บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียงข้อมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขายหุ้น (“บริ ษทั ฯ”) ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูล
ในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริ ษทั ฯ ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ได้ที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นครัง้ แรก (“IPO”)
บริ ษทั เกษตรไทย อิ นเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: 21 - 23 เมษายน พ.ศ. 2557)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเ้ สนอขาย :
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่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)

ประเภทธุรกิ จ :

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย และธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ธุรกิจ
ผลิต และจําหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายเอทานอล
และธุรกิจผลิตไฟฟ้า

จํานวนหุ้นที่เสนอขาย:

957,827,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 24.6 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชําระแล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:

นักลงทุนสถาบัน
ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
บุคคลทัวไป
่
กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงค์โปร์

ประมาณการสัดส่วนการเสนอขาย ร้อยละของจํานวนหุ้นที่
(หุ้น)
เสนอขายทัง้ หมด
160,000,000
16.7
185,000,000
19.3
404,600,000
42.2
208,227,000
21.7

เงื่อนไขในการจัดจําหน่ าย  รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จํานวน (Firm Underwriter)
 ไม่รบั ประกันการจําหน่าย (Best Effort)
ทัง้ นี้ เงื่อนไขในการจัดจําหน่ ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ต่อประชาชนในครัง้ นี้เป็ นแบบไม่รบั ประกันการจําหน่ าย
(Best Effort) หากผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 3 ข้อ 5.2 ไม่สามารถจําหน่ ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ต่อ
ประชาชนได้มากเพียงพอทีจ่ ะทําให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตกิ ารกระจายการถือหุน้ รายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ครบถ้วน ซึ่งบริษทั ฯ
จะต้องมีผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อยรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0 ของทุนจดทะเบียนชําระ
แล้ว ภายหลัง การเข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ในครัง้ นี้ บริษัท ฯ อาจไม่ส ามารถเข้า จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ทัง้ นี้ หากเกิดกรณีดงั กล่าว ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในส่วนที่ 3 ข้อ 5.2 จะ
ดําเนินการยกเลิกการเสนอขาย และคืนเงินแก่ผจู้ องซือ้ ตามทีร่ ะบุในส่วนที่ 3 ข้อ 5.9.4
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ราคาเสนอขายต่อประชาชน:
มูลค่าการเสนอขาย:

10 บาท/หุน้

9,578,270,000 บาท

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้ า  ไม่ม ี
 มี จํานวนหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงที่
เสนอขาย
หุ้นราคาเสนอ
ขาย
บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (par) : 1.00 บาท/หุน้
มูลค่าตามราคาบัญชี (book value): 0.81 บาท/หุน้ (ทัง้ นี้ มูลค่าทางบัญชีต่อหุน้ คํานวณจากจํานวนหุน้ สามัญชําระ
แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาํ นวน 3,274,573,000 หุน้ และมิได้นบั รวมถึงเงิน
ทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกโดยบริษทั ฯ ต่อประชาชนในครัง้ นี้)
ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย: การ
กําหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ในครัง้ นี้ เป็ นการกําหนดราคาแบบราคาเดียว
อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”): การเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ ทีร่ าคา 10 บาทต่อหุน้ คิดเป็ น
P/E ratio ประมาณ 30.54 เท่า ซึง่ คํานวณจากกําไรสุทธิของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ซึ่งเท่ากับ 1,263.8 ล้านบาท และคํานวณบนฐานจํานวนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีอ่ อกและชําระแล้วภายหลังจากการ
เสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้จาํ นวน 3,860,000,000 หุน้
P/E ratio ของบริ ษทั อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: (1) บริษทั นํ้าตาลครบุร ี จํากัด (มหาชน) 8.52 เท่า และ(2)
บริษทั นํ้ าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 11.76 เท่า ทัง้ นี้ P/E Ratio ดังกล่าวคํานวณจากช่วงระยะเวลา 6 เดือน
ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2557
สัดส่วนหุ้นของ "ผู้มีส่วนร่วมในการบริ หาร" ที่ไม่ติด Silent period: จํานวน 1,737,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
45.0 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชําระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ตลาดรอง:

 SET

หมวดธุรกิ จ (sector):

อุตสาหกรรมอาหาร

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:

 profit test

 mai
 market capitalization test

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น:
บริษทั ฯ จะนํ าเงินสุทธิท่ไี ด้รบั จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนไปใช้ตามวัตถุประสงค์หลักดังนี้
ประมาณ
ระยะเวลาการใช้เงิ น
วัตถุประสงค์
(ล้านบาท)
โดยประมาณ
1. เพือ่ นําไปชําระคืนเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ
500
ปี พ.ศ. 2557
2. เพือ่ นําไปลงทุนในการสร้างโรงงานปุ๋ยชีวภาพ

20

ปี พ.ศ. 2558

3. เพือ่ นําไปลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชาน
อ้อย เพือ่ เพิม่ กําลังการผลิตไฟฟ้าของบริษทั ฯ

1,400

ปี พ.ศ. 2558

4. เพือ่ นําไปลงทุนในโครงการผลิตนํ้าเชื่อม (Liquid

980

ปี พ.ศ. 2558
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Sucrose) และโครงการผลิตนํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
พิเศษ (Super Refined Sugar)
5. เพือ่ นําไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
หมายเหตุ:

