- 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 30 ตุลาคม 2555 และหุ้นสามัญจานวนไม่ตา่ กว่า 59,649,030 หุ้น ต่อประชาชน
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.10 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 30 เมษายน 2555
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้
วันที่ 26 ตุลาคม 2555

คาเตือน:
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์
รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
้
น และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ นี ้
มิได้ เป็ นการแสดงว่า คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการกากับ ตลาดทุน หรื อ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนาให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคา หรื อ ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอข าย หรื อ
รับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลนีแ้ ต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดง
รายการข้ อมูลนี ้เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ ที่ได้ ซือ้
หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้ บงั คับและยังเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิท ธิเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้ าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภายในหนึ่งปี นับ
แต่วนั ที่ได้ ร้ ูหรือควรจะได้ ร้ ูวา่ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นเท็จหรือขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี
นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ้ชวนได้ ที่ศนู ย์สารนิเทศ
ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ชัน้ 15 อาคารจี พีเ อฟ วิ ท ยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุม พิ นี เขตปทุม วัน
กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทาการของสานักงาน 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

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ส่ วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรั พย์
1. ปั จจัยความเสี่ยง
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
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้ อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ส่ วนที่ 4 การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 4 งบการเงินสอบทานงวด 6 เดือนสิ ้นสุด ณ 30 มิถนุ ายน 2555
งบการเงินตรวจสอบสิ ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554 2553 และ 2552
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