แบบแสดงรายการขอมูลสําหรับการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
(ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED)
เสนอขายหุนสามัญจํานวน 75,000,000 หุนตอประชาชน
และ

บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น อิควิตี้ เอเซีย จํากัด
เสนอขายหุนสามัญเดิมจํานวน 12,250,000 หุนตอประชาชน
(การจัดสรรหุนจํานวนนี้อยูในดุลยพินิจของบริษัทและ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย)
ระยะเวลาจองซื้อ: ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.ของวันที่ [y] 2554
ที่ปรึกษาทางการเงิน: บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย: บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด(มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ

วันที่ 4 มีนาคม 2554
วันที่ [y] 2554

คําเตือน
กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้ มิไดเปนการแสดงวา
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนํา
ใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของ
ผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยที่
ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับและยังเปนเจาของหลักทรัพยอยูมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ได
รูหรือควรจะไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลใชบังคับ
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารนิเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการ
ของสํานักงานระหวางเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยกอนการตัดสินใจลงทุน
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สวนที่ 3

ปจจัยความเสี่ยง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
การวิจัยและพัฒนา
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
โครงการในอนาคต
ขอพิพาททางกฎหมาย
โครงสรางเงินทุน
การจัดการ
การควบคุมภายใน
รายการระหวางกัน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

หลักทรัพยที่เสนอขาย
1. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพยที่เสนอขาย
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
3/1. ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
4. ราคาหลักทรัพยในตลาดรอง
5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

สวนที่ 4

สวนที่ 3 หนา 1
สวนที่ 3 หนา 4
สวนที่ 3 หนา 4
สวนที่ 3 หนา 4
สวนที่ 3 หนา 4
สวนที่ 3 หนา 4

การรับรองความถูกตองของขอมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4 รายงานและงบการเงินสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถนุ ายน 2554
รายงานและงบการเงินสําหรับงวดปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553
รายงานและงบการเงินสําหรับงวดปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552
รายงานและงบการเงินสําหรับงวดปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551

คําศัพทและคํายอที่สําคัญ
บริษัท หรือ AP
เอทู
พีทู
API
PPE
ชิ้นสวน

:
:
:
:
:
:

ก.น.อ.
ผูผลิตสินคา (Product Maker)

:
:

ผูผลิตและจัดหาอุปกรณขั้นที่ 1 (1st Tier
Supplier)
ผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนขั้นที่ 2 (2nd Tier
Supplier)

:

สํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย

:
:

:

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท พีทู พรีซิชั่น จํากัด
พีที เอพีไอ พรีซิชั่น (PT. API Precision)
PT. Patec Presisi Engineering
ชิ้นสวนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold
Forging)
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ผูผ ลิ ตและจํา หนา ยสิ นค า สํา เร็ จรู ปให แ ก ผูบริ โ ภค เช น ผู ผ ลิ ตรถยนต ใ น
อุตสาหกรรมยานยนต เปนตน
ผูผ ลิ ต และจั ด หาอุ ป กรณ ใ ห แ ก ผูผ ลิ ต สิ น คา เช น ผูผ ลิ ต ชุ ด ที่ ปด น้ํ า ฝนใน
รถยนต เปนตน
ผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนเพื่อนําไปเปนสวนประกอบในอุปกรณใหแกผูผลิต
ชิ้นสวนขั้นที่ 1 เชน ผูผลิตแกนที่ปดน้ําฝนเพื่อนําไปประกอบเปนชุดที่ปด
น้ําฝนในรถยนต เปนตน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

