
บริษัท ไอที ซิต้ี จํ ากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูล
สํ าหรับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสํ าคัญแสดงสิทธิแกประชาชนทั่วไป

และการเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม

บริษัท ไอที ซิต้ี จ ํากัด (มหาชน)
IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขาย
หุนสามัญเพ่ิมทุนจํ านวน 40,000,000 หุน ตอประชาชนท่ัวไป

ราคาเสนอขายหุนละ 5 บาท
และ

ใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ อายุ 5 ป
อัตราการใชสิทธิ คือ ใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญ 1 หุน ราคาใชสิทธิ 1 บาทตอหุน

ในราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท แกบุคคลดังตอไปนี้
จํ านวน 40,000,000 หนวยใหแกประชาชนท่ัวไปท่ีซ้ือหุนเพ่ิมทุน ในอัตราสวน หุนเพ่ิมทุนใหม 1 หุน ตอใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย

จํ านวน 60,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนตามสัดสวน ในอัตราสวน หุนเพ่ิมทุนใหม 1 หุน ตอใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย

ระยะเวลาการจองซ้ือ
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. วันท่ี 16, 19 และ 20 พฤษภาคม 2546
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วันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2545

วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชับังคับ
วันท่ี 9 พฤษภาคม 2546

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที ่ 2/2545 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2545 มีมติอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนและใหแก
กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท จํ านวน 60,000,000 หุนและจํ านวนไมเกิน 5,000,000 หุน ตามล ําดับ ในราคาหุนละ 1 บาท  ซึ่งเปนราคาที่ตํ ่ากวาราคาเสนอขายหุน
แกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้  ดังนั้น ภายหลังจากที่บริษัทไดเสนอขายหุนสามัญดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมและกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทแลว ผูลงทุนจะมีความ
เสี่ยงจากผลกระทบที่เกิดจากผูถือหุนเดิมและกรรมการและ/หรือพนักงานบริษัท อาจน ําหุนสามัญที่ตนถืออยูออกขายในตลาด ทั้งนี ้ บริษัทคาดวาบริษัทจะเสนอขายหุน
สามญัเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนใหแลวเสร็จกอนการเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี ้   และภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไป บริษัทจะ
ดํ าเนินการยื่นแบบค ําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ตอ สํ านักงาน ก.ล.ต. ตอไป

กอนการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย  รวมทั้งความเหมาะสม
ในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางด ีการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลนี ้มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือสํ านักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะน ําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย
หรือรับรองความครบถวนและถูกตองในแบบแสดงรายการขอมูลนี้แตอยางใด  ทั้งนี้การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลนี้เปนความรับผิด
ชอบของผูเสนอขายหลักทรัพยหากแบบแสดงรายการขอมูลมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ ผูถือหลักทรัพยมีสิทธิเรียกรองคา
เสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการ
ขอมูลมีผลใชบังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสํ าเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางชี้ชวนที่ยื่นไวตอส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดในวันและเวลาท ําการของส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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