หนังสือชีช้ วน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
AI Energy Public Company Limited
โดย บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จำกัด (มหำชน)
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จานวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 4.75 บาท
โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย / บริ ษัท
โดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหำชน)
เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจานวน 275,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 4.75 บาท ให้ แก่
1) ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน) (AI) จานวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนด
รายชื่อผู้มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้น วันที่ 9 ธันวาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น วันที่ 11 ธันวาคม 2556
2) ประชาชน จานวนไม่น้อยกว่า 25,000,000 หุ้น
โดยการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย / บริ ษัท
ระยะเวลาจองซื้อ
หุ้นสามัญเดิมทีเ่ สนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ AI : วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2556
หุ้นสามัญเดิม และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2556
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) / บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
่
่
วันทียนื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 26 สิงหาคม 2556
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้ บังคับ
วันที่ 12 ธันวาคม 2556
คำเตือน

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์
รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
้
น และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ
หนังสือชี ้ชวนนี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่า คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อ
รับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี ้ชวนนีแ้ ต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การรับรองความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ ง
ในสาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ ซื ้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนนันมี
้ ผล
ใช้ บังคับ และยังเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัท หรื อเจ้ า ของหลักทรั พย์ ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ ร้ ูหรือควรจะได้ ร้ ูวา่ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ
หนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์
และหนังสือชี ้ชวนดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ”
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และหนังสือชีช้ วนได้ ที่ ศูนย์ สารนิ เทศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์
0-2695-9999 ในทุกวันทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คำเตือน : กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษำข้ อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

สำรบัญ
หน้ ำ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)

1.0 - 1

ส่ วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
1. ปั จจัยความเสีย่ ง
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
8. โครงสร้ างเงินทุน
9. การจัดการ
10. การควบคุมภายใน
11. รายการระหว่างกัน
12. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง

2.0 - 1
2.1 - 1
2.2 - 1
2.3 - 1
2.4 - 1
2.5 - 1
2.6 - 1
2.7 - 1
2.8 - 1
2.9 - 1
2.10 - 1
2.11 - 1
2.12 - 1
2.13 - 1

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้ อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่ สนอขาย
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร

3.0 - 1
3.0 - 5
3.0 - 5
3.0 - 6
3.0 - 7
3.0 - 7

ส่ วนที่ 4 กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสำรแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
งบการเงินระหว่างกาลรวม งวด 9 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับงวดบัญชีปี 2555 เทียบปี 2554
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2555 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2554 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2553 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
รายงานการตรวจสอบประมาณการข้ อมูลทางการเงินตามสมมติฐาน

บริษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)

คำจำกัดควำม
บริ ษัท หรื อ AIE
AI
AIL
AIPT
สานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริ ษัท เอไอ เอนเนอร์ จี จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอไอ โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษัท เอไอ พอร์ ตส์ แอนด์ เทอร์ มินลั ส์ จากัด
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