872

ปี พ.ศ. 2558

1

ในระหว่างทีบ่ ริษทั ฯ ต้องรอการเริม่ ต้นของโครงการในอนาคตเพื่อนําเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนจํานวนดังกล่าวไปชําระเป็ นเงินลงทุนของโครงการนัน้ ๆ
บริษทั ฯ อาจนําเงินทุนทีไ่ ด้จากการระดมทุนจํานวนดังกล่าวไปบริหารจัดการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็ นการชัวคราวเพื
่
อ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
2
จํานวนเงินดังกล่าวไม่รวมหุน้ สามัญจํานวน 208.3 ล้านหุน้ หรือคิดเป็ นมูลค่า เท่ากับ 2,082.3 ล้านบาท ทีบ่ ริษทั ฯ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ สิงคโปร์ซง่ึ เป็ น
ส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างบริษทั ฯ โดยรายละเอียดการปรับโครงสร้างดังกล่าวในส่วนที่ 2 ข้อ 11.2 รายการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ในกลุ่มบริษทั ฯ
เพือ่ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทัง้ นี้ หากผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 5.2 ไม่สามารถจําหน่ ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ต่อประชาชนได้ทงั ้ หมด บริษทั ฯ อาจไม่สามารถระดมทุนได้ตามทีเ่ ปิ ดเผยในวัตถุประสงค์การใช้เงินทัง้ หมด
อย่างไรก็ดี เพื่อให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรือ่ ง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ครบถ้วน ซึง่ บริษทั ฯ ต้องมี
ผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อยรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้ ผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องจําหน่ ายหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ต่อประชาชนได้เกือบทัง้ หมด ซึง่ หากบริษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินระดม
ทุนทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั จากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้จะไม่แตกต่างจากเงินระดมทุนทีบ่ ริษทั ฯ จะ
ได้รบั ในกรณีทผ่ี จู้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์สามารถจําหน่ ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ต่อประชาชนได้ทงั ้ หมดอย่างมีนยั สําคัญ
โดยบริษทั ฯ จะนําเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนในครัง้ นี้ไปใช้ในการสนับสนันโครงการในอนาคต และชําระเงินกูย้ มื ก่อน
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล:
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50.0 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามกฎหมาย
หากไม่มเี หตุจําเป็ นอื่นใด หรือไม่ถูกจํากัดโดยสัญญาเงินกู้ และการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงาน
ปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดําเนินการดังกล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ มติคณะกรรมการบริษทั ฯ ที่พจิ ารณาเรื่องดังกล่าวนัน้ ให้นําเสนอเพื่อขอ
อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงิน
ปนั ผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ เล็งเห็นถึง
โอกาสในการลงทุน บริษทั ฯ จะขออนุ ญาตผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณาขอยกเว้นการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เพื่อนําเงิน
ไปสนับสนุ นการลงทุนเป็ นครัง้ ๆ ไป
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
ของบริษทั ย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่างๆ ทัง้ หมด โดยจะพิจารณา
ประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะการเงินสภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วย
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์:
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เดิมชื่อ บริษทั เกษตร
ไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด และรูจ้ กั ในนามกลุ่มไทยเอกลักษณ์ ก่อตัง้ โดยคุณจรูญ และคุณหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล เป็ น
กลุม่ ผูผ้ ลิตนํ้าตาลทรายทีม่ ปี ระสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมากว่า 49 ปี ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจัด
จําหน่ายนํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจร
บริษทั ฯ ได้แปรสภาพจากบริษทั จํากัดเป็ นบริษทั มหาชน และเพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 3,274,573,000 บาท
เป็ น 3,888,000,000 บาท เมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2556 โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 3,274,573,000
จุดเริม่ ต้นของกิจการนํ้าตาลทรายของกลุม่ บริษทั ฯ เริม่ จากการเป็ นผูก้ ระจายสินค้านํ้าตาลทรายหรือทีเ่ รียกกัน
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 3
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ั๊
ั ๊ งหวัด
ทัวไปว่
่ า “ยี่ปว”
ในจังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2510 คุณจรูญ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล และกลุ่มยี่ปวในจั
นครสวรรค์ได้รว่ มกันซือ้ บริษทั อุตสาหกรรมมหาคุณ จํากัด ซึง่ มีสนิ ทรัพย์หลักคือ โรงงานนํ้าตาลทราย และเปลีย่ นชื่อ
บริษทั เป็ นบริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (“RPE”) ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมาโรงงานนํ้าตาลทรายของ
RPE ได้มกี ารขยายกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยเพิม่ จาก 500 ตันอ้อยต่อวันเป็ น 15,000 ตันอ้อยต่อวัน จาก
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจโรงงานนํ้าตาลทรายของ RPE ทําให้กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ของ RPE มีความต้องการทีจ่ ะขยาย
ธุรกิจทางด้านนํ้ าตาลทรายอย่างต่อเนื่อง จึงตัดสินใจซื้อบริษทั นํ้ าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (“TIS”) ในช่วงปี พ.ศ.
