000,000

บาท

หัก คาใชจา ยในการเสนอขายหลักทรัพย(ตามขอ 6.4.1) ประมาณ

17,260,714

บาท

630,739,286

บาท

2.10

บาท

259,200,000

บาท

5,616,286

บาท

253,583,714

บาท

2.11

บาท

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน ประมาณ
6.3.4

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่ SALEE จะไดรับ
หุนจํานวน 120,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.16 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย(ตามขอ 6.4.2)
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับตอหุน ประมาณ

6.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
6.4.1ประมาณการคาใชจา ยในการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม*

50,000

บาท

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย*

30,000

บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุน

75,000

บาท

คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ

40,000

บาท

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน*

50,000

บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

150,000

บาท

คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย

13,865,714

บาท

3,000,000

บาท

17,260,714

บาท

คาใชจา ยอื่น ๆ** โดยประมาณ
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

คาใชจา ยขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
**คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึษา
กฎหมาย คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน
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6.4.2 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยของ SALEE
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย*
คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
รวมคาใชจายทัง้ สิ้น
หมายเหตุ :

30,000

บาท

5,546,286

บาท

40,000

บาท

5,616,286

บาท

*คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิม่

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูถ ือหุนสามัญของ SALEE
บริษัทและSALEE จะดําเนินการใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย”) จัดสงเอกสารประกอบการจองซือ้ ไดแก หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ในรูปแบบ
แผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) รายละเอียดการจัดจําหนายและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้อ ใบจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญของ SALEE แบบ ก และใบรับรองการจองซื้อหุน ใหแกผูถือ
หุนสามัญของ SALEE ทุกรายชื่อที่มีชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ SALEE ณ วันที่ 25 มีนาคม
2558 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน โดยจะจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนภายหลังจากวันปด
สมุดทะเบียนผูถือหุนของ SALEE ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของ SALEE ไมไดรับเอกสารดังกลาว
สามารถติดตอขอรับเอกสารดังกลาวไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุในขอ 6.2 ไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อหุนในสวนที่เสนอขาย
ตอผูถือหุนสามัญของ SALEE หรือสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนและใบ
จองซื้อหุนสามัญในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญของ SALEE แบบ ก ไดที่ www. saleeind.com ตั้งแต
เวลา 9.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2558 จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหุนในสวนที่เสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิมของ SALEE
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน แบบ ข ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ตั้งแตเวลา
9.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2558 จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
แบบ ข ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2558 จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
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6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญของบริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญ
บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของ
บริ ษั ทที่ ถู กห ามมิ ให จั ดสรรหลั กทรั พย ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากั บตลาดทุ น ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพยลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุน ตามที่กําหนดใน
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใชตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม)
บริษัท สาลี่ พริน้ ทติ้ง จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1)
ผูถือหุนสามัญของ SALEE จํานวนไมเกิน 126,707,006 หุน (2) ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
จํานวน 143,292,994 หุน และ (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน 150,000,000 หุน อยางไรก็ดี ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่
จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ขอ 5 (3) เรื่อง
การกระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือ
หุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
6.6.1

วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวนไมเกิน 126,707,006 หุน ใหแกผูถือหุนสามัญของ SALEE

การจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของ SALEE ที่ชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ SALEE ณ วันที่
25 มีนาคม 2558 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน ในอัตราสวน 3 หุนสามัญของ SALEE ตอ 1
หุนสามัญของบริษัท และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ผูถือหุนสามัญ
ของ SALEE มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทไดไมเกินสิทธิของตน แตเมื่อรวมจํานวนหุน
สามัญของบริษัทที่จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ SALEE ทั้งสิ้นแลว ตองไมเกิน 126,707,006 หุน โดย
จะตองชําระเงินตามจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อทั้งจํานวน ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุนใหแกบุคคลอื่นตอไป หากผูไดรับสิทธิในการจองซื้อไมสามารถนําสง
เอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไมสามารถจายชําระเงินคาจองซื้อหุนไดครบถวน
ภายในกําหนดระยะเวลาจองซื้อ
ในการจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ SALEE ขางตน หากมีหุนเหลือจากการใชสิทธิของผูถือหุนสามัญของ
SALEE ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท มีอํานาจ
จัดสรรหุนดังกลาวเพื่อเสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยและ/หรือ ผูมีอุปการคุณของ
บริษัท ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญดังกลาวตามที่
เห็น เหมาะสมที่ ไมขั ดหรือแยงกั บกฎหมายและ/หรื อกฎหรื อระเบี ยบที่ เกี่ ยวข องของคณะกรรมการกํ ากั บ
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หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ/หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อให
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ตอประชาชนเปนครั้งแรกนี้ประสบความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด
ทั้งนีใ้ นการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของ SALEE ในครั้งนี้จะรวมถึงการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุม กรรมการและผูบริหารของบริษัทรวมถึงผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวซึ่งเปนผูถือหุน
สามัญของ SALEE มีสิ ทธิไดรั บการจัด สรรหุนสามัญของบริษัทตามสัดสว นการถื อหุนใน SALEE ซึ่งการ
จัดสรรหุนสามัญดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557ของ SALEE เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม 2557 โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรนี้

