แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (69-1)

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
AIRA Capital Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
โดย เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 633,932,200 หุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวน 124,668,200 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท โดยจัดสรรตามดุลพินิจของผู้จัดจาหน่าย / บริษัทฯ
ราคาเสนอขายหุ้นละ [•] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ [•]
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน [•]
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ [•]
คาเตือน :
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้ งความเหมาะสมในการลงทุน และความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การ
รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสา ระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อ
หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหายจาก
บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่า แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรแจ้งสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไว้ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลั ก ทรั พย์ ไ ด้ ที่ ศู น ย์ ส ารนิ เ ทศ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ชั้ น 15 อาคารจี พีเ อฟ วิ ท ยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทางhttp://www.sec.or.th
คาเตือน: บริษัทฯ มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) (Employee Stock Option Program :ESOP) โดยได้รับมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 /
2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 โดย ESOP Warrant จานวน 124,669,240 หน่วย ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในอัตราร้อยละ 5 : 20 : 75 ตามลาดับ ไม่มีราคาเสนอ
ขายและมีราคาใช้สิทธิในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ากว่าราคาที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ โดย
การเสนอขายดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่าง 6 (หก) เดือนก่อนการเสนอขายในครั้งนี้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหลักทรัพย์เมื่อกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน ใช้สิทธิในการซื้อ ESOP Warrant หุ้นดังกล่าว โดยมีระยะเวลาห้ามใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 1 ปีนับแต่วันออกเสนอขาย ESOP warrant

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
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รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4 งบการเงินสอบทานสาหรับไตรมาสที่ 1/2556 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
งบการเงินตรวจสอบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินตรวจสอบสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบการเงินตรวจสอบสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
เอกสารแนบ 5 สรุปข้อเสนอการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ (Warrant) (Employee Stock Option
Program: ESOP) บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)