2524 และ ได้เพิม่ กําลังการผลิตอย่างต่อเนื่องจน ณ ปจั จุบนั โรงงานนํ้ าตาลทรายของ TIS มีกําลังการผลิตทัง้ สิน้
18,000 ตันอ้อยต่อวัน ต่อมา ในช่วงปี พ.ศ. 2531 กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ได้ตดั สินใจซือ้ บริษทั นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด โดยมี
กําลังการผลิตเริม่ ต้น 6,000 ตันอ้อยต่อวัน
ต่อมา ผูบ้ ริหารได้หาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และเสริมสร้างสภาพคล่องให้กบั
บริษทั นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด จนต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ผู้บริหารตัดสินใจร่วมทุนกับ บริษทั ยูที กรุ๊ป จํากัด (UT
Group Pte. Ltd.) ซึง่ เป็ นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ โดยจัดตัง้ บริษทั ใหม่ กล่าวคือบริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรม
นํ้ าตาล จํากัด และได้ดําเนินการโอนกิจการโรงงานนํ้ าตาลทรายจากบริษทั นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด มาดําเนินการ
ภายใต้บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้ าตาล จํากัด ผลจากการร่วมทุนดังกล่าวทําให้โรงงานนํ้ าตาลทรายภายใต้
บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้ าตาล จํากัดสามารถสร้างผลประกอบการที่ดจี นสามารถขยายกําลังการผลิตได้ถึง
55,000 ตันอ้อยต่อวัน ซึง่ ถือเป็ นโรงงานนํ้าตาลทรายทีม่ กี าํ ลังการผลิตทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของโลก
นอกจากการผลิตและจัดจําหน่ ายนํ้ าตาลทราย กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการดําเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจร จึงได้รว่ มทุนกับบริษทั เพิม่ สินพัฒนา จํากัด (“PSP”) และกลุ่มนักลงทุนชาว
สิงคโปร์ 2 ราย ได้แก่ บริษทั คิงวัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด (King Wan Corporation Limited) และ บริษทั ไซเล็ม อินเวส
เมนท์ จํากัด (Xylem Investment Pte. Ltd.) จัดตัง้ บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด (“EPPCO”)
เพื่อผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย โดยเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยของ EPPCO นัน้ ใช้วตั ถุดบิ หลักคือ
ชานอ้อยทีเ่ หลือใช้จากกระบวนการผลิตนํ้าตาลทราย ณ ปจั จุบนั โรงงานของ EPPCO มีกําลังการผลิตเยื่อกระดาษฟอก
ขาวประมาณ 100,000 ตันต่อปี
นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2548 กลุม่ ครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล ได้ตดั สินใจร่วมทุนกับกลุม่ นักลงทุนชาวสิงคโปร์ 3 ราย
ได้แก่ บริษทั คิงวัน อินดัสตรี้ จํากัด (King Wan Industries Pte Ltd.) บริษทั ฟาร์ อีสต์ ดิสทิลเลอร์ส จํากัด (Far East
Distillers Pte Ltd.) และ บริษทั ซิโนแทค กรุ๊ป จํากัด (Sinotac Group Pte Ltd.) จัดตัง้ บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด
(“EPC”) เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ ายเอทานอล ซึ่งใช้กากนํ้าตาลซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการ
ผลิตนํ้าตาลทรายเป็ นวัตถุดบิ ณ ปจั จุบนั EPC มีขนาดกําลังการผลิต 230,000 ลิตรต่อวัน
ในปี พ.ศ. 2553 กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล ได้รเิ ริม่ โครงการนําชานอ้อยทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ทเ่ี หลือจาก
การผลิตเยื่อกระดาษมาใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้า โดยได้จดั ตัง้ บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์
จํากัด (“KTBP”) เพื่อดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ และโครงการดังกล่าวได้เปิ ด
ดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จากความสําเร็จดังกล่าว KTBP จัดเป็ นหนึ่งในผูข้ ายไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนรายย่อยทีม่ กี ําลังการผลิตที่ใหญ่ท่สี ุดในประเทศ และจะทําหน้าทีใ่ นการส่งไฟฟ้าให้แก่โรงงานของ
กลุม่ บริษทั ฯ และจําหน่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
ในปี พ.ศ. 2554 กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล ยังได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ ในการใช้กากตะกอนหม้อกรอง (filter
cake) ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตนํ้ าตาลทราย และนํ้ากากส่าจากการผลิตเอทานอลในการผลิตและจัด
จําหน่ ายปุ๋ยอินทรียอ์ ดั เม็ด โดยได้จดั ตัง้ บริษทั เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ จํากัด (“KTF”) ภายใต้ EPC เพื่อขยายธุรกิจ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ณ ปจั จุบนั KTF ยังมิได้มกี ารดําเนินกิจการ โดยเมื่อเปิ ดกิจการแล้ว KTF จะมีกําลัง
การผลิตทัง้ สิน้ 9,000 ตันต่อปี ในปี พ.ศ. 2557
ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4
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นอกจากการเพิม่ ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง บริษทั ฯ ยังได้ดาํ เนินนโยบายพัฒนาระบบเก็บเกีย่ วอ้อย
และงานด้านไร่ควบคู่กบั การเติบโตของบริษทั ฯ โดยในปี พ.ศ. 2555 บริษทั ฯ ได้ดําเนินการเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
ด้วยการเข้าทําสัญญาซือ้ รถตัดอ้อย จอห์นเดียร์ (John Deere) จํานวน 40 คัน กับ บริษทั ที เค อีควิปเมนท์ จํากัด ซึง่
เป็ นตัวแทนผูจ้ ดั จําหน่ ายสินค้า จอห์นเดียร์ ในประเทศไทย มูลค่าประมาณ 438 ล้านบาท ทัง้ นี้ จอห์นเดียร์ จะเข้ามา
ช่วยอบรม และแนะนํ าบริษทั ฯ ในการดูแล ซ่อมแซม และพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ ฝ่ายไร่ของบริษทั ฯ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการปลูกอ้อยของชาวไร่ และขยายปริม าณวัตถุ ดิบแก่ โรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่า ว
สอดคล้องกับแนวคิดของกลุม่ บริษทั ฯ ทีว่ า่ “ชาวไร่ออ้ ยมังคั
