แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริ ษทั ธนพิ ริยะ จากัด (มหาชน)
(THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED)
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกจานวน 200,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.75 บาท
(การจัดสรรหุน้ จานวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษทั ฯ และผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์)
ระยะเวลาจองซื้อ
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 11 ถึง 13 พฤศจิกายน 2558
ที่ปรึกษาทางการเงิ น
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
คาเตือน
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้ ความเหมาะสม
ในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่า
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่เี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่เี สนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้แต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้
เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีขอ้ ความหรือรายการที่เป็ นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผูถ้ อื
หลักทรัพย์ทไ่ี ด้ซอ้ื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นบั จากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนัน้ มีผลใช้บงั คับและยังเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่
มีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั ฯ หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่
วันทีไ่ ด้รหู้ รือควรจะรูว้ า่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนเป็ นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรจะต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจาก
วันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับ
ทัง้ นี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทาได้กต็ ่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ได้ย่นื ต่อสานักงานค ณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มผี ลบังคับใช้แล้ว และจะกระทาโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสื อชีช้ วนไปยังผูล้ งทุน บุคคลบุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื
่
อขอ
สาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้ วนได้ทศ่ี นู ย์สารนิเทศ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง
http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน

บริษทั ธนพิรยิ ะ จำกัด (มหำชน)
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รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั
รำยละเอียดเกีย่ วกับกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
รำยละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
งบกำรเงินงวด 9 เดือน ปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2558
งบกำรเงินรวมสำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
งบกำรเงินรวมสำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555

