- แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ –

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
T S Flour Mill Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 85,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 25,350,970 หุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิ ้ล จากัด (มหาชน)
ซึง่ มีรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [•]
และหุ้นสามัญจานวนไม่ตา่ กว่า 59,649,030 หุ้น ต่อประชาชน
ในราคาเสนอขายหุ้นละ [•] บาท
ทังนี
้ ้ การจัดสรรเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและบริ ษัท ฯ
ระยะเวลาจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทีเ่ สนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ TSTE ตังแต่
้ เวลา 9:00 [•] ถึง 16:00[•] น.
ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555[•]
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทีเ่ สนอขายต่อประชาชน ตังแต่
้ เวลา 9:00[•] ถึง 16:00[•] น.
ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555[•]
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริ ษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
วันที่ย่ นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีช้ วน
วันที่ 29 กันยายน 2553
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้
วันที่ 26 ตุลาคม 2555[]

คาเตือน:
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์
รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
้
น และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลฉบับนี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่า
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ หรื อ สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ แนะน าให้ ลงทุน ใน
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ ประกันราคา หรือ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อ มูลในแบบแสดง
รายการข้ อมูลนี แ้ ต่อย่างใด ทัง้ นี ้ การรั บรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูล ในแบบแสดงรายการข้ อมูล นีเ้ ป็ นความรับผิ ดชอบของผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูล มีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็ จ หรื อขาดข้ อความที่ค วรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ มีสิท ธิ
เรียกร้ องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้ าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภายใน
หนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลมีผลใช้ บงั คับ
ประชาชนสามารถขอตรวจสอบหรื อ ขอส าเนาแบบแสดงรายการข้ อ มูล การเสนอขายหลัก ทรั พ ย์ ไ ด้ ที่ ศูน ย์ ส ารนิ เ ทศ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชัน้ 15 อาคารจีพีเอฟ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวัน
ทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน
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งบการเงินตรวจสอบสิ ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554 2553 และ 2552

