แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนครัง้ แรก จานวน 300,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
เสนอขายหุน้ ละ 3.35 บาท โดยการจัดสรรตามดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ระยะเวลาจองซื้อ
ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม, 3 สิงหาคม และ 4 สิงหาคม 2558

ที่ปรึกษาทางการเงิ น
บริษทั ทีป่ รึกษา เอเซีย พลัส จากัด
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 10 มีนาคม 2558
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
คาเตือน:
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้ ความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูล ฉบับนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุน
ในหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลนี้แต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้เป็ นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขาย
หลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลมีขอ้ ความหรือรายการทีเ่ ป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ อื หลักทรัพย์ทไ่ี ด้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่เกิน
หนึ่งปี นบั จากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มผี ลใช้บงั คับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั หรือ
เจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รหู้ รือควรจะรูว้ ่า
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นเท็จหรือขาดข้อความทีค่ วรจะต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันทีแ่ บบแสดงรายการ
ข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมู ลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ท่ศี ูนย์สารนิเทศ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10300 ในเวลาทาการของ
สานักงาน หรือทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจลงทุน
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