แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ของ

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ อประชาชน และกลุ่มพนักงานของบริษัท
จํานวน 187,500,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 178,125,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน ในราคาเสนอขายหุ้นละ [ * ] บาท
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ประชาชนขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9,375,000 หุ้น เสนอขายต่อกลุม่ พนักงานของบริ ษัทในราคาเสนอขายหุ้นละ [ * ] บาท
การจัดสรรหุ้นให้ แก่กลุม่ พนักงานขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ หุ้นในส่วนทีเ่ หลือจากการขายให้ กลุม่ พนักงาน ให้ สว่ นที่เหลือทังหมดไปรวมเสนอขายต่
้
อประชาชน
โดยบริ ษัทฯ จะนําหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น: วันที่ [ * ] 2558 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วันที่ย่ นื แบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายหลักทรั พย์ และร่ างหนังสือชีช้ วน
วันที่ [ * ] 2558
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และแบบแสดงรายการข้ อมูลมีผลบังคับใช้
วันที่ [ * ] 2558
คําเตือนผู้ลงทุน:
“ก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทังความ
้
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่า
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แนะนําให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูล
ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี ้แต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์นี ้ เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ ซื ้อ
หลักทรั พย์ ไ ม่เกิ นหนึ่ง ปี นับ แต่วัน ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ มี ผลใช้ บังคับและยังเป็ นเจ้ าของหลัก ทรั พ ย์ อยู่ มีสิท ธิ เรี ย กร้ อง
ค่าเสียหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทังนี
้ ้ ภายในหนึ่งปี นับแต่
วันที่ได้ ร้ ู หรื อควรจะได้ ร้ ู ว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจาก
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ”
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบ หรื อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ ได้ ที่ศูนย์ สารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชัน้ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหว่าง
เวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรื อทาง http://www.sec.or.th

สารบัญ
ส่ วนที่ 1

ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)

ส่ วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ส่ วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสี่ยง
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้ อมูลสําคัญอื่น
ส่ วนที่ 2.3 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
9. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
10. โครงสร้ างการจัดการ
11. การกํากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
14. รายการระหว่างกัน
ส่ วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
15. ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ
16. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ส่ วนที่ 3

ส่ วนที่ 4
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3

หน้ า
1

1
2
10
81
88
89
94
99
100
101
103
118
127
131
141
155
164

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้ อจํากัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร

1
4
5
5
5
5

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
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ปฏิบตั ิงานของบริษัท (compliance)
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
งบการเงินของบริษัท สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555 และสําหรับ
งวด 3 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

