แบบแสดงรายการข้อมูล

เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนทัวไปจ
่ านวน 600,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 3.5 บาท
โดยบริ ษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ)
(การจัดสรรหุน้ จานวนนี้อยู่ในดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์)
ระยะเวลาจองซื้อ
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2556
ที่ ปรึกษาทางการเงิ น
บริษทั ทีป่ รึกษา เอเซีย พลัส จากัด
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
วันที่ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้
วันที่ 25 กรกฎาคม 2556
คาเตือน:
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้ ความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ มิได้เป็ นการแสดง
ว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนนี้แต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
และหนังสือชีช้ วนฉบับนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนมีขอ้ ความหรือรายการทีเ่ ป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ อื หลักทรัพย์ทไ่ี ด้ซ้อื
หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มผี ลใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มสี ิทธิ เรียกร้อง
ค่าเสียหายจากบริษทั หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่
วันทีไ่ ด้รหู้ รือควรจะรูว้ ่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นเท็จหรือขาดข้อความทีค่ วรจะต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจาก
วันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ท่ศี ูนย์สารนิเทศ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ในทุกวันทาการของ
สานักงาน ระหว่างเวลา 03.9 น .– 00399 น .และ 0.399 น .– 00399 น .หรือทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนตัดสิ นใจลงทุน

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
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รายละเอียดบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
1.
ปจั จัยความเสีย่ ง
2.
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.
การประกอบธุรกิจ
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ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
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รายละเอียดหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
2.
ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ท่เี สนอขาย
3.
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เอกสารแนบ
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3.
4.

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยในบริษทั ย่อยและ
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
งบการเงินรวมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน สาหรับไตรมาส 1 ปี 2556
งบการเงินรวมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และกิจการทีค่ วบคุมร่วมกัน ประจาปี 2553-2555