รายชือ่

ความสัมพันธกับบริษัท

จํานวนหุนที่ถือกอนการจัดสรร
หุน

กรรมการผูจัดการบริษัท และ
กรรมการ SALEE
กรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการ SALEE
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท และกรรมการ
ผูจัดการ SALEE

1. นายเศวต นราธิปกร2/
2. นายสุชาติ จิวะพรทิพย3/
3. นายทนง อัศวกาญจน4/
4.นายสาทิส ตัตวธร
5. นายเลอพงศ วงศทวีพพิ ัฒน
5/

6.นายประชา จิวะพรทิพย

รอยละ

จํานวนหุนที่มี
สิทธิไดรับการ
จัดสรร1/(หุน)

จํานวนหุนที่ถือหลังการจัดสรร
หุน

รอยละ

80

0.00

11,224,7926/

11,224,872

0.94

80

0.00

10,962,8577/

10,962,937

0.91

-

-

9,548,2078/

9,548,207

0.80

-

-

7,570,0879/

7,570,087

0.63

3,792,372

3,792,372

0.32

10/

กรรมการ SALEE
กรรมการบริษัท
รองกรรมการผูจัดการและ
รักษาการผูจัดการฝายผลิต
บริษัท

-

-

3,510,250

3,510,250

0.29

-

-

3,306,76011/

3,306,760

0.28

8. นายวีรวิธ วณิชยาลัย

ผูจัดการฝายบริหาร SALEE

-

-

168,88712/

168,887

0.01

9. นายสมศักดิ์ พฤกษะวัน

ผูจัดการฝายผลิต SALEE

-

-

20,394

20,394

0.00

10. Mr. Takashi Otani

ผูจัดการฝายการตลาด SALEE

-

-

20,357

20,357

0.00

11. นายสุพจน สุนทรินคะ

ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ
และพัฒนาธุรกิจ SALEE

-

-

9,610

9,610

0.00

7. นายสูตร นราธิปกร

หมายเหตุ

:

1/จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับการจัดสรรคํานวณตามสัดสวนการถือหุนในซึ่งเปนไปตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวนไมเกิน 126,707,006 หุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนของ SALEE โดยรวมถึงผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม กรรมการและผูบริหารของบริษทั รวมถึงผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว(ตามที่
กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภท
หุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใชตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม
2557) ตามสัดสวนการถือหุนใน SALEE (Pre-emptive Right) โดยคํานวณจากจํานวนหุน SALEE
ณ วันปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้สัดสวนดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับ
จํานวนหุน SALEE ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนของ SALEE ที่มีสิทธิจองซื้อหุน
ของบริษทั สําหรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนใน SALEE ใหแกผูถือ

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย / ขอ 6. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

