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เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตอ่ ประชาชน
จานวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ [] บาท
(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย / บริ ษัท)
โดยนาหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ระยะเวลาเสนอขาย : []
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
[]
วันที่ย่ นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีช้ วน
วันที่ 16 มิถนุ ายน 2554
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีช้ วนมีผลใช้ บังคับ
วันที่ []
คาเตือน :

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของ
หลักทรัพย์ รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
้
น และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์นี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อ
สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แนะนาให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ เสนอขาย หรื อมิได้ ประกัน ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
นี ้แต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลนี ้เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูล การเสนอขายหลักทรั พย์มีข้ อความหรื อรายการที่ เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งใน
สาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ ซื ้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้ และ
ยังเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้ องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้ าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทังนี
้ ้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ ร้ ูหรือควรได้ ร้ ูวา่ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นเท็จ
หรือขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ ”
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี ้ชวนได้ ที่ศนู ย์สารนิเทศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชัน้ 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2263-6499 ในทุกวันทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00
น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนตัดสินใจลงทุน
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 3 งบการเงินระหว่างกาล งวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
งบการเงิน (ฉบับปรับปรุ ง) สาหรับงวดบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
งบการเงิน (ฉบับปรับปรุ ง) สาหรับงวดบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
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ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
การประปาส่วนนครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
สานักงานกรุงเทพมหานคร

