แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED)
เสนอขายหุนสามัญตอประชาชน
โดย บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 585,427,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ [●] บาท
โดย บริษัท ยูที กรุป จํากัด
เสนอขายหุนสามัญเดิมจํานวนไมเกิน 372,400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ [●] บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
ตั้งแตเวลา [9.00 น. – 16.00] น. ของวันที่ [●]
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัท เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2556
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชีช้ วนมีผลใชบังคับ
วันที่ [●]

กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย
รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและราง
หนังสือชี้ชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือ
รับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของ
ขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจง
ในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัยและรางหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช
บังคับ และยังเปนเจาของหลักทรัพยอยู มีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรจะไดรูวาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้
ชวนเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้
ชวนมีผลใชบังคับ
เอกสารฉบับนี้ไมใชหนังสือชี้ชวนสําหรับการเสนอขายหลักทรัพย แตจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยกอนการเสนอขาย
เพื่อใหผูลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน โดยขอมูลที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ไมแตกตางไปจากขอมูลที่ปรากฎใน
รางหนังสือชี้ชวนที่ไดยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งยังไมมีผลบังคับตามกฎหมาย ดังนั้น ขอมูลในเอกสาร
ฉบับนี้จึงอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงไดอีก
ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพยจะกระทําไดก็ตอเมื่อแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนที่ไดยื่นตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีผลบังคับใชแลว และจะกระทําโดยการสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวนใหแกผูลงทุน
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดที่ศูนยสารนิเทศตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ
เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงาน หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนกอนการตัดสินใจลงทุน
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2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
งบการเงิน รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 (ตรวจสอบแลว)
งบการเงิน รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 (ตรวจสอบแลว)
งบการเงิน รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 (ตรวจสอบแลว)
งบการเงิน งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ตรวจสอบแลว)
ขอมูลทางการเงินรวมระหวางกาลและขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทฯ ระหวางกาล
งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 (ยังไมไดตรวจสอบ)
ขอมูลทางการเงินรวมเสมือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 (ยังไมได
ตรวจสอบ)
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เอกสารแนบ 5 ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

คํานิยาม
นอกจากจะไดมกี ารกําหนดไวเปนอยางอื่นในเอกสารฉบับนี้ ใหคําดังตอไปนี้มีคํานิยามดังตอไปนี้
ก.ล.ต.
หมายถึง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยฯ
หมายถึง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ
หมายถึง
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
กลุมบริษัทฯ
หมายถึง
บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด บริษัท เอ็นไวรอนเมนทพัลพ
แอนด เปเปอร จํากัด บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร
จํากัด บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จํากัด และ บริษัท เกษตรไทย
ปุยชีวภาพ จํากัด
การแปรสภาพของบริษัทฯ
หมายถึง
การแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนของ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556
EPC
หมายถึง
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
EPPCO
หมายถึง
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทพัลพ แอนด เปเปอร จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัทฯ
KTBP
หมายถึง
บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของบริษัทฯ
KTF
หมายถึง
บริษัท เกษตรไทยปุยชีวภาพ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
EPC
PSP
หมายถึง
บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
RPE
หมายถึง
บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค จํากัด
TIS
หมายถึง
บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัทฯ
กกพ.
หมายถึง
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
กอน.
หมายถึง
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
กท.
หมายถึง
คณะกรรมการบริหารกองทุน
กน.
หมายถึง
คณะกรรมการน้ําตาลทราย
กบ.
หมายถึง
คณะกรรมการบริหาร
กอ.
หมายถึง
คณะกรรมการออย
พ.ร.บ. ออยและน้ําตาลทราย
หมายถึง
พระราชบัญญัติออยและน้ําตาล พ.ศ. 2527
สอน.
หมายถึง
สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
สผ.
หมายถึง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
อนท.
หมายถึง
บริษัท ออยและน้ําตาลไทย จํากัด
กพช.
หมายถึง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
กฟผ.
หมายถึง
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กฟภ.
หมายถึง
การไฟฟาสวนภูมิภาค
BOI
หมายถึง
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

GMP
HACCP
OHSAS

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ICUMSA

หมายถึง

CCS
COD

หมายถึง
หมายถึง

pH
NBHK
NBSK
SAR

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

SS
SBHK
SBSK

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Good Manufacturing Practices
Hazard Analysis and Critical Control Point
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational health and Safety management
System)
มาตรฐานที่ใชวัดคาสีของผลิตภัณฑน้ําตาลทราย น้ําตาล
ทรายที่มีความบริสุทธิ์มากจะมีคาสีต่ํา
หนวยวัดความหวานออย (Commercial Cane Sugar)
ความเขมขนของความสกปรก (Chemical Oxygen
Demand)
คาความเปนกรด – ดาง
Northern Bleached Hardwood Kraft
Northern Bleached Softwood Kraft
อัต ราความสามารถในการดู ด ซั บ ธาตุโ ซเดี ย ม (Sodium
Absorption Ratio)
คาสารแขวนลอย (Suspended Solid)
Southern Bleached Hardwood Kraft
Southern Bleached Softwood Kraft