่ ง่ กลุม่ KTIS มันคง”
่
บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะขยายกําลังการผลิตเพิม่ เติมทัง้ ในส่วนการผลิตนํ้าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 และทีป่ ระชุมสามัญประจําปี ผถู้ อื หุน้
ของบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อ วัน ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 มีม ติอ นุ ม ตั ิใ ห้บ ริษัท ฯ ดํ า เนิ น การซื้อ บริษัท ไทย
เอกลักษณ์ เพาเวอร์ จํากัด (“TEP”) เพือ่ ดําเนินธุรกิจโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลังการผลิตทัง้ สิน้ 50 เมกะวัตต์ จาก
ผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะรับวัตถุดบิ ชานอ้อยโดยตรงจาก TIS ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการซือ้ TEP โดยใช้เงินทัง้ สิน้ จํานวน 221,716.47 บาท ซึง่ เทียบเท่ากับมูลค่าทางบัญชี ของ TEP
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2556 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 และทีป่ ระชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ บริษทั ฯ จัดตัง้ บริษทั ทรัพย์ศริ เิ กษตร จํากัด
(“SSK”) ขึน้ เพื่อจะดําเนินการจัดหาทีด่ นิ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ โดยในปี พ.ศ. 2556 SSK ได้ซอ้ื
ทีด่ นิ จากบุคคลทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ จนมีเนื้อทีจ่ าํ นวน 2,629 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ จัดตัง้ บริษทั รวมผลไบโอเพาเวอร์ จํากัด ("RPBP") เพื่อดําเนิน
กิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลังการผลิตทัง้ สิน้ 50 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะรับวัตถุดบิ ชานอ้อยโดยตรง
จากโรงงานนํ้าตาลทรายของ RPE
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 บริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรชัน่ และบริษทั นิสชิน ชูการ์ ("นักลงทุน ก.") ได้
เข้าเซ็นสัญญาลงทุ นในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผ่านบริษัทบริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จํา กัดเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิ้นไม่เกิน
2,650.0 ล้านบาท โดยทัง้ สองบริษทั เป็ นบริษทั ทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ด้วย
ประสบการณ์ในการเป็ นบริษทั เทรดดิง้ ชัน้ นําของโลก บริษทั ฯ คาดว่าการเข้าลงทุนของนักลงทุน ก. จะช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติของบริษทั ฯ อีกทัง้ ช่วยขยายฐานธุรกิจในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ อย่างไรก็ดี การลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ผ่านบริษทั ร่วมทุน ของนักลงทุน ก. ในครัง้ นี้ นักลงทุน ก. จะไม่ม ี
อํานาจในการบริหารของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
นอกจากนี้ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาลงทุนในครัง้ นี้ บริษทั 3 เอส โฮลดิง้ จํากัด จะไม่สามารถขายหุน้ ของ
บริษทั ฯ ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่บริษทั ฯ เข้าจดทําเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งผลให้นักลงทุน ก. ไม่
สามารถขายหุน้ ของบริษทั ฯ ได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นบั จากวันทีบ่ ริษทั ฯ เข้าจดทําเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แม้ว่า
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ที่นักลงทุน ก. ถือหุ้นผ่าน บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จํากัด จะไม่เข้าข่ายหุ้นที่ถูกห้ามขายตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องขายหุน้
และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด พ.ศ. 2544 ก็ตาม นอกจากนี้ สัญญาดังกล่าวระบุให้ นักลงทุน ก. ถือหุน้ ใน
บริษทั 3 เอส โฮลดิง้ จํากัด ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 30 อีกด้วย
นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 9/2556 ได้มมี ติอนุ มตั ิ
จัดตัง้ (1) บริษทั ลพบุร ี อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ จํากัด ("LIS") เพื่อรองรับแผนการขยายการผลิตและจัดจําหน่ าย
นํ้าตาลทรายของกลุ่มบริษทั ฯ (2) บริษทั ลพบุรไี บโอเอทานอล จํากัด ("LBE") เพื่อรองรับแผนการขยายการผลิตและ
จัดจําหน่ ายเอทานอล และ (3) บริษทั ลพบุรไี บโอเพาเวอร์ จํากัด ("LBP") เพื่อรองรับแผนการขยายการผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้า โดยบริษทั ดังกล่าวจะดําเนินการภายใต้ PSP อย่างไรก็ดี ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการดําเนินการ
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ขอใบอนุ ญาตจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และยื่นขอสิทธิการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI)
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่:
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
บริษทั 3 เอส โฮลดิง้ จํากัด2
นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
นายศิรพัทธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด3
นางสาวศิรอาภา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
บริษทั คิง วัน อินดัสตรี จํากัด3
นายประสงค์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
นางวรยา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
นายฉัว่ คิม ฮัว้ 3
นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ 3
บริษทั ยูที กรุ๊ป จํากัด6
นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ
นางสาวภัทรานงค์ สุทธิวเิ ศษศักดิ ์
นางสาวกนกทิพย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
พนักงานบริษทั ฯ ทีซ่ อ้ื ใบสําคัญแสดงสิทธิจากการ
เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน )ESOP)
อืน่ ๆ5
รวม

ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนครัง้ นี้
จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้อยละ)
2,070,360000,
63.2
291,600,000
8.9
190,000,000
5.8
120,892,900
3.7
38,880,000
1.2
27,216,000
0.8
27,215,900
0.8
372,400,000
11.4
12,349,900
0.4
7,875,000
0.2
7,776,000
0.2

หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนครัง้ นี้
จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้อยละ)
2,070,360,000
53.2
291,600,000
7.5
190,000,000
4.9
120,892,900
3.1
87,267,0004
2.2
38,880,000
1.0
4
29,051,000
0.7
27,216,000
0.7
27,215,900
0.7
21,544,0004
0.6
4
21,544,000
0.6
12,349,900
0.3
7,875,000
0.2
7,776,000
0.2

-

0.0

28,000,000

0.7

108,007,300
3,274,573,000

3.3
1000.

906,428,300
3,888,000,000

23.3
100.0

หมายเหตุ 1 สัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556
2

บริษทั 3 เอส โฮลดิง้ จํากัดถูกจัดตัง้ ขึน้ สําหรับการร่วมทุนระหว่าง (1) บริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรชัน่ (2) บริษทั นิสชิน ชูการ์ ("นักลงทุน ก.") และ (3)
นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล โดยรายละเอียดการร่วมทุนดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยไว้ในส่วน 2 หัวข้อ 8.2.2 การปรับโครงสร้างก่อน และหลังการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
3
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มดังกล่าวได้รบั การจัดสรรหุน้ จากการออกและเสนอหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนในครัง้ นี้ โดยการจัดสรรดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของการปรับ
โครงสร้างบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ในระยะเวลา และราคาที่เทียบเท่ากับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่
ประชาชนทุกประการ รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะถูกเปิดเผยอยูใ่ นส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.2.4 การปรับโครงสร้างธุรกิจ
4
จํานวนหุน้ ดังกล่าวเป็ นการประมาณการเบื้องต้น การจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาซื้อขายหุน้ ซึ่งบริษทั ฯ ตกลงที่จะจัดสรรหุน้
เท่ากับมูลค่าตามสัญญา โดยมูลค่าทีบ่ ริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด (“KWC”) จะได้รบั เท่ากับ 872,670,000 บาท บริษทั คิง วัน อันดัสตรี จํากัด
(“KWI”) เท่ากับ 290,510,000 บาท นายฉัว่ คิม ฮัว้ เท่ากับ 215,440,000 บาท และ นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ ไม่เกิน 215,440,000 บาท
5
ทัง้ นี้ ยังมีกลุ่มผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์อกี 3 บริษทั ที่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ ในครัง้ นี้ กล่าวคือ บริษทั ไซเล็ม อินเวสเม้นท์ส จํากัด (“XI”) จะได้รบั เท่ากับ
87,270,000 บาท บริษทั ซิโนแท็ค กรุ๊ป จํากัด (“SG”) จะได้รบั เท่ากับ 200,470,000 บาท และบริษทั ฟาร์อสี ท์ดสิ ทิลเลอร์ จํากัด (“FED”) จะได้รบั
เท่ากับ 200,470,000 บาท

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 6

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

สัดส่วนรายได้:
บริษทั ฯ มีรายได้จากการผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาลทรายเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80.0 ของ
รายได้รวมของบริษทั ฯ ในช่วงระหว่างปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 อีกทัง้ ยังมี
รายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตนํ้าตาลทราย ซึง่ สามารถคิดเป็ นสัดส่วนรวมประมาณร้อยละ
20 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดทัง้ หมดตามตารางแสดงรายได้ดงั ต่อไปนี้
สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
30 ก .ย.53

30 ก .ย.54

(งบการเงิ นรวม
เสมือน)

(งบการเงิ นรวม
เสมือน)

รายได้
ล้าน)
(บาท
1.รายได้จากการขายนํ้าตาล
ทราย
ในประเทศ

งวด เดือนสิ้ นสุดวันที่ 3

ร้อยละ1

รายได้
ล้าน)
(บาท

1 ต .ค.54 – 31 ธ .ค.54
(งบการเงิ นรวม
เสมือน)

ร้อยละ1

รายได้
ล้าน)
(บาท

ร้อยละ1

สําหรับปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่
31 ธ .ค.55

สําหรับปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่
31 ธ .ค.56

(งบการเงิ นรวมเสมือน)

(งบการเงิ นรวม)

