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บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํ ากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูล
สํ าหรับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนพรอมใบสํ าคัญแสดงสิทธิแกประชาชนทั่วไป

การเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม
และการเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานที่ไดรับการคัดเลือกของบริษัท

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จ ํากัด (มหาชน)
TICON INDUSTRIAL CONNECTION PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขาย
หุนสามัญเพ่ิมทุนจํ านวน 15,000,000 หุน ตอประชาชนท่ัวไป

ราคาเสนอขายหุนละ 21 บาท
และ

ใบส ําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ อายุ 5 ป
อัตราการใชสิทธ ิคือ ใบส ําคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญ 1 หุน ราคาใชสิทธิ 5 บาทตอหุน

ในราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท แกบุคคลดังตอไปนี้
จํ านวน 3,750,000 หนวยใหแกประชาชนท่ัวไปท่ีซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนในอัตราสวน หุนสามัญ 4 หุน ตอใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย

จํ านวน 15,000,000 หนวยใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน หุนสามัญ 4 หุน ตอใบสํ าคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย
จํ านวน 3,750,000 หนวยใหแกกรรมการและพนักงานท่ีไดรับการคัดเลือกของบริษัท

ระยะเวลาการจองซ้ือ
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. วันท่ี 3 มิถุนายน 2545 ถึง 4 มิถุนายน 2545

ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลกัทรัพย ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน)

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจัดจํ าหนาย
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํ ากัด

วันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน
22 กุมภาพันธ 2545

วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชับังคับ
31 พฤษภาคม 2545

การเสนอขายหุนในครั้งนี ้ บริษัทไดเสนอขายใบส ําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานที่ไดรับการคัดเลือกจ ํานวน 3.75 ลานหนวย โดยจํ านวนหุนรองรับ
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิดังกลาว คดิเปนรอยละ 20 ของหุนสามัญและหุนรองรับใบส ําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไปหรอืคิดเปนอัตรารวมรอยละ 5 ของทุนที่เรียก
ชํ าระแลวหลังการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชน ในราคาขายหนวยละ 0 บาท และมีราคาใชสิทธ ิ5 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาที่ตํ่ ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน
ทัว่ไปในครั้งนี้ ทั้งนี้บริษัท ไดก ําหนดใหใบสํ าคัญแสดงสิทธิมีระยะเวลาการใชสิทธิเชนเดียวกับใบส ําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกประชาชนทั่วไปคือในวันท ําการสุดทายในแต
ละไตรมาสตลอดอายุใบส ําคัญแสดงสิทธิ 5 ป  ดังนั้นผูลงทุนจึงอาจไดรับผลกระทบหากราคาหุนลดลงจากการที่ผูถือหุนเดิมและกรรมการและพนักงานที่ไดรับการคัดเลือก
ใชสิทธิและน ําหุนนั้นออกขาย

กอนการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย  รวมทั้งความเหมาะสม
ในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางด ีการมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลนี ้มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือสํ านักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะน ําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย
หรือรับรองความครบถวนและถูกตองในแบบแสดงรายการขอมูลนี้แตอยางใด  ทั้งนี้การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลนี้เปนความรับ
ผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพยหากแบบแสดงรายการขอมูลมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระส ําคัญ ผูถือหลักทรัพยมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดง
รายการขอมูลมีผลใชบังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสํ าเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางชี้ชวนที่ยื่นไวตอส ํานักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดในวันและเวลาท ําการของส ํานักงานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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สวนท่ี 1 ขอมูลสรุป (Executive summary) 1

สวนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 3

1.! ปจจัยความเส่ียง 4
1.1! ความเส่ียงท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ 4
1.2! ความเสี่ยงของผูลงทุน/ผูถือหุนของบริษัท 5

2.! ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6
2.1! ประวัติความเปนมา 6
2.2! ภาพรวมของธุรกิจ 6
2.3! โครงสรางรายได 7
2.4! เปาหมายการดํ าเนินธรุกิจ 7

3.! การประกอบธุรกิจ 7
3.1! ลักษณะของผลิตภัณฑ 7
3.2! ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั 11
3.3! การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 16
3.4! งานระหวางกอสราง 19

4.! การวิจัยและพัฒนา 19

5.! ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 20
5.1! ที่ดินและโรงงานเพื่อขาย/ใหเชา 20
5.2! สินทรพัยถาวรท่ีใชค้ํ าประกัน 21
5.3! สินทรัพยถาวรอ่ืนๆ 22
5.4! รายละเอียดของสัญญาเชาที่ดินและอาคารส ํานักงาน 22
5.5! นโยบายเงินลงทุนของบริษัท 23

6.! โครงการในอนาคต 23

7.! ขอพพิาททางกฎหมาย 23

8.! โครงสรางเงินทุน 23
8.1! หลักทรัพยของบริษัท 23
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9.1! โครงสรางการจัดการ 25
9.2! การสรรหากรรมการ 27
9.3! คาตอบแทนของผูบริหาร 28
9.4! หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ 29
9.5! การกํ ากับดูแลการใชขอมูลภายใน 30
9.6! พนักงาน 30

10.! การควบคุมภายใน 31
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11.! รายการระหวางกัน 31
11.1! รายการระหวางกัน 31
11.2! ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผล 33
11.3! มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน 34
11.4! นโยบายหรือแนวโนมการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต 34

12.! ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน 34
12.1! ความเห็นของผูสอบบัญชี 34
12.2! งบการเงิน 36
12.3! คํ าอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 40

13.! ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 47
13.1! บุคคลอางอิงอื่นๆ 47
13.2! ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 47

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญ 48
1.! รายละเอียดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 49
2.! ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 49
3.! ท่ีมาของการกํ าหนดราคาหลกัทรพัยท่ีเสนอขาย 49
4.! ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 50
5.! การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร 50

สวนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิ และหุนรองรับใบสํ าคัญแสดงสิทธิ 56
1.! รายละเอียดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 57
2.! ขอจํ ากัดการโอนใบส ําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิ 70
3.! ท่ีมาของการกํ าหนดราคาหลกัทรพัยท่ีเสนอขาย 72
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการและผูบริหาร
เอกสารแนบ 2 รายช่ือกรรมการและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัทและบริษัทยอย
เอกสารแนบ 3 รายชื่อกรรมการของบริษัทยอย 
เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษัิท
เอกสารแนบ 5 หนังสือรบัทราบการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
เอกสารแนบ 6 งบการเงินตรวจสอบ ป 2542 ถึง ป 2544
เอกสารแนบ 7 สรุปการประเมินราคาทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย


