แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 99,496,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน ละ 1.00 บาท แบงเปน
(1) หุนสามัญจํานวนไมเกิน 28,300,000 หุน ตอผูถือหุน ของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“CEN”)
ซึ่งมีรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
และ (2) หุนสามัญจํานวนไมต่ํากวา 71,196,000 หุน ตอประชาชนโดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ราคาเสนอขายหุน ละ [l] บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
หุน สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอผูถือหุนของ CEN ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [l]
หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอประชาชน ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [l]
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท
ที่ป รึกษาทางการเงิน และ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ มูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน
วันที่ 1 กัน ยายน 2554
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
วันที่ [l]
คําเตือน
กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อ นไขของ
หลักทรัพย รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอ มูล
การเสนอขายหลักทรัพยนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือ มิไดประกันราคา
หรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอ มูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้เปน
ความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอ มูลการเสนอขายหลักทรัพยมีขอความหรือ รายการที่เ ปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอ มูลการเสนอขายหลักทรัพยนั้นมีผลใช
บัง คั บ และยั ง เป นเจ าของหลัก ทรั พ ยอ ยู มี สิท ธิ เ รี ยกรอ งคา เสี ยหายจากบริ ษั ทหรื อ เจ าของหลัก ทรั พยไ ด ตามมาตรา 82 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูวาแบบแสดงรายการขอ มูลการเสนอ
ขายหลักทรัพยเปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับ
บุค คลทั่ว ไปสามารถขอตรวจสอบหรือ ขอสํ าเนาแบบแสดงรายการขอ มู ลการเสนอขายได ที่ศูน ยส ารสนเทศ สํ านักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 0-2263-6499 ในทุกวันทําการของสํานักงานระหวางเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น.- 16.00 น.
หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสิน ใจลงทุน
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