แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)
ของ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ
จํานวน 82,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 1.00 บาท
แบงออกเปน
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 80,000,000 หุน เสนอขายตอประชาชน
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,500,000 หุน เสนอขายตอผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ หุนในสวนทีเ่ หลือจากการจัดสรรใหแกผูบริหารและพนักงาน ใหสวนที่เหลือทัง้ หมดไปรวมเสนอขายตอประชาชน
โดยบริษัทฯ จะนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ราคาเสนอขายหุน ละ 8.00 บาท

ระยะเวลาเสนอขาย
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2555 และ วันที่ 3 ธันวาคม 2555
ที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และรางหนังสือชี้ชวน
วันที่ 7 กันยายน 2555
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
คําเตือนผูลงทุน:
“กอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ บริษัทมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด คือ นายสุวิน ไกรภูเบศ และ นาง
ธัญญาภรณ ไกรภูเบศ ในราคาหุนละ 1.00 บาท ซึ่งเปนราคาที่ต่ํากวาราคาเสนอขายหุนตอประชาชน ดังนั้นเมื่อหุนสามัญของบริษัทเขาซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย ผูลงทุนอาจไดรับผลกระทบจากราคาหุนที่ลดลง (Price Dilution) จากการที่บุคคลในวงจํากัดดังกลาวนําหุนออกจําหนายในตลาดหลักทรัพย อยางไร
ก็ตาม หุนทั้งหมดที่เสนอขายใหบุคคลในวงจํากัดดังกลาวจะถูกหามขายเปนระยะเวลา 1 ป (Lock-up) ตามระยะเวลาของ Silent Period โดยนับแตวันที่หุนของ
บริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลในวงจํากัดดังกลาวจะขายหุนไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่มีอยู และ
เมื่อครบกําหนด 1 ป จึงสามารถขายสวนที่เหลือไดทั้งหมด
กอนการตัดสินใจลงทุนผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพย และเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความเหมาะสม
ในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แนะนําใหลงทุนใน
หลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้
แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้ เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยที่ไดซื้อ
หลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลบังคับใชและยังเปนเจาของหลักทรัพยอยู มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจาก
บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวา
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรจะตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูล
ดังกลาวมีผลใชบังคับ”
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ไดที่ศูนยสารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงาน
ระหวางเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th
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