แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริ ษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
Netbay Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนต่อประชาชน
จำนวน 40,000,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 1.00 บำท โดยจัดสรรตำมดุลพินิจของบริษทั ฯ และผูจ้ ดั จำหน่ ำย
รำคำเสนอขำยหุน้ ละ 4.00 บำท
ระยะเวลาจองซื้อ
ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 8 – 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2559
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
6 พฤษภำคม 2557
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้
6 มิถุนำยน 2559
คาเตือน :
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ำรณญำณในกำรพิจำรณำข้อมูลรำยละเอียดเกีย่ วกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้ ควำมเหมำะสมใน
กำรลงทุน และควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นอย่ำงดี กำรมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้ มิได้เป็ นกำรแสดง
ว่ำคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนหรือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แนะนำ
ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย หรือมิได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย หรือรับรองควำมครบถ้วนและถู กต้องของข้อมูลในแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนแต่อย่ำงใด ทัง้ นี้ กำรรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอ
ขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้เป็ นควำมรับผิดชอบของผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์
หำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีขอ้ ควำมหรือรำยกำรทีเ่ ป็ นเท็จ หรือขำดข้อควำมทีค่ วรต้องแจ้งในสำระสำคัญ ผูถ้ อื
หลักทรัพย์ท่ไี ด้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ทีแ่ บบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้ำของ
หลักทรัพย์อยู่ มีสทิ ธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษทั หรือเจ้ำของหลักทรัพย์ได้ตำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทัง้ นี้ ภำยในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รหู้ รือควรจะได้รวู้ ่ำ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนเป็ นเท็จหรือขำดข้อควำมที่ควรแจ้ง
สำระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปี นบั จำกวันทีแ่ บบแสดงรำยกำรข้อมูล กำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนดังกล่ำวมีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัวไปสำมำรถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสำเนำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ไว้ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้ทศ่ี นู ย์สำรนิเทศ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภำวดีรงั สิต แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร ในทุกวันทำกำรของสำนักงำน ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทำง http://www.sec.or.th

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
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รำยละเอียดเกีย่ วกับคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร ผูม้ อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั
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งบกำรเงินตรวจสอบสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
ข้อมูลทำงกำรเงินประหนึ่งทำใหม่ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556
งบกำรเงินตรวจสอบสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
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งบกำรเงินระหว่ำงกำล สำหรับงวดสำมเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2559

