แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ (แบบ 69-1)

บริษัท ซีลิค คอร์ พ จากัด (มหาชน)
Selic Corp Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน
จานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.90 บาท
(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย / บริ ษัท)
โดยนาหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ระยะเวลาเสนอขายระหว่ าง
วันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2559
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรั บประกันการจาหน่ าย
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
วันที่ยนื่ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และร่ างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้ บังคับ
วันที่ 6 ตุลาคม 2559
คาเตือน

“ก่อนตัด สิน ใจลงทุน ผู้ล งทุนต้ องใช้ วิ จารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ออกหลักทรัพย์ และเงื่อนไขของ
หลักทรัพย์ รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
้
น และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนนี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่า คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรื อส านักงานคณะกรรมการกากั บ หลักทรัพย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ แนะน าให้ ล งทุน ในหลักทรัพย์ ที่ เสนอขาย หรื อมิได้ ป ระกัน ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ
หนังสือชี ้ชวนนี ้แต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูล และหนังสือชี ้ชวนนีเ้ ป็ นความรับผิดชอบ
ของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ ซื ้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวน
นัน้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ แ ละยัง เป็ นเจ้ า ของหลัก ทรั พย์ อยู่ มีสิ ท ธิ เรี ยกร้ องค่า เสีย หายจากบริ ษั ท หรื อ เจ้ า ของหลัก ทรั พ ย์ ไ ด้ ต ามมาตรา 82 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทังนี
้ ้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ ได้ ร้ ูหรื อควรจะได้ ร้ ูว่า แบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่ แบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ”
บุค คลทั่ว ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อ ขอส าเนาแบบแสดงรายการข้ อมูล การเสนอขายและหนังสือ ชีช้ วนได้ ที่ ศูน ย์ ส ารนิ เทศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
10900 โทรศัพ ท์ 0-2695-9999 ในทุกวัน ท าการของส านักงาน ระหว่ า งเวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรื อ ทาง
http://www.sec.or.th

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษัท ซีลิค คอร์ พ จากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้ า
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 จจัยความเสีย่ ง
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้ อมูลสาคัญอื่น
ส่ วนที่ 2.3 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
9. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
10. โครงสร้ างการจัดการ
11. การกากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและบริ หารจัดการความเสีย่ ง
14. รายการระหว่างกัน
ส่ วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
15. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้ อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ทีม่ าของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่ สนอขาย
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ส่ วนที่ 4 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
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บริษัท ซีลิค คอร์ พ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบ 6

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ (ค่าเช่าทีด่ ินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง)
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชี 6 เดือนแรกของปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2556 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

คาจากัดความ
บริ ษัท หรื อ SELIC
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อ SET
mai
สานักงาน ก.ล.ต.
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
บริ ษัทที่ปรึกษาทางการเงิน หรื อ APM

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริ ษัท ซีลคิ คอร์ พ จากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด

