แบบแสดงรายการขอมูลสําหรับการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
(PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED)
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจํานวน 108,000,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 0.50 บาท
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจํานวน 4,000,000 หุน มูลคาตราไวหนุ ละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ [y] บาท
(การจัดสรรหุน จํานวนนี้อยูใ นดุลยพินิจของบริษัทและ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย)
ระยะเวลาจองซื้อ: ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.ของวันที่ [y] 2554
ที่ปรึกษาทางการเงิน: บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย: บริษัทหลักทรัพย [y] จํากัด(มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน วันที่ 28 กันยายน 2554
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ วันที่ [y] 2554
คําเตือน
กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้ มิไดเปนการแสดงวา
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนํา
ใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของ
ผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยที่
ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับและยังเปนเจาของหลักทรัพยอยูมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ได
รูหรือควรจะไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับ
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารนิเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการ
ของสํานักงานระหวางเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยกอนการตัดสินใจลงทุน
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