แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริ ษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
Netbay Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ9 มทุนต่อประชาชน
จํานวน ,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ . บาท โดยจัดสรรตามดุลพินิจของบริษทั ฯ และผูจ้ ดั จําหน่ าย
ราคาเสนอขายหุน้ ละ [ ] บาท
ระยะเวลาจองซื@อ
ตัง. แต่เวลา /. น. – 1. น. ของวันที [ ]
ที9ปรึกษาทางการเงิน
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วันที9ยื9นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี@ชวน
1 พฤษภาคม <==>
วันที9แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี@ชวนมีผลบังคับใช้
[ ]
คําเตือน :
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกียวกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงือนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง. ความเหมาะสมใน
การลงทุน และความเสียงทีเกียวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช. วนนี. มิได้เป็ นการ
แสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แนะนําให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเสนอขาย
ี
หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเสนอขาย
ี
หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช. วนแต่อย่างใด ทัง. นี. การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช. วนนี.เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช. วนมีขอ้ ความหรือรายการทีเป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ผูถ้ อื
หลักทรัพย์ทได้
ี ซอ.ื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึงปี นับแต่วนั ทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช. วนมีผลใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้าของ
หลักทรัพย์อยู่ มีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทัง. นี. ภายในหนึงปี นบั แต่วนั ทีได้รหู้ รือควรจะได้รวู้ ่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช. วนเป็ นเท็จหรือขาดข้อความทีควรแจ้ง
สาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นบั จากวันทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช. วนดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช. วนทียืนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ทศูี นย์สารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที KKK/K ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหว่างเวลา /. น. – <. น. และ K. น. – 1. น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี9ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
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งบการเงินตรวจสอบสําหรับปี สิน. สุดวันที K ธันวาคม <==1
ข้อมูลทางการเงินประหนึงทําใหม่ สิน. สุดวันที K ธันวาคม <== <=== และ <==1
งบการเงินตรวจสอบสําหรับปี สิน. สุดวันที K ธันวาคม <==>
งบการเงินตรวจสอบสําหรับปี สิน. สุดวันที K ธันวาคม <==Y
งบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวดสามเดือน สิน. สุดวันที K มีนาคม <==/

