แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
Vichitbhan Palmoil Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
จำนวน 270,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยจัดสรรตำมดุลพินิจของบริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ำย
รำคำเสนอขำยหุ้นละ [] บำท
ระยะเวลาจองซื้อ
ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ []
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
8 พฤษภำคม 2557
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้
[]
คาเตือน :
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้ งควำมเหมำะสมใน
กำรลงทุน และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงดี กำรมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนัง สือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นกำร
แสดงว่ำคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนหรือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขำย หรือมิได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย หรือรับรองควำมครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลใน
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนังสือชี้ชวนแต่อย่ำงใด ทั้งนี้ กำรรับรองควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนังสือชี้ชวนนี้เป็นควำมรับผิดชอบของผู้เสนอขำยหลักทรัพย์
หำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนังสือชี้ชวนมีข้อควำมหรือรำยกำรที่เป็นเท็จ หรือขำดข้อควำมที่ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ ผู้ ถือ
หลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และร่ำงหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้ำของ
หลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกบริษัทหรือเจ้ำของหลักทรัพย์ได้ตำมมำตรำ 82 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ ภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขำดข้อควำมที่ควรแจ้ง
สำระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจำกวันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูล กำรเสนอขำยหลักทรัพย์และร่ำงหนังสือชี้ชวนดังกล่ำวมีผลใช้บังคับ
บุคคลทั่วไปสำมำรถขอตรวจสอบหรือขอสำเนำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และร่ำงหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้ที่ศูนย์สำรนิเทศ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร ในทุกวันทำกำรของสำนักงำน ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทำง http://www.sec.or.th

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
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