แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)
บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)
East Coast Furnitech Public Company Limited
เสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมตอประชาชน
จํานวน 120,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ [●] บาท
(การจัดสรรหุนที่เสนอขายเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย / บริษัท)
โดยนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)
ระยะเวลาเสนอขายระหวางวันที่ [●]
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย [●] จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
วันที่ [●]
คําเตือน

“กอนตัดสินใจลงทุน
ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของ
หลักทรัพย รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพยนี้ มิไดเปนการแสดงวา คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความ
ครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล
ในแบบแสดงรายการขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมขี อความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ผูถือหลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนั้นมีผลใชบังคับ
มีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่ง
ป นับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไม
เกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับ”
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนไดที่ ศูนยสารนิเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0-2263-6499 ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหวางเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง
http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยกอนการตัดสินใจลงทุน
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สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1. ปจจัยความเสีย่ ง
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
4. การวิจัยและพัฒนา
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ขอพิพาททางกฎหมาย
8. โครงสรางเงินทุน
9. การจัดการ
10. การควบคุมภายใน
11. รายการระหวางกัน
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
งบการเงิน สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2555 (บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค
จํากัด)
งบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2553 และป 2552 (งบเสมือนควบรวม
กิจการ)
งบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 (บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด)

งบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ป 2553 (บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด)
งบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 (บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด)

