หนังสือชี้ชวน

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
Rayong Wire Industries Public Company Limited
โดย บริษทั ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาหุนละ 1.60 บาท ใหแก
1) ผูถือหุนของบริษัทแคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (CEN) จํานวน 60,000,000 หุน ซึ่งมีรายชื่อตามสมุดทะเบียน
ผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 1 เมษายน 2557
2) เสนอขายใหแกประชาชน จํานวน 90,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ในราคาหุนละ 1.60 บาท
โดยการจัดสรรหุนที่เสนอขาย เปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการจัดจําหนาย / บริษัท
ระยะเวลาจองซื้อ :
หุนสามัญเพิ่มทุนทีเ่ สนอขายใหแกผูถือหุนสามัญของ CEN : วันที่ 3-5 กันยายน 2557
หุนสามัญเพิ่มทุนทีเ่ สนอขายตอประชาชน : วันที่ 10-12 กันยายน 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
ผูจัดการการจัดจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
ทั้งนี้ เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนสามัญของบริษัทตอประชาชนในครั้งนี้เปนแบบไมรับประกันการจําหนาย (Best Effort) ซึ่งหากผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุในสวนที่ 3 ขอ 5.2 ไมสามารถจําหนายหุนสามัญของบริษัทตอประชาชนไดมากเพียงพอที่จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติการกระจาย
การถือหุนรายยอยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ครบถวน
ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนรายยอยรวมกันไมนอยกวา 300 ราย และไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลวภายหลังการเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ บริษัทอาจไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได ทั้งนี้ หากเกิดกรณีดังกลาว ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุในสวนที่ 3 ขอ 5.2 จะดําเนินการยกเลิกการเสนอขาย และคืนเงินแกผูจองซื้อตามที่ระบุในสวนที่ 3 ขอ 5.9.4

วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน
วันที่ 26 สิงหาคม 2556
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชีช้ วนมีผลใชบังคับ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
คําเตือน
“กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย
รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้ มิได
เปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวน
และถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดง
รายการขอมูลนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือ
หลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยมีผลบังคับใช และยังเปนเจาของหลักทรัพยอยู มี
สิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ทั้งนี้
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยเปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แต
ไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลดังกลาวมีผลใชบังคับ”
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายและรางหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารนิเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0-2695-9999,
0-2263-6499 ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหวางเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจลงทุน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
การวิจัยและพัฒนา
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
โครงการในอนาคต
ขอพิพาททางกฎหมาย
โครงสรางเงินทุน
การจัดการ
การควบคุมภายใน
รายการระหวางกัน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
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รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
ที่มาของราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
รายละเอียดการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทในบริษัท
ที่เกี่ยวของ
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
งบการเงินระหวางกาล งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
งบการเงิน สําหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงิน สําหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงิน สําหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

คําจํากัดความ
บริษัท หรือ RWI

หมายถึง

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

CEN

หมายถึง

บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ตลาดหลักทรัพยฯ

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)

ศูนยรับฝากหลักทรัพย

หมายถึง

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

