แบบแสดงรายการขอมูลสําหรับการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
(PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED)

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจํานวน 108,000,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 0.50 บาท
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจํานวน 4,000,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ 3.60 บาท
(การจัดสรรหุนจํานวนนี้อยูในดุลยพินิจของบริษัทและ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย)
ระยะเวลาจองซือ้ : ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.ของวันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2555
ทีป่ รึกษาทางการเงิน: บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย: บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
วันทีย่ น่ื แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน วันที่ 28 กันยายน 2554
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555
คําเตือน

กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้ มิไดเปนการแสดงวา
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนํา
ใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของ
ผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยท่ี
ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอ มูลการเสนอขายหลักทรัพยมี ผลใชบังคับและยังเปนเจาของหลักทรัพยอยูม ีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ได
รูหรือควรจะไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับ
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารนิเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการกํ
กับหลักทรัพนยมี
และตลาดหลั
้น 15นอาคารจี
วิทยุอเลขที
่ 93/1 ถนนวิษทัทยุ ที
แขวงลุ
มพินี เขตปทุ
เทพมหานคร
กวันทําการ
คําเตือน : าการลงทุ
ความเสีก่ยทรัง พผูยลชังทุ
ควรศึพกีเอฟษาข
มูลของบริ
่ออกหลั
กทรัพมวัยนกกรุองนการตั
ดสิในทุ
นใจลงทุ
น
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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