แบบแสดงรายการข้อมูลสําหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69 - 1)

บริษทั มาสเตอร์คลู อิ นเตอร์เนชันแนล
$
จํากัด (มหาชน)
Masterkool International Public Company Limited

จํานวน

สําหรับการเสนอขายหุน้ สามัญทีออกใหม่ต่อประชาชน
,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ . ( บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ [•] บาท
ระยะเวลาจองซื@อหุ้น
ตัง, แต่เวลา [ ] - [ ] ของวันที [ ] - [ ]

ทีปรึกษาทางการเงิ นและผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนตี ,ี จํากัด
วันทียืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี&ชวน
วันที 19 มีนาคม ((7
วันทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี&ชวนมีผลใช้บงั คับ
วันที [ ]
คําเตือน
ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกียวกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงือนไขของหลักทรัพย์
รวมทัง, ความเหมาะสมในการลงทุน และความเสียงทีเกียวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่างหนังสือชี,ชวนนี, มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์แ นะนํ าให้ล งทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ทีเสนอขาย หรือ มิไ ด้ประกัน ราคาหรือ ผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ทเสนอขาย
ี
หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี,ชวน
แต่อย่างใด ทัง, นี, การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี,ชวนนี,เป็ นความ
รับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช, วนมีขอ้ ความหรือรายการทีเป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีควรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ ผูถ้ อื หลักทรัพย์ทได้
ี ซ,อื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึงปีนบั แต่วนั ทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี,ชวนมีผล
ใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. (A( ทัง, นี, ภายในหนึงปีนบั แต่วนั ทีได้รหู้ รือควรจะได้รูว้ ่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่างหนังสือชี,ชวนเป็ นเท็จหรือขาดข้อความทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกิน (สอง) ปี นับจากวันทีแบบแสดงรายการข้อมูลและร่าง
หนังสือชีช, วนดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลัก ทรัพ ย์แ ละร่ างหนังสือ ชี,ช วนได้ท ีศูน ย์
สารสนเทศตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทําการของสํานักงานหรือทาง www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี$ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษทั ที$ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 5
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