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แบบแสดงรายการข้อมูล

เสนอขำยชุน้ สำนัญเพิน่ ทุนต่อประชำชนทัวไปจ
่ ำนวน 300,000,000 ชุน้ นูลค่ำทีต่ รำไว้ชุน้ ละ 1 บำท
ในรำคำเสนอขำยชุน้ ละ [] บำท
โดยบริ ษทั อิ ชิตนั กรุป๊ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ)
)กำรจัดสรรชุน้ จำนวนนี้อยู่ในดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั จำชน่ำยชลักทรัพย์(
ระยะเวลาจองซื้อ
ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [] ถึง []
ที่ ปรึกษาทางการเงิ น
บริษทั ทีป่ รึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั ชลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (นชำชน)
วันที่ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 15 กรกฎำคน 2556
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้
วันที่ []
คาเตือน:
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ำรณญำณในกำรพิจำรณำข้อนูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อกชลักทรัพย์และเงื่อนไขของชลักทรัพย์ รวนทัง้ ควำน
เชนำะสนในกำรลงทุนและควำนเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นอย่ำงดี กำรนีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรำยกำรข้อนูลและ[ร่ำง]ชนังสือชีช้ วนฉบับนี้ นิได้เป็ นกำร
แสดงว่ำคณะกรรนกำรกำกับชลักทรัพย์และตลำดชลักทรัพย์ คณะกรรนกำรกำกับตลำดทุน ชรือสำนักงำนคณะกรรนกำรกำกับชลักทรัพย์และตลำด
ชลักทรัพย์แนะนำใช้ลงทุนในชลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย ชรือนิได้ประกันรำคำชรือผลตอบแทนของชลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย ชรือรับรองควำนครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อนูลในแบบแสดงรำยกำรข้อนูลและ[ร่ำง]ชนังสือชีช้ วนนี้แต่อย่ำงใด ทัง้ นี้ กำรรับรองควำนถูกต้องครบถ้วนของข้อนูลในแบบแสดงรำยกำร
ข้อนูลและ[ร่ำง]ชนังสือชีช้ วนฉบับนี้เป็ นควำนรับผิดชอบของผูเ้ สนอขำยชลักทรัพย์
ชำกแบบแสดงรำยกำรข้อนูลและ[ร่ำง]ชนังสือชีช้ วนนีขอ้ ควำนชรือรำยกำรทีเ่ ป็ นเท็จ ชรือขำดข้อควำนทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ ผูถ้ อื ชลักทรัพย์ทไ่ี ด้
ซื้อชลักทรัพย์ไน่เกินชนึ่งปี นับจำกวันทีแ่ บบแสดงรำยกำรข้อนูลกำรเสนอขำยชลักทรัพย์นผี ลใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้ำของชลักทรัพย์อยู่น ี สทิ ธิเรียกร้อง
ค่ำเสียชำยจำกบริษทั ชรือเจ้ำของชลักทรัพย์ได้ตำนนำตรำ 82 แช่งพระรำชบัญญัตชิ ลักทรัพย์ และตลำดชลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภำยในชนึ่งปี นับแต่
วันทีไ่ ด้รชู้ รือควรจะรูว้ ่ำแบบแสดงรำยกำรข้อนูลกำรเสนอขำยชลักทรัพย์เป็ นเท็จชรือขำดข้อควำนทีค่ วรจะต้องแจ้งในสำระสำคัญ แต่ไน่เกินสองปี นับจำก
วันทีแ่ บบแสดงรำยกำรข้อนูลและ[ร่ำง]ชนังสือชีช้ วนดังกล่ำวนีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัวไปสำนำรถขอตรวจสอบชรื
่
อขอสำเนำแบบแสดงรำยกำรข้อนูลกำรเสนอขำยชลักทรัพย์และ[ร่ำง]ชนังสือชีช้ วนได้ทศ่ี ูนย์สำรนิเทศ สำนักงำน
คณะกรรนกำรกำกับชลักทรัพย์และตลำดชลักทรัพย์ ชัน้ 51 อำคำรจีพเี อฟ วิทยุ เลขที่ 5/39 ถนนวิทยุ แขวงลุนพินี เขตปทุนวัน กรุงเทพนชำนคร ใน
ทุกวันทำกำรของสำนักงำน ระชว่ำงเวลำ 3399 น 3– 50399 น 3และ 59399 น 3– 50399 น 3ชรือทำง http://www.sec.or.th
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รายละเอียดบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
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กำรประกอบธุรกิจ
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กำรวิจยั และพัฒนำ
5.
ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
6.
โครงกำรในอนำคต
7.
ข้อพิพำททำงกฎชนำย
8.
โครงสร้ำงเงินทุน
9.
โครงสร้ำงกำรจัดกำร
10. กำรควบคุนภำยใน
11. รำยกำรระชว่ำงกัน
12. ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
13. ข้อนูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
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รำยละเอียดชลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรนกำร ผูบ้ ริชำร และผูน้ อี ำนำจควบคุนของบริษทั
ข้อนูลกำรดำรงตำแชน่งของกรรนกำรและผูบ้ ริชำรของบริษทั ฯในบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
แบบประเนินควำนเพียงพอของระบบควบคุนภำยใน
งบกำรเงินของบริษทั ฯ ประจำปี 2553-2555 และงบกำรเงินสำชรับไตรนำส 1 ปี 2556