รายได้
ล้าน)
(บาท

ร้อยละ1

รายได้
ล้าน)
(บาท

ร้อยละ1

6,820.7

33.1

6,626.7

30.7

1,364.0

37.8

7,335.7

29.8

5,701.5

31.6

ต่างประเทศ

10,308.9

50

11,054.7

51.2

1,441.8

39.9

13,772.2

55.9

8,525.1

47.2

รวมรายได้จากการขาย
นํ้าตาลทราย

17,129.6

83

17,681.4

81.8

2,805.8

77.7

21,108.0

85.7

14,226.6

78.8

.2รายได้จากการขายเยื่อ
ในประเทศ

434.0

2.1

437.0

2

79.0

2.2

474.1

1.9

319.6

1.8

ต่างประเทศ

1,425.0

6.9

1,657.0

7.7

325.0

9.0

1,200.1

4.9

1,176.0

6.5

รวมรายได้จากการขายเยื่อ
กระดาษ

1,859.0

9.0

2,094.0

9.7

404.0

11.2

1,674.2

6.8

1,495.6

8.3

.3รายได้จากการขายเอทานอล
ในประเทศ

655.0

3.2

844.0

3.9

96.0

2.7

679.3

2.8

1,433.1

7.9

นอกประเทศ

509.0

2.5

357.0

1.7

194.0

5.4

527

2.1

112.3

0.6

1,164.0

5.6

1,201.0

5.6

290.0

8.1

1,206.3

4.9

1,545.4

8.6

รวมรายได้จากการขายเอทา
นอล
.4รายได้จากการขายอื่นๆ
รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า

22.4

0.1

86.3

0.4

16.4

0.5

85.0

0.3

263.6

1.5

รายได้จากการขายและ
ให้บริการอื่นๆ

461.2

2.2

545.8

2.5

93.1

2.6

557.3

2.3

520.5

2.9

รวมรายได้อื่นๆ

483.6

2.3

632.1

2.9

109.5

3.1

642.3

2.6

784.1

4.3

20,636.2

100.0

21,608.5

100.0

3,609.3

100.0

24,630.8

100.0

18,051.7

100.0

รวมรายได้ทงั ้ หมด

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 15 ท่าน ดังนี้:
ชื่อ
1. นายปรีชา อรรถวิภชั น์
2. นายสิรวิ ทุ ธิ ์ เสียมภักดี
3. นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
4. นายณัฏฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
5. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ
6. นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
7. น.ส.ศิรอาภา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8. นายอภิชาต นุชประยูร
9. นายบุญชัย นุชประยูร 1
10. นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ 2
11. นายไกรฤทธิ ์ นิลคูหา
12. นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์
13. ว่าทีร่ อ้ ยตรีธรี ยุทธ ช่างเพชร
14. นายอิสกันต์ ไกรวิทย์
15. นายพูนศักดิ ์ บุญสาลี
หมายเหตุ:

1

2

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.2.2 การปรับโครงสร้างภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรชัน่ และ
บริษทั นิสชิน ชูการ์ ("นักลงทุน ก.") ได้เซ็นสัญญาเพื่อเข้าลงทุนในบริษทั ฯ ผ่านบริษทั ร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งภายหลังการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้ นักลงทุน ก จะส่งกรรมการ 1 ท่าน เข้ามาดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ โดยนายบุญชัย นุ ชประยูร จะ
ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษทั ฯและกรรมการจาก นักลงทุน ก จะเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ แทน
นางสาว ฉัว่ อิง๋ อิง๋ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการและเป็ นตัวแทนจาก บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด

