รางหนังสือชีช้ วน

บริษัท วันทูวนั คอนแทคส จํากัด (มหาชน)
One to One Contacts Public Company Limited
โดยบริษัท วันทูวนั คอนแทคส จํากัด (มหาชน)
เสนอขาย หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 70,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.0 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ [●] บาท ใหแก
(1) ผูถือหุนของบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“SAMART”) จํานวนไมเกิน 20,000,000 หุน ซึ่งมีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผูถือ
หุน ณ วันที่ [●]- 2556-2 เมษายน 2557 และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ [●] 25563 เมษายน 2557
(2) เสนอขายใหแกประชาชนจํานวนไมนอยกวา 50,000,000 หุน
โดยบริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เสนอขาย หุนสามัญเดิมจํานวน 10,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.0 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ [●] บาท
เสนอขายใหแกประชาชน
การจัดสรรหุนใหกับประชาชนขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ระยะเวลาเสนอขายหลักทรัพย
หุนสามัญเพิ่มทุนทีเ่ สนอขายตอผูถือหุนเดิมของ SAMART ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] - [●] [เดือน] พ.ศ. 25562557
หุนสามัญเดิมและหุนสามัญเพิ่มทุนทีเ่ สนอขายตอประชาชน ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] - [●] [เดือน] พ.ศ. 25562557
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน : วันที่ 5 มิถุนายน 2556
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชีช้ วนมีผลใชบังคับ : วันที่ [●]
คําเตือนผูลงทุน:
กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูอ อกหลักทรัพยและเงือ่ นไขของหลักทรัพย รวมทั้งความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบงั คับของรางหนังสือชี้ชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนใน
หลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยทเี่ สนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในหนังสือรางชี้
ชวนนี้แตอยางใด ทัง้ นี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในรางหนังสือชี้ชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่หนังสือรางชี้ชวนนั้นมีผลใชบังคับและยังเปนเจาของหลักทรัพยอยู มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรวู ารางหนังสือชี้ชวนเปนเท็จหรือขาด
ขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่รางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
คําเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารสนเทศตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในเวลาทําการของสํานักงานหรือทาง http://www.sec.or.th
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ
ขอมูลเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
งบการเงินตรวจสอบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2556, 2555 และ 2554

