หนังสือชีช้ วนการเสนอขายหลักทรั พย์

บริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
AIRA Capital Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ อประชาชน
โดย เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน 633,932,200 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดยจัดสรรตามดุลพินิจของผู้จดั จาหน่าย / บริษัทฯ
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.75 บาท

ระยะเวลาจองซือ้
ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 26-27 และ 30 มิถนุ ายน 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันที่ย่ นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีช้ วน 14 มิถุนายน 2556
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้ 25 มิถุนายน 2557
คาเตือน :
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั ง้ ความเหมาะสมในการลงทุน และความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชีช้ วนนี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุนหรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชีช้ วนแต่อย่างใด ทัง้ นี ้ การ
รับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชีช้ วนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อควา มที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ ที่ได้ ซื ้อ
หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับและยังเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจาก
บริ ษัทหรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ ได้ ร้ ู หรื อควรจะได้ ร้ ู ว่า แบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรแจ้ งสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชี ้ชวนดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชีช้ วนที่ยื่นไว้ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ได้ ที่ศนู ย์สารนิเทศ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร ในทุกวันทา
การของสานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรื อทางhttp://www.sec.or.th
คาเตือน: บริ ษัทฯ มีการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (Warrant) (Employee Stock Option Program :ESOP) โดยได้ รับมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1
/ 2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 โดย ESOP Warrant จานวน 124,669,240 หน่วย ออกให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ในอัตราร้ อยละ 5 : 20 : 75 ตามลาดับ ไม่มีราคา
เสนอขายและมีราคาใช้ สิทธิในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ซึง่ เป็ นราคาที่ต่ากว่าราคาที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้
นี ้ โดยการเสนอขายดังกล่าวเกิดขึ ้นในระหว่าง 6 (หก) เดือนก่อนการเสนอขายในครัง้ นี ้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหลักทรัพย์เมื่อกรรมการ ผู้บริ หารและ
พนักงาน ใช้ สิทธิในการซื ้อ ESOP Warrant หุ้นดังกล่าว โดยมีระยะเวลาห้ ามใช้ สิทธิในการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ 1 ปี นับแต่วนั ออกเสนอขาย ESOP warrant

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ
ส่ วนที่ 1
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ปั จจัยความเสีย่ ง
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
การวิจยั และพัฒนา
ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
โครงการในอนาคต
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
โครงสร้ างเงินทุน
การจัดการ
การควบคุมภายใน
รายการระหว่างกัน
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชัน่
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ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ข้ อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
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ส่ วนที่ 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ส่ วนที่ 4 หน้ า 1
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4 งบการเงินสอบทานสาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
งบการเงินตรวจสอบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินตรวจสอบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินตรวจสอบสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
เอกสารแนบ 5 สรุ ปข้ อเสนอการออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ (Warrant) (Employee Stock Option
Program: ESOP) บริษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