หนาที่ 6

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

หุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม กรรมการและผูบริหารของบริษัทรวมถึงผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว
จะไมเกินกวาจํานวนที่กําหนดดังกลาว
2/นายเศวต นราธิปกร เปนพีช่ ายของ นายสูตร นราธิปกร
3/นายสุชาติ จิวะพรทิพย เปนพีช่ ายของ นายประชา จิวะพรทิพย
4/นายทนง อัศวกาญจน เปนนองชายของ นายชาญชัย อัศวกาญจน ซึ่งเปนกรรมการของ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
5/นายประชา จิวะพรทิพย เปนบิดาของนายประภุตว จิวะพรทิพย ซึ่งเปน กรรมการ
และเลขานุการของบริษัท
6/ รวมบุคคลทีเ่ กี่ยวของและไดสทิ ธิรับการจัดสรร ดังนี้
นายเศวต นราธิปกร
จํานวน 4,631,858 หุน
น.ส.มินา นราธิปกร (บุตรสาว)
จํานวน
2,366,981 หุน
นายสูตร นราธิปกร (นองชาย)
จํานวน
2,106,760 หุน
น.ส.มานา นราธิปกร (บุตรสาว)
จํานวน
2,064,320 หุน
นายสมเกียรติ นราธิปกร (นองชาย)
จํานวน
42,873 หุน
นางธาริณี นราธิปกร (นองสาว)
จํานวน
12,000 หุน
7/ รวมบุคคลทีเ่ กี่ยวของและไดสทิ ธิรับการจัดสรร ดังนี้
น.ส.กันยวดี จิวะพรทิพย (บุตรสาว)
จํานวน
3,526,285 หุน
น.ส.พรทิพย จิวะพรทิพย (นองสาว)
จํานวน
2,372,650 หุน
นายพีรพันธ จิวะพรทิพย (บุตรชาย)
จํานวน
1,843,834, หุน
น.ส.ธันธิดา จิวะพรทิพย (บุตรสาว)
จํานวน
1,628,144 หุน
นายพัฒนชาตติ์ จิวะพรทิพย (บุตรชาย)
จํานวน 1,591,944 หุน
8/ รวมบุคคลทีเ่ กี่ยวของและไดสทิ ธิรับการจัดสรร ดังนี้
นายประกิต อัศวกาญจน (บิดา)
จํานวน
5,648,809 หุน
นายชาญชัย อัศวกาญจน
จํานวน
1,285,935 หุน
นายอาณัติ อัศวกาญจน (นองชาย)
จํานวน
1,053,428 หุน
นายทนง อัศวกาญจน (นองชาย)
จํานวน
741,675 หุน
น.ส.จารุณี อัศวกาญจน (นองสาว)
จํานวน
577,920 หุน
นางวันเพ็ญ อัศวกาญจน (มารดา)
จํานวน
240,440 หุน
9/ รวมบุคคลทีเ่ กี่ยวของและไดสทิ ธิรับการจัดสรร ดังนี้
นายสาทิส ตัตวธร
จํานวน
3,478,621 หุน
น.ส.สิริภรณ ตัตวธร (บุตรสาว)
จํานวน
2,400,000 หุน
นายสิรภัทร ตัตวธร (บุตรชาย)
จํานวน
1,686,666 หุน
นายสาโรช ตัตวธร (พี่ชาย)
จํานวน
4,800 หุน
10/ รวมบุคคลที่เกีย่ วของและไดสิทธิรับการจัดสรร ดังนี้
นางประภัทยา จิวะพรทิพย(ภรรยา)
จํานวน
3,510,250 หุน
11/ รวมบุคคลที่เกีย่ วของและไดสิทธิรับการจัดสรร ดังนี้
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นายสูตร นราธิปกร
จํานวน 2,106,760 หุน
Mr.Daniel Gerald Narathipakorn (ลูกชาย)
จํานวน 600,000 หุน
Ms.Emmalie Francis Narathipakorn (ลูกสาว) จํานวน 600,000 หุน
12/ รวมบุคคลที่เกีย่ วของและไดสิทธิรับการจัดสรร ดังนี้
นางนุชจิรา วณิชยาลัย (ภรรยา)
จํานวน 144,000 หุน
นายวีรวิธ วณิชยาลัย
จํานวน
21,207 หุน
นายวีรชัย วณิชยาลัย (พี่ชาย)
จํานวน
3,680 หุน
6.6.2

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผมู ีอุปการคุณของผูจ ัดจําหนายหลักทรัพย

การจัดสรรหุน ใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการ
จัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบ
ตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอน
ครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.3

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผมู ีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยจะทําการจัดสรร
ใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการ
จองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผูมีอุปการคุณของบริษัทกอนครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.7 วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซือ้ หลักทรัพย
6.7.1