สรุปปัจจัยความเสี่ยง:
1. ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากธุรกิ จผลิ ต และจัดจําหน่ ายนํ้าตาลทราย
1.1 ความเสีย่ งจากการผันผวนของราคานํ้าตาลทรายในตลาดโลก
1.2 ความเสีย่ งจากมาตรการทางการค้าของประเทศคูค่ า้
1.3 ความเสีย่ งจากสินค้าทดแทน
1.4 ความเสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดบิ อ้อยให้ตรงกับปริมาณและคุณภาพทีต่ อ้ งการ
1.5 ความเสีย่ งจากผลกระทบด้านบัญชีจากการปรับราคาตราสารอนุ พนั ธ์ให้เป็ นราคาตลาด
1.6 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายภาครัฐ
1.7 ความเสีย่ งจากการเกิดหนี้เสียจากกระบวนการให้สนิ เชื่อชาวไร่ออ้ ย (เงินเกีย๊ ว)
1.8 ความเสีย่ งจากการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษทั ฯ
1.9 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
1.10 ความเสีย่ งจากการผันผวนของรายได้จากการขายนํ้าตาลทรายระหว่างฤดูการผลิต
1.11 ความเสีย่ งเรือ่ งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
2. ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากธุรกิ จผลิ ตและจัดจําหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย
2.1 ความเสีย่ งจากอุปสงค์เยือ่ กระดาษในตลาดโลก
2.2 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภค
2.3 ความเสีย่ งจากการขาดแคลนวัตถุดบิ
2.4 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
2.5 ความเสีย่ งจากการไม่สามารถต่อสัญญาทีด่ นิ สําหรับท่อส่งนํ้า และท่อระบายนํ้า
2.6 ความเสีย่ งเกีย่ วกับเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
3. ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากธุรกิ จผลิ ตและจัดจําหน่ ายเอทานอล
3.1 ความเสีย่ งจากความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ
3.2 ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงราคาอ้างอิงเอทานอลในประเทศ
3.3 ความเสีย่ งด้านวัตถุดบิ
3.4 ความเสีย่ งจากกําลังการผลิตเอทานอลของโรงงานในประเทศไทยมีมากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ
3.5 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่
3.6 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
3.7 ความเสีย่ งเรือ่ งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
4. ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากธุรกิ จผลิ ตและจําหน่ ายไฟฟ้ า
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4.1 ความเสีย่ งจากราคาจําหน่ายไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าอาจไม่สะท้อนถึงต้นทุนทีแ่ ท้จริงของกลุม่ บริษทั ฯ
4.2 ความเสีย่ งจากการปฏิบตั งิ านของโรงงานไฟฟ้า
4.3 ความเสีย่ งเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
5. ความเสี่ยงอื่นๆ
5.1 ความเสีย่ งในด้านการถูกควบคุมเสียงของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
5.2 ความเสีย่ งจากการนํ าหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
5.3 ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ หลังเข้าทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.4 ความเสีย่ งจากการใช้เงินทีไ่ ด้จากการระดมทุน
5.5 ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
5.6 ความเสีย่ งจากนโยบายการจ่ายเงินปนั ผล
5.7 ความเสีย่ งจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนอาจไม่สามารถแสดงผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของ
กลุม่ บริษทั ฯ
5.8 ความเสีย่ งด้านการดําเนินการผลิตของโรงงานของกลุม่ บริษทั ฯ
5.9 ความเสีย่ งด้านการขนส่ง
5.10 ความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุ
5.11 ความเสีย่ งจากประกันภัยของบริษทั ฯ อาจไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือ ภาระผูกพันทัง้ หมด
5.12 ความเสีย่ งจากการพึง่ พาบุคลากร โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารหลักของบริษทั ฯ
5.13 ความเสีย่ งจากเงือ่ นไขในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
สรุปฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานที่ผา่ นมา:

รายละเอียด

สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

หน่ วย

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

รายละเอียด
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (D/E)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ปรับปรุง ภาระ
ผูกพันการออกหุน้ ในอนาคต) 1

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาทต่อหุน้
เท่า
เท่า

งวด 3 เดือน
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธ .ค.54
31 ธ .ค.55
31 ธ .ค.56
(งบการเงิ นรวม (งบการเงิ นรวม
(งบการเงิ นรวม)
เสมือน)
เสมือน)
15,988.3
16,549.8
16,169.1
15,419.6
14,476.9
13,506.3
568.6
2,072.9
2,662.8

31 ธ .ค.54
(งบการเงิ นรวม
เสมือน)
22,076.7
(16,666.7)
(4,259.7)
1,110.4
0.34
27.12
5.03

ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธ .ค.55
31 ธ .ค.56
(งบการเงิ นรวม
(งบการเงิ นรวม)
เสมือน)
24,630.7
18,051.7
(17,794.2)
(13,824.7)
(3,568.8)
(3,092.9)
2,506.3
1,263.8
0.77
0.39
6.98
5.07
2.98
2.41
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อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้
(IBD/E)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)

เท่า

13.70

2.76

2.23

ร้อยละ
ร้อยละ

N/A2
N/A2

15.41
189.76

7.73
53.37

หมายเหตุ: 1 ปรับปรุงโดยหักภาระผูกพันการออกหุน้ ในอนาคตจํานวน 2,082.3 ล้านบาท ออกจากหนี้สนิ รวม และบวกกลับเข้าไปในส่วนของผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากภาระ
ผูกพันการออกหุน้ ในอนาคต จะถูกกลับรายการเป็ นส่วนหนึ่งของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้
2
ไม่สามารถคํานวณได้ เนื่องจาก (1) ไม่มยี อดต้นงวดงบการเงินสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เนื่องจากบริษทั ฯ มิได้จดั ทํางบ
การเงินรวมเสมือนในรอบเดียวกันของปี ก่อนหรือ (2) ไม่มงี บกระแสเงินสดรวมเสมือนสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บริษทั ฯ มีผลการดําเนินงานทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ
พ.ศ. 2554 และสําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและการ
ให้บริการของกลุม่ บริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 เท่ากับ 20,636.2 ล้านบาท
และ 21,608.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 972.3 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7 และสําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2554 และ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 22,076.7 ล้านบาท และ 24,630.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,554.0 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
11.6 การเติบโตของรายได้ดงั กล่าวเกิดจากปจั จัยหลักคือ
ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาลทราย
รายได้ของธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ ายนํ้ าตาลทรายของบริษัทฯ สําหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2553 และ พ.ศ. 2554 เท่ากับ 16,197.7 ล้านบาท และ 16,737.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 540.0 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
3.3 ซึง่ เป็ นผลมาจากปจั จัยสําคัญดังต่อไปนี้
−

ราคาขายเฉลี่ยของนํ้ าตาลทรายของกลุ่มบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
และ พ.ศ. 2554 เท่ากับ 14,964.6 บาทต่อตัน และ 15,006.9 บาทต่อตัน เพิม่ ขึน้ 42.3 บาทต่อตัน
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3 เนื่องจากราคาขายเฉลีย่ ในประเทศของกลุม่ บริษทั ฯทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปญั หานํ้าตาล
ทรายขาดแคลนภายในประเทศในปี บญ
ั ชี พ.ศ. 2554

