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ที่ AD 17/2557 

         วนัที่  8  ธนัวาคม  พ.ศ. 2557 
 
เร่ือง แจง้รายละเอียดเกีย่วกบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญั 

ของบริษทั สาลี่ คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) (COLOR-W1) คร้ังท่ี 3 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ 

 
ตามที่บริษทั สาลี่ คลัเลอ่ร์ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท าใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั  

(COLOR-W1) จ านวนรวมทั้งส้ิน 48,416,270 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และจดัสรรแกผู่ถ้ือหุ้นเดิมของบริษทั ณ 
วนัที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยมีก  าหนดการใชสิ้ทธิ คือ วนัท าการสุดทา้ยของสถาบนัการเงินในเดือนมนีาคม 
เดือนมิถุนายน เดือนกนัยายนและเดือนธนัวาคม ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ และไดก้  าหนดใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 
ในวนัที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ.2557 และก  าหนดวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 นั้น 

 บริษทัขอแจง้เตือนถึง วนัที่ใชสิ้ทธิคร้ังที่ 3 คือ วนัที่ 24 ธนัวาคม พ.ศ.2557 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. อัตรา และราคาการใช้สิทธิ  

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัได ้1.2906 หุ้น ที่ราคาใชสิ้ทธิ 3.0993 บาท 
ต่อหุ้น 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  
วนัที ่17 – 23 ธนัวาคม พ.ศ.2557 (เวน้วนัเสาร์และอาทิตย)์  ตั้งแต่ เวลา 09:00 – 15:00 น. 

3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิและขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
ติดต่อ คุณมทันา หอระดาน 
บริษทั สาลี่ คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) 
858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู  ต  าบลบางปใูหม่  อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ   
จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
โทรศพัท ์02-323 2601 ต่อ 2005     โทรสาร 02-323 2610  
(สามารถดาวนโ์หลดใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิจากเวบ็ไซตข์องบริษทั   
http://www.saleecolour.com ) 

http://www.saleecolour.com/
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4. วิธีการใช้สิทธิ 
ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตอ้งด าเนินการและจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้แกบ่ริษทั ตามระยะเวลาและ
สถานที่ติดต่อขา้งตน้ 

4.1 ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นแลว้ทุก
รายการ 

4.2 หลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก  าหนด ตาม
จ านวนที่ระบุอยูใ่นใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ ทั้งน้ี กรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยูใ่น
ระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิแจง้ความ
จ านงและกรอกแบบค าขอเพือ่ขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนตามที่
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก  าหนด โดยยืน่ต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
(Broker) ของตนและบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (นายทะเบียน) เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือ 
เพื่อออกใบแทนส าหรับน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิดงักลา่ว จ านวนหน่วย
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น 

5. วิธีการช าระเงินในการใช้สิทธิ 
ผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิภายใน 2 วนัท าการนบัจากวนัที่
แจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิตามยอดจ านวนที่ระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ และตอ้งไม่เกนิ
กวา่ วนัก  าหนดการใชสิ้ทธิไดต้ามวธีิการต่อไปน้ี 

5.1 สามารถช าระเป็น เช็ค ดร๊าฟท ์ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถ
เรียกเกบ็ไดใ้นเขต กรุงเทพมหานคร และขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือหุ้นเพิม่
ทุน บมจ.สาล่ี คัลเล่อร์” โดยลงวนัที่เช็ควนัสุดทา้ยคือ วนัที่ 22 ธนัวาคม พ.ศ.2557 และ
กรุณาน าส่งเช็คดงักลา่วถึงบริษทัฯภายในเวลา 09:30 น. วนัที่  22  ธนัวาคม  พ.ศ.2557  
การใชสิ้ทธิดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมือ่บริษทัไดเ้รียกเกบ็เงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น 

5.2 สามารถช าระโดยผา่นบญัชีธนาคารโดยตรง ให้ผ่านเขา้ที่บญัชีออมทรัพยช่ื์อ “บัญชีจอง
ซ้ือหุ้นเพิม่ทุน บมจ.สาล่ี คัลเล่อร์” ธนาคารกสิกรไทย   สาขาตลาดนิคมอุตสาหกรรม
บางปู  เลขที่บญัชี 560-2-16777-3 โดยจะตอ้งส่งส าเนาเอกสารการช าระเงินให้แกบ่ริษทัฯ
ภายในวนัที่ 24 ธนัาวาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:00 น. 

6. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ 
ก. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย    : ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
ข. บุคคลธรรมดาต่างดา้ว           : ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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ค. นิติบุคคลในประเทศ             : ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทัที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยไ์ม่
เกนิ 6 เดือนกอ่นวนัใชสิ้ทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผูม้อี  านาจ
ลงลายมือช่ือ ตาม ก. หรือ ข. พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ง. นิติบุคคลต่างประเทศ            : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ที่
ออกไม่เกนิ 6 เดือนกอ่นวนัใชสิ้ทธิ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง และเอกสารหลกัฐานของผู้
มีอ  านาจลงลายมือช่ือตาม ก. หรือ ข. พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

นอกจากน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะเป็นผูรั้บภาระค่าอากรแสตมป์ท่ีเกดิข้ึนเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิดงักลา่วดว้ย (ถา้มี) 

 
หากมีขอ้สงสัยเก ีย่วกบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ เพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ กรุณาติดต่อ 

สอบถามที่สถานที่ติดต่อขา้งตน้ ในวนัและเวลาท าการ (จนัทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30-16:00 น.) 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
       

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

(นายขวญัชยั ณัฏฐเ์ศรษฐ)์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั สาลี่ คลัเล่อร์ จ ากดั (มหาชน) 