ผูจองซื้อประเภทผูถ ือหุนสามัญของ SALEE

ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญของ SALEE จะตองจองซื้อหุนสามัญของบริษัทในอัตราสวน 3 หุนสามัญของ
SALEE ตอ 1 หุนสามัญของบริษัท และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ผู
ถือหุนสามัญของ SALEE สามารถจองซื้อหุนสามัญของบริษัทนอยกวาหรือเทากับสิทธิที่ตนไดรับ แตเมื่อ
รวมจํานวนหุนที่สามัญของบริษัทที่จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ SALEE ทั้งสิ้น ตองไมเกิน 126,707,006
หุน โดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อไดที่สํานักงานใหญของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตั้งแตเวลา 9.00 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 -22 เมษายน 2558 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการ
ดังตอไปนี้
(1) ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน แบบ ก ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน
พรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
ทั้งแนบใบรับรองการจองซื้อหุน (เอกสารแจงสิทธิการจองซื้อหุน) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ/
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ชื่อสกุล ซึ่งทําใหชื่อ/ ชื่อสกุล ของผูถือหุนที่ตองการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ไมตรงกับขอมูล
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนจํานวนหุน SALEE ที่ผูถือหุนแตละ
รายถืออยู ใหแนบเอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ/ ชื่อสกุล เชน หนังสือรับรอง ใบสําคัญการสมรส
ใบสําคัญการหยา (แลวแตกรณี) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (ทั้งนี้ กําหนดใหผูจองซื้อยื่น
ใบจองซื้อหุน 1 ใบ ตอใบรับรองการจองซื้อหุน 1 ฉบับเทานั้น) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนาม
รั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม มี สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน ให แ นบสํ า เนา
ทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาทีม่ ี
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียน
บานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) นอกจากนี้ผูจองซื้อจะตองผาน
ขั้นตอนการรูจั กลู กค าและตรวจสอบเพื่อ ทราบขอเท็จ จริ งเกี่ ยวกับ ลูก คา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจอง
ซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป หรือหากผูจองซื้อมีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพยอื่น และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคา
และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer
Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพยอื่นแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ผูจองซื้อไม
จําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตอง
ระบุ ใ นใบจองซื้ อ ว า ได ผ า นขั้ น ตอน KYC และ CDD รวมถึ ง ได จั ด ทํ า แบบประเมิ น
ความสามารถในการรับความเสี่ยง(Suitability Test) แลว ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่
กล า วข า งต น ผู จ องซื้ อ จะต อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ ก รอก
รายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อ ใหแกผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูจอง
ซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อ
จะต อ งกรอกข อ มู ล พร อ มลงลายมื อ ชื่ อ ผู จ องซื้ อ ใน “เอกสารเพิ่ ม เติ ม ประกอบการจอง
หลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer
Account)” โดยแนบเอกสารดังกลาวใหแกผูจัด การการจั ดจําหนา ยและรับประกันการ
จําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อหุนดวย
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบ
ตางดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตอง
แนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฏหมาย) นอกจากนี้ผูจองซื้อ
จะตองผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know
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Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบ
ประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมิน
โดยผูจองซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป หรือหากผูจองซื้อมี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพยอื่น และไดผานขั้นตอนการ
รูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถ
รับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพยอื่นแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ผู
จองซื้อไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ โดยผูจองซื้อ
จะตองระบุในใบจองซื้อวาไดผานขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงไดจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง(Suitability Test) แลว ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่
กล า วข า งต น ผู จ องซื้ อ จะต อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ ก รอก
รายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อ ใหแกผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูจอง
ซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อ
จะต อ งกรอกข อ มู ล พร อ มลงลายมื อ ชื่ อ ผู จ องซื้ อ ใน “เอกสารเพิ่ ม เติ ม ประกอบการจอง
หลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer
Account)” และกรอกขอมูลในแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA
STATUS) โดยแนบเอกสารดัง กลา วใหแ ก ผูจั ดการการจัด จํ าหนา ยและรั บประกั นการ
จําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อหุนดวย
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง และกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคา
และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer
Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อกับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป หรือหากผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือ
เปดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพยอื่น และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability
Test) กับบริษัทหลักทรัพยอื่นแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ผูจองซื้อไมจําเปนตองแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองระบุในใบจองซื้อ
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วาไดผานขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงไดจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) แลว ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตอง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถ วน และ
ชั ด เจน พร อ มลงลายมื อ ชื่ อ ผู จ องซื้ อ ให แ ก ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การ
จําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบ
หุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไว
ในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อจะตองกรอกขอมูลพรอมลง
ลายมือชื่อผูจองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนํา
หลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account)” และกรอกขอมูลใน ”
แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)” โดยแนบเอกสาร
ดังกลาวใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบ
จองซื้อหุนดวย
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการ
จัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่
ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และกรรมการที่เปน
ผูลงนามในเอกสารไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการ
จัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจองซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป หรือหากผู
จองซื้อ มีบั ญชีซื้ อขายหลั กทรั พย หรื อเป ดบั ญชี อื่น ๆ กั บบริษั ทหลั กทรัพ ยอื่ น และได ผา น
ขั้นตอนการรูจั กลู กค าและตรวจสอบเพื่อ ทราบขอเท็จ จริ งเกี่ ยวกับ ลูก คา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพยอื่นแลวภายในระยะเวลา
ไมเกิน 2 ป ผูจองซื้อไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ
โดยผูจองซื้อจะตองระบุในใบจองซื้อวาไดผานขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงไดจัดทําแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง(Suitability Test) แลว ทั้งนี้ หากไมเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
รายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อ ใหแกผูผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูจอง
ซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อ
จะต อ งกรอกข อ มู ล พร อ มลงลายมื อ ชื่ อ ผู จ องซื้ อ ใน “เอกสารเพิ่ ม เติ ม ประกอบการจอง
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หลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer
Account)” และกรอกขอมูลใน ”แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA
STATUS)” โดยแนบเอกสารดั ง กล า วให แ ก ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การ
จําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อหุนดวย
(2) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงิน
ดังนี้
(2.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 20 เมษายน 2558 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน
เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และตองสามารถเรียก
เก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหาก
ชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 20 เมษายน 2558 เทานั้น และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อ
เดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหลง
วันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 20 เมษายน 2558
หากชําระเปนเงินโอนใหแนบหลักฐานการโอนเงินพรอมการจองซื้อ
(2.2) หากทําการจองซื้อในวันที่ 21-22 เมษายน 2558 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน
เงินโอนเทานั้น พรอมแนบหลักฐานการโอนเงิน
(2.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด
ครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
6.2 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของบริษัท
(3) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนสามัญแบบ ก และเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1)และ
(2) ประกอบดวย
(ก) ใบจองซื้อหุนแบบ ก
(ข) ใบรับรองการจองซื้อหุน (เอกสารแจงสิทธิการจองซื้อหุน)
(ค) เอกสารแสดงตน อยางใดอยางหนึ่งตามขอ 6.7.1(1)
(ง) เอกสาร KYC/CDD ตามรายละเอียดที่ระบุในขอ 6.7.1
(จ) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง(Suitability Test) ตาม
รายละเอียดที่ระบุในขอ 6.7.1
(ฉ) กรณีผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก
เลขที่ 600 ผูจองซื้อจะตองแนบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย
เฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer
Account)” และหากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองแนบ ”แบบสอบถามสําหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)”เพิ่มเติม
ดวยตามรายละเอียดที่ระบุในขอ 6.7.1
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(ช) หลักฐานการชําระเงินตาม (2)
มายื่น ความจํา นงขอจองซื้ อหุ นและชํา ระเงิน ได ที่บ ริษั ทหลัก ทรั พย คั นทรี่ กรุ ป จํา กั ด
(มหาชน) ตามสถานที่ที่ระบุไวดานลางนี้ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
20 - 22 เมษายน 2558
คุณอรพิน เตชะอุบล / คุณวิมลรัตน โหถนอม
ฝายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด(มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ชั้น 2, 3 และ 9 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 02-205-7000
(4)

