แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริ ษทั เกษตรไทย อิ นเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED)
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
โดย บริ ษทั เกษตรไทย อิ นเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวนไม่เกิน 585,427,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ราคาเสนอขายหุน้ ละ 10 บาท
โดย บริ ษทั ยูที กรุป๊ จํากัด
เสนอขายหุน้ สามัญเดิมจํานวนไม่เกิน 372,400,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ราคาเสนอขายหุน้ ละ 10 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 21 - 23 เมษายน 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิ น
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การจัดจําหน่ ายร่วม
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ เงือ่ นไขในการจัดจําหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ต่อประชาชนในครัง้ นี้เป็นแบบไม่รบั ประกันการจําหน่าย (Best Effort) หากผูจ้ ดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 3 ข้อ 5.2 ไม่สามารถจําหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ต่อประชาชนได้มากเพียงพอทีจ่ ะทําให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตกิ าร
กระจายการถือหุน้ รายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544
ครบถ้วน ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สามัญรายย่อยรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลัง
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ อาจไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ทัง้ นี้ หากเกิดกรณี
ดังกล่าว ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 3 ข้อ 5.2 จะดําเนินการยกเลิกการเสนอขาย และคืนเงินแก่ผจู้ องซือ้ ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 3 ข้อ 5.9.4
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
วันที่ 18 เมษายน 2557

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้ ความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้ มิได้เป็ นการ
แสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนํา
ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ท่เี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่เี สนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ีแต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้
ชวนนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีขอ้ ความหรือรายการทีเ่ ป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ผู้
ถือหลักทรัพย์ท่ไี ด้ซ้อื หลักทรัพ ย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัย์และหนังสือชี้ชวนนัน้ มีผลใช้บงั คับ และยัง เป็ น เจ้า ของ
หลักทรัพย์อยู่ มีสทิ ธิ ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้
ภายในหนึ่งปีนบั แต่วนั ทีไ่ ด้รหู้ รือควรจะได้รวู้ า่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนเป็ นเท็จหรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
แต่ไม่เกินสองปีนบั จากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับ
เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชีช้ วนสําหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จดั ทําขึน้ เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ผลู้ งทุนมี
ระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ปรากฎในหนังสือชี้ชวนที่ได้ย่นื ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ยังไม่มผี ลบังคับตามกฎหมาย ดังนัน้ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จงึ อาจมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้อกี
ทัง้ นี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทําได้กต็ ่อเมือ่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนทีไ่ ด้ยน่ื ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มผี ลบังคับใช้แล้ว และจะกระทําโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนให้แก่ผลู้ งทุน
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนทีย่ น่ื ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ได้ทศ่ี ูนย์สารนิเทศตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงาน หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสิ นใจลงทุน
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รายละเอียดเกีย่ วกับผูบ้ ริหารและผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
งบการเงิน รอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน รอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน งวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ตรวจสอบแล้ว)
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษทั สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ตรวจสอบ
แล้ว)
เอกสารแนบ 5 ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้ หุน้ สามัญ

คํานิ ยาม
นอกจากจะได้มกี ารกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คาํ ดังต่อไปนี้มคี าํ นิยามดังต่อไปนี้
ก.ล.ต.
หมายถึง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
หมายถึง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ
หมายถึง
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)
กลุม่ บริษทั ฯ
หมายถึง
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด
บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด บริษทั เอ็นไวรอนเม้นท์พลั พ์
แอนด์ เปเปอร์ จํากัด บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์
จํากัด บริษทั เพิม่ สินพัฒนา จํากัด และ บริษทั เกษตรไทย
ปุ๋ยชีวภาพ จํากัด
การแปรสภาพของบริษทั ฯ
หมายถึง
การแปรสภาพจากบริษทั จํากัดเป็ นบริษทั มหาชนของ
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556
EPC
หมายถึง
บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
EPPCO
หมายถึง
บริษทั เอ็นไวรอนเม้นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด ซึง่ เป็ น
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
KTBP
หมายถึง
บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อย
ของบริษทั ฯ
KTF
หมายถึง
บริษทั เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ
EPC
LIS
หมายถึง
บริษทั ลพบุร ี อินเตอร์เนชัน่ แนล ชูการ์ จํากัด
LBE
หมายถึง
บริษทั ลพบุรไี บโอเอทานอล จํากัด
LBP
หมายถึง
บริษทั ลพบุรไี บโอเพาเวอร์ จํากัด
PSP
หมายถึง
บริษทั เพิม่ สินพัฒนา จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
RPE
หมายถึง
บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด
RPBP
หมายถึง
บริษทั รวมผลไบโอเพาเวอร์ จํากัด
SSK
หมายถึง
บริษทั ทรัพย์ศริ เิ กษตร จํากัด
TEP
หมายถึง
บริษทั ไทยเอกลักษณ์พาวเวอร์ จํากัด
TIS
หมายถึง
บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั ฯ
SSK
หมายถึง
บริษทั ทรัพย์ศริ เิ กษตร จํากัด
กกพ.
หมายถึง
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
กอน.
หมายถึง
คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย
กท.
หมายถึง
คณะกรรมการบริหารกองทุน
กน.
หมายถึง
คณะกรรมการนํ้าตาลทราย
กบ.
หมายถึง
คณะกรรมการบริหาร
กอ.
หมายถึง
คณะกรรมการอ้อย
พ.ร.บ. อ้อยและนํ้าตาลทราย
หมายถึง
พระราชบัญญัตอิ อ้ ยและนํ้าตาล พ.ศ. 2527
สอน.
หมายถึง
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย
สผ.
หมายถึง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

อนท.
กพช.
กฟผ.
กฟภ.
BOI
GMP
HACCP
OHSAS

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ICUMSA

หมายถึง

CCS
COD

หมายถึง
หมายถึง

pH
NBHK
NBSK
SAR

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

SS
SBHK
SBSK

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริษทั อ้อยและนํ้าตาลไทย จํากัด
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
Good Manufacturing Practices
Hazard Analysis and Critical Control Point
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational health and Safety management
System)
มาตรฐานที่ใช้วดั ค่าสีของผลิตภัณฑ์น้ํ าตาลทราย นํ้ าตาล
ทรายทีม่ คี วามบริสทุ ธิ ์มากจะมีคา่ สีต่าํ
หน่วยวัดความหวานอ้อย (Commercial Cane Sugar)
ความเข้มข้นของความสกปรก (Chemical Oxygen
Demand)
ค่าความเป็ นกรด – ด่าง
Northern Bleached Hardwood Kraft
Northern Bleached Softwood Kraft
อัต ราความสามารถในการดูด ซับ ธาตุ โ ซเดีย ม (Sodium
Absorption Ratio)
ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solid)
Southern Bleached Hardwood Kraft
Southern Bleached Softwood Kraft

