แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท คิงสเมน ซี. เอ็ม. ที. ไอ. จํากัด (มหาชน)
KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายหุนสามัญตอประชาชน
โดยบริษัท คิงสเมน ซี. เอ็ม. ที. ไอ. จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 50,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 5.80 บาท
โดย Kingsmen Creatives Ltd. ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของบริษัท คิงสเมน ซี. เอ็ม. ที. ไอ. จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุนสามัญเดิมจํานวนไมเกิน 10,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 5.80 บาท
(การจัดสรรหุนสามัญใหกับประชาชนขึ้นอยูกับดุลยพินจิ ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย)
ระยะเวลาจองซื้อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชีช้ วน : 31 สิงหาคม 2558
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ : 30 พฤศจิกายน 2558
กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้ง
ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ
หนังสือชี้ชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนี้
แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนี้เปนความ
รับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผล
ใชบังคับ และยังเปนเจาของหลักทรัพยอยู มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทฯหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพ ยและตลาดหลั กทรัพ ย พ.ศ. 2535 ทั้ง นี้ ภายในหนึ่ง ป นั บแต วั น ที่ ไ ด รูหรือ ควรจะได รูว าแบบแสดงรายการข อ มู ล การเสนอขาย
หลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลและ
หนังสือชี้ชวนดังกลาวมีผลใชบังคับ
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารนิเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2695-9999 ในทุกวันทําการของสํานักงานระหวางเวลา 9.00น.-12.00น. และ 13.00น.-16.00น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน

บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)
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คํานิยาม
นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในเอกสารฉบับนี้ ใหคําดังตอไปนี้มีความหมายดังนี้
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
พ.ร.บ. หลักทรัพย

หมายถึง
หมายถึง

สํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพยฯ
บริษัทฯ
คิงสเมนเมียนมาร
ประเทศเมียนมาร
บริษัทยอย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุมบริษัทฯ

หมายถึง

สํานักงานใหญกรุงเทพกรีฑา

หมายถึง

โกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงาน
ศาลายา

หมายถึง

โรงงานผลิตเฟอรนิเจอรลําลูกกา
คลอง 6

หมายถึง

โรงงานผลิตชิ้นงานรังสิตนครนายกคลอง 11

หมายถึง

ที่ดินลําลูกกาคลอง 9
สํานักงานของ Kingsmen
Myanmar Company Limited

หมายถึง
หมายถึง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแกไขเพิ่มเติม)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)
Kingsmen Myanmar Company Limited
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
ใหมีความหมายตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบท
นิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ลงวันที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ไดแก
Kingsmen Myanmar Company Limited
สํานักงานใหญ โกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงาน ซึ่งตั้งอยูที่ 122/4 122/5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ มี
พื้นที่ใชสอยรวม 3,424 ตารางเมตร
โกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงาน ซึ่งตั้งอยูที่ 83 ถนนหมูบานบางเตย
ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บนที่ดินเนื้อที่ 5 ไร
และมีพื้นที่ใชสอยรวม 1,812 ตารางเมตร
โรงงานผลิตเฟอรนิเจอร ซึ่งตั้งอยูที่ 9/3-5 ตําบลบึงคําพรอย อําเภอลํา
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ใชสอยรวม 1,920 ตารางเมตร และที่ดิน
400 ตารางวา
โรงงานผลิตชิ้นงาน ซึ่งตั้งอยูที่ 98/4-5, 34-35 ตําบลบึงน้ํารักษ อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ใชสอยรวม 3,264 ตารางเมตร และ
ที่ดิน 700 ตารางวา
ที่ดินอําเภอลําลูกกา ปทุมธานี เนื้อที่ 11 ไร 2 งาน 59 ตารางวา
สํานักงานซึ่งตั้งอยูที่ No.34 Theik Di Street, Ward No. 3. Mayangone
Township, Yangon, Myanmar