(5)

6.7.2

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค
หรือ ดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จํ า หน า ยเพื่ อ เรี ย กเก็ บ เงิ น และจะตั ด สิ ท ธิ ก ารจองซื้ อ หุ น สามั ญ ของผู จ องซื้ อ หุ น รายที่
ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงิน
ครั้งแรก
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกจอง
ซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวน
สิทธิในการยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.7.1 (1)-(4)

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจ ัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน แบบ ข ใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้


ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่
มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปน
ผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนา
ทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) นอกจากนี้ผูจองซื้อ
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จะตองผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบ
ประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมิน
โดยผูจองซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป หรือหากผูจองซื้อ
มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพยอื่น และไดผานขั้นตอนการ
รูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ าแบบประเมิ น
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพยอื่นแลวภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 2 ป ผูจองซื้อไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองระบุในใบจองซื้อวาไดผานขั้นตอน KYC และ CDD
รวมถึงไดจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง(Suitability Test) แลว ทั้งนี้
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจอง
ซื้อ ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูจอง
ซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อ
จะต อ งกรอกข อ มู ลพร อ มลงลายมื อ ชื่ อผู จ องซื้ อ ใน “เอกสารเพิ่ ม เติม ประกอบการจอง
หลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer
Account)” โดยแนบเอกสารดังกลาวใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเปนเอกสารประกอบ
จองซื้อหุนดวย


ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบ
ตางดาวที่ยัง ไมห มดอายุ พรอ มลงนามรับรองสํ าเนาถูก ตอง (กรณีผู จองซื้อเปนผู เยาว
จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฏหมาย) นอกจากนี้ผู
จองซื้อจะตองผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการ
จัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผล
การประเมินโดยผูจองซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป หรือ
หากผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพยอื่น และได
ผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบ
ประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพยอื่นแลวภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 2 ป ผูจองซื้อไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองระบุในใบจองซื้อวาไดผานขั้นตอน KYC และ CDD
รวมถึงไดจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง(Suitability Test) แลว ทั้งนี้
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ
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Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจอง
ซื้อ ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูจอง
ซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อ
จะต อ งกรอกข อ มู ลพร อ มลงลายมื อ ชื่ อผู จ องซื้ อ ใน “เอกสารเพิ่ ม เติม ประกอบการจอง
หลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer
Account)” โดยแนบเอกสารดังกลาวใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเปนเอกสารประกอบ
จองซื้อหุนดวย


ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารไดผานขั้นตอนการรูจัก
ลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แบบประเมิ น
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจอง
ซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป หรือหากผูจองซื้อมีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพยอื่น และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคา
และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer
Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพยอื่นแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ผูจองซื้อ
ไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ โดยผูจองซื้อ
จะตองระบุในใบจองซื้อวาไดผานขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงไดจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แลว ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่
กล า วข า งต น ผู จ องซื้ อ จะต อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ ก รอก
รายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อ ใหแกผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับ
ใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุน
ไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อจะตองกรอกขอมูลพรอม
ลงลายมือชื่อผูจองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนํา
หลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account)” และกรอกขอมูลใน
”แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)” โดยแนบเอกสาร
ดังกลาวใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อหุนดวย
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ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการ
จัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit)
ที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผู
มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และกรรมการที่
เปนผูลงนามในเอกสารไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวภายในระยะเวลาไม
เกิน 2 ป หรือหากผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย
อื่น และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการ
จัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพยอื่น
แลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ผูจองซื้อไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability
Test ประกอบการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองระบุในใบจองซื้อวาไดผานขั้นตอน KYC และ
CDD รวมถึงไดจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง(Suitability Test)
แลว ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD
และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผู
จองซื้อ ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู
จองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผู
จองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจอง
ซื้อจะตองกรอกขอมูลพรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer
Account)” และกรอกขอมูลใน ”แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA
STATUS)” โดยแนบเอกสารดังกลาวใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเปนเอกสารประกอบ
จองซื้อหุนดวย

(2)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
23-24 และวันที่ 27 เมษายน 2558
ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการ
ชําระเงิน ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 23 เมษายน 2558 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงิน
โอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค

(3)
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(4)

(5)

(6)

6.7.3

(หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานัก
หักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลง
วันที่ 23 เมษายน 2558 เทานั้น และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจอง
ซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 23 เมษายน 2558 หากชําระเปนเงิน
โอนใหแนบหลักฐานการโอนเงินพรอมการจองซื้อ
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อ
ที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่ได
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
(3.2) หากทําการจองซื้อในวันที่ 24 และ 27 เมษายน 2558 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน
เงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น พรอมแนบหลักฐานการโอนเงิน
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด
ครอ มสั่ งจา ยผู จัด จําหนา ยหลักทรัพ ยต ามที่ ระบุไ วในขอ 6.2 โดยผู จัดจํ าหนา ย
หลักทรัพยแตละรายตามขอ 6.2.2 จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา
บัญชีของบริษัท และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ
6.2.1 จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของบริษัทและบริษัท สาลี่
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงิน
คา จองซื้ อ ตามข อ (3) มายื่ น ความจํ า นงขอจองซื้ อ หุ น และชํ า ระเงิ น ได ที่ ผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 6.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
23 - 24 และ วันที่ 27 เมษายน 2558
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุก
รายเขาบัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุน
สามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ
ดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกจอง
ซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.7.1 (1)-(4)

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองปฏิบัตติ ามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ผูจอง
ซื้อ ตอ งกรอกรายละเอี ยดการจองซื้ อในใบจองซื้อ หุน สามั ญเพิ่ม ทุน แบบ ข ใหถู กต อ ง
ครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชือ่ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
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ทุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้


ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ให แ นบสํ า เนาทะเบี ย นบ า นหน า ที่ มี เ ลขที่ บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ สํ า เนา
เอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรอง
สํ า เนาถู ก ต อ ง (กรณี ที่ ผู จ องซื้ อ เป น ผู เ ยาว จะต อ งแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) นอกจากนี้ผูจองซื้อจะตองผานขั้นตอนการรูจัก
ลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมิน
โดยผูจองซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป หรือหากผู
จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพยอื่น และได
ผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการ
จัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัท
หลั ก ทรั พ ย อื่ น แล ว ภายในระยะเวลาไม เ กิ น 2 ป ผู จ องซื้ อ ไม จํ า เป น ต อ งแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองระบุในใบ
จองซื้ อ ว า ได ผ า นขั้ น ตอน KYC และ CDD รวมถึ ง ได จั ด ทํ า แบบประเมิ น
ความสามารถในการรับความเสี่ยง(Suitability Test) แลว ทั้งนี้ หากไมเปนไปตาม
เงื่อ นไขที่ก ลา วข างต น ผูจองซื้ อจะตอ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability
Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อ
ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบ
จองซื้ อ หุน ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ผู จองซื้อ ไมป ระสงคจ ะขอรับ ใบหุ น แต ประสงค จะใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของ
บริ ษั ทผู อ อกหลั กทรั พ ยส มาชิ ก เลขที่ 600 ผู จ องซื้ อ จะต องกรอกข อมู ล พรอ มลง
ลายมื อ ชื่ อผู จ องซื้ อ ใน “เอกสารเพิ่ ม เติม ประกอบการจองหลั ก ทรั พ ยเ ฉพาะผู ที่
ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account)” โดย
แนบเอกสารดังกลาวใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อ
เปนเอกสารประกอบจองซื้อหุนดวย



ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือ
สําเนาใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อ
เปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตาม
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กฏหมาย) นอกจากนี้ผูจองซื้อจะตองผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อกับผู
จัดจําหนายหลักทรัพยแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป หรือหากผูจองซื้อมีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพยอื่น และไดผานขั้นตอนการ
รู จั ก ลู ก ค า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบ
ประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพยอื่นแลว
ภายในระยะเวลาไม เ กิ น 2 ป ผู จ องซื้ อ ไม จํ า เป น ต อ งแนบ KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองระบุในใบจองซื้อวาไดผาน
ขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงไดจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยง(Suitability Test) แลว ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อ
จะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง
ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูจองซื้อ
ไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผู
จองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600
ผู จ องซื้ อ จะต อ งกรอกข อ มู ล พร อ มลงลายมื อ ชื่ อ ผู จ องซื้ อ ใน “เอกสารเพิ่ ม เติ ม
ประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผู
ออกหลักทรัพย (Issuer Account)” โดยแนบเอกสารดังกลาวใหแกผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อหุนดวย


ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรอง
นิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอม
ลงนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ตอ งโดยผู มี อํ านาจลงนามผูกพั นของนิ ติ บุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองและกรรมการที่เปนผูลง
นามในเอกสารไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)
และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test)
ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจ องซื้อกั บผูจัดจํ าหนายหลักทรั พยแล ว
ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป หรือหากผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปด
บัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพยอื่น และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
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Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพยอื่นแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2
ป ผูจองซื้อไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ
โดยผูจองซื้อจะตองระบุในใบจองซื้อวาไดผานขั้นตอน KYC และ CDD รวมถึงได
จัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) แลว ทั้งนี้
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD
และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลง
ลายมือชื่อผูจองซื้อ ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อ
เปนเอกสารประกอบจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน
แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝาก
หุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อจะตองกรอก
ขอมูลพรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย
เฉพาะผู ที่ ป ระสงค นํ า หลั ก ทรั พ ย ฝ ากเข า บั ญ ชี บ ริ ษั ท ผู อ อกหลั ก ทรั พ ย (Issuer
Account)” และกรอกขอมูลใน”แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสารดังกลาวใหแก
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อ
หุนดวย


ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญ
การจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
(Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี ) พรอมแนบสําเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชน สํ าเนาใบตา งด าว หรือ สํา เนา
หนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารไดผานขั้นตอน
การรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบข อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบ
ประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจองซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป
หรือหากผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย
อื่น และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
บริษัทหลักทรัพยอื่นแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ผูจองซื้อไมจําเปนตองแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองระบุในใบ
จองซื้ อ ว า ได ผ า นขั้ น ตอน KYC และ CDD รวมถึ ง ได จั ด ทํ า แบบประเมิ น
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(2)

(3)

