แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
(T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED)
สําหรั บการเสนอขายต่ อประชาชน
หุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 85,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.90 บาท
สําหรั บการเสนอขายต่ อพนักงานของบริ ษัท
หุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.12 บาท
(การจัดสรรหุ้นจํานวนนีอยู่ในดุลยพินิจของบริษัทและผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์)
ระยะเวลาจองซือ
ตังแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที 17 ตุลาคม 2555 ถึง 19 ตุลาคม 2555
ทีปรึ กษาทางการเงิน
บริษัท ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด
ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
วันทียืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และร่ างหนังสือชีชวน : วันที 19 กรกฎาคม 2555
วันทีแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และหนังสือชีชวนมีผลบังคับใช้ : วันที 16 ตุลาคม 2555
คําเตือน
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนในครังนี บริ ษัทมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่พนักงานของบริ ษัทจํานวน 5.00 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 5.55 ของ
จํานวนหุ้นสามัญเพิมทุนทังหมดทีเสนอขายในครังนี ในราคาหุ้นละ 3.12 บาท ซึงเป็ นราคาทีตํากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนคิดเป็ นร้ อยละ 20 ดังนัน
เมือหุ้นสามัญของบริ ษัทเข้ าทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนอาจได้ รับผลกระทบจากราคาหุ้นทีลดลง (Price Dilution) จากการทีพนักงานของบริ ษัทดังกล่าวนํ า
หุ้นออกขายในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หุ้นทังหมดทีเสนอขายให้ แก่พนักงานดังกล่าวจะถูกห้ ามขาย (Lock-up) เป็ นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันทีได้ รับกรรมสิทธิ
ในหุ้นสามัญ
“ ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกียวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงือนไขของหลักทรั พย์ รวมทังความเหมาะสมในการ
ลงทุน และความเสี ยงที เกียวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผ ลใช้ บั งคับ ของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลัก ทรั พย์ และหนังสื อ ชี ชวนนี มิได้ เป็ นการแสดงว่า
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์แนะนํ าให้ ลงทุน
ในหลักทรัพย์ทีเสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทีเสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชวนนีแต่อย่างใด ทังนี การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชวน
นีเป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีชวนมีข้อความหรื อรายการทีเป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ทีได้
ซือหลักทรัพย์ไม่เกินหนึงปี นับแต่วนั ทีแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นันมีผลใช้ บังคับและยังเป็ นเจ้ าของหลักทรั พย์อยู่ มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าเสี ยหายจาก
บริ ษัทหรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทังนี ภายในหนึงปี นับ แต่วันที ได้ ร้ ู หรื อควรจะได้ ร้ ู ว่าแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันทีแบบแสดงรายการข้ อมูล ดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์และหนังสื อชี ชวนได้ ทีศูนย์สารนิ เทศ สํ านักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชัน 15 อาคารจีพีเอฟ เลขที 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํ านักงาน ระหว่างเวลา 9.00
น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรื อทาง http://www.sec.or.th”

คําเตือน : การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของบริ ษัททีออกหลักทรั พย์ ก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ
ส่ วนที 1
ส่ วนที 2

ข้ อมูลสรุ ป
บริ ษัททีออกหลักทรั พย์
1. ปั จจัยความเสียง
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์ สนิ ทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
8. โครงสร้ างเงินทุน
9. โครงสร้ างการจัดการ
10. การควบคุมภายใน
11. รายการระหว่างกัน
12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง

ส่ วนที 3

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล

เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกียวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
งบการเงินตรวจสอบของบริษัท ประจําปี 2552 ปี 2553 และปี 2554
งบการเงินสอบทานของบริษัท งวด 6 เดือน ปี 2555
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