−

ปริมาณการขายนํ้าตาลทรายของกลุ่มบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ
พ.ศ. 2554 เท่ากับ 1,082,401 ตัน และ 1,115,330 ตัน เพิม่ ขึน้ 32,929 ตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.0 ซึ่ง
มีสาเหตุสาํ คัญจากการหีบอ้อยของบริษทั ฯ ทีเ่ พิม่ ขึน้

สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ล้านบาท และ 20,371.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
3,179.3 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.5 ซึง่ เป็ นผลมาจากปจั จัยสําคัญดังต่อไปนี้
−

ราคาขายเฉลี่ยของนํ้ าตาลทรายในต่างประเทศสําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ
พ.ศ. 2555 เท่ากับ 14,142.2 บาทต่อตัน และ 17,322.7 บาทต่อตัน เพิม่ ขึน้ 3,180.5 บาทต่อตัน หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.5 ซึ่งเป็ นผลมาจากความสามารถของบริษทั ฯ ในการทําราคาส่งออกล่วงหน้าได้ใน
ระดับทีด่ ี

−

ปริมาณการขายนํ้าตาลทรายของกลุ่มบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ
พ.ศ. 2555 เท่ากับ 1,113,220 ตัน และ 1,138,831 ตัน เพิม่ ขึ้น 25,611 ตัน หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 2.3
สอดคล้องกับปริมาณนํ้าตาลทรายทีบ่ ริษทั ฯ ผลิตได้เพิม่ ขึน้ ในฤดูกาล 2554/2555

ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
รายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ.
2554 เท่ากับ 3,045.5 ล้านบาท และ 3,381.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 336.0 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.0 และสําหรับปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เท่ากับ จาก 3,319.0 ล้านบาท และ 2,965.5 ล้านบาท ลดลง
353.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.7 ซึง่ เป็ นผลมาจากปจั จัยสําคัญดังต่อไปนี้
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(1)
รายได้จากการขายเอทานอล สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554
เท่ากับ 1,163.7 ล้านบาท และ 1,201.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 37.9 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.3 และสําหรับปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 1,197.7 ล้านบาท และ 1,206.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 8.6 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.7 ทัง้ นี้ การเพิม่ ขึน้ ดังกล่าวมีปจั จัยสําคัญมาจากปริมาณการขายเอทานอลทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ปริมาณการขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ จาก 52.8 ล้านลิตร ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2553 เป็ น 53.9 ล้านลิตร ในบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เพิม่ ขึน้ 1.1 ล้านลิตร หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 2.1 และในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ปริมาณการขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ จาก 53.7 เป็ น 57.7
เพิม่ ขึน้ 4.0 ล้านลิตร หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.3
(2)
รายได้จากการขายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยสําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2553 และ พ.ศ. 2554 เท่ากับ 1,859.4 ล้านบาท และ 2,093.6 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 234.2 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.6
การเพิม่ ขึน้ ดังกล่าวมีสาเหตุจากปริมาณการขายเยือ่ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยสําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 เท่ากับ 95,139 ตัน และ 108,907 ตัน เพิม่ ขึน้ 13,768 ตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ14.5 โดย
ปริมาณการขายที่เพิม่ ขึ้นมีสาเหตุ มาจากการที่บริษัทฯ มีการหยุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และซ่อมแซม
เครื่องจักรใหญ่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2553 ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารเก็บสินค้าคงคลังเพิม่ ขึน้ ไว้เผื่อขายในช่วงของ
การหยุดเครือ่ งจักรดังกล่าว ทําให้ปริมาณการขายเยือ่ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยของบริษทั ฯ ลดลงในช่วงก่อนการปิ ด
ซ่อมแซมเครื่องจักร ซึ่งตรงกับในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และไปเพิม่ ขึน้ ในงวดถัดไป คือในปี บญ
ั ชี
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 2,021.0 ล้านบาท และ 1,674.2 ล้านบาท
ลดลง 346.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.2 การลดลงดังกล่าวเป็ นผลจากปจั จัยดังต่อไปนี้
−
ปริมาณการขายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยสําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
และ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 104,095 ตัน และ 95,764 ตัน ลดลง 8,331 ตัน หรือลดลงร้อยละ 8.0 โดย
ปริม าณการขายที่ล ดลงมีส าเหตุ จ ากแผนการหยุ ด ปรับ ปรุ งประสิทธิภ าพการผลิต และซ่ อ มแซม
เครือ่ งจักรใหญ่ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2555 ทําให้บริษทั ฯ ชะลอการขายสินค้าในช่วงก่อนการ
หยุดปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และซ่อมแซมเครือ่ งจักรใหญ่ดงั กล่าว
−
ราคาขายเฉลีย่ สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 19,415 บาท
ต่อตัน และ 17,482 บาทต่อตัน ตามลําดับ ลดลง 1,933 บาทต่อตัน หรือลดลงร้อยละ 9.9 เนื่องจาก
ความกังวลเกี่ย วกับ ภาวะเศรษฐกิจ โลก