ความสามารถในการรับความเสี่ยง(Suitability Test) แลว ทั้งนี้ หากไมเปนไปตาม
เงื่อ นไขที่ก ลา วข างต น ผูจองซื้ อจะตอ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability
Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อ
ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบ
จองซื้ อ หุน ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ผู จองซื้อ ไมป ระสงคจ ะขอรับ ใบหุ น แต ประสงค จะใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของ
บริษัทผู ออกหลักทรั พย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อจะตองกรอกข อมูลพรอมลง
ลายมื อ ชื่ อผู จ องซื้ อ ใน “เอกสารเพิ่ ม เติม ประกอบการจองหลั ก ทรั พ ยเ ฉพาะผู ที่
ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account)” และ
กรอกขอมูลใน “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account
Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสารดังกลาวใหแกผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบจองซื้อหุนดวย
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 23-24 และวันที่ 27 เมษายน 2558
ผูจองซื้อตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 23 เมษายน 2558 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 23
เมษายน 2558 เทานั้น และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น
และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมี
ผลใชบังคั บแตไมเ กินวันที่ 23 เมษายน 2558 หากชําระเปนเงินโอนใหแนบ
หลักฐานการโอนเงินพรอมการจองซื้อ
ทัง้ นี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อ
ที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามขอ 6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคา
ภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวใน
วันจองซื้อ
(3.2) หากทําการจองซื้อในวันที่ 24 และ 27 เมษายน 2558 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน
เงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้นพรอมแนบหลักฐานการโอนเงิน ทั้งนี้ ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไมรับชําระการจองซื้อดวยเงินสด
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด
ครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
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(6)

6.2.1 และกรณีเ งิ น โอน ให โ อนเงิ น เข า บัญ ชี ข องผูจั ด การการจั ด จํ าหน า ยและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีบริษัทและ
บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงิน
คาจองซื้อตามขอ (3) มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น.
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23-24 และ วันที่ 27 เมษายน 2558
ทั้ ง นี้ ผู จั ดการการจั ดจํ า หน ายและรั บประกั นการจํ าหน า ย จะไม รั บ จองซื้ อ หุ น ทาง
ไปรษณีย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของ
ผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเรียก
เก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียก
เก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.7.2 (1)-(4)

6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซือ้ หุน สามัญเกินกวาจํานวนหุน สามัญที่เสนอขาย
6.8.1

สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจ ัดจําหนายหลักทรัพย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ซึ่ง
ดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะพิจารณาจากปจจัยไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย
ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่น ๆ กับผู
จัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน

6.8.2

สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท

สําหรับผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนทีจ่ องซื้อจะไดรับคืนคาจองซื้อ
ตามรายละเอียดในขอ 6.9

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย / ขอ 6. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

หนาที่ 22

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

6.9 วิธีการคืนเงินคาจองซือ้ หุน สามัญ
6.9.1

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะ
สั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผู
จองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืน
เงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14
วัน จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมี
การสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดย
ถูกตองแลว ให ถือวาผูจ องซื้อได รับเงินค าจองซื้ อคืนแลว โดยชอบ และผูจ องซื้อจะไมมีสิท ธิ
เรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมา
จากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับผิดชอบตอ
ความผิดพลาดดังกลาว

6.9.2

ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะคืนเงินคาจองชื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนใน
สวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรร
หุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่
ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดใน
กําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว
จะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึง
วันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็ค
เงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียล งทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ให
ถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใด ๆ อีกตอไปหากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ
ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว

6.9.3

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือ ธนาคาร
ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
ดั ง กล า ว โดยผู จ องซื้ อ ดั ง กล า วจะต อ งติ ด ต อ ขอรั บ เช็ ค ฉบั บ ดั ง กล า วคื น จากผู จั ด จํ า หน า ย
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หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายใน 30 วันนับจากวันปดการจองซื้อ หากผูจองซื้อไมทําการ
ติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืน
เงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
6.9.4

ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิ ดเหตุ การณต ามที่ร ะบุในข อ 6.3.1 เงื่อนไขการจั ดจําหนายหลั กทรัพ ย และ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและ
การจัดจําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอ
ขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะ
ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพย ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย
ดังกลาวจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อราย
นั้นๆ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวัน
ปดการจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อ
ไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงิน
ดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึง
วันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็ค
เงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว
ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

6.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่
เปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัท และใหบริการรับฝากหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อ
สามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ได
ทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหนุ
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บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

สามัญของบริษัท เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งใน
สามกรณี ดังนี้
6.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดย
ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของผูออกหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยอยู กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็
จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจอง
ซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย
ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 6.10.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อ
จะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชี
ของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผู
จองซื้อ ตามขอ 6.10.3 แทน
6.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย
โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย สมาชิกหมายเลข 600 กรณีนี้
บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวใน
บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อ
ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุน
สามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของ
บริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจาก
บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
6.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจอง
ซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมไดระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งไวในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อ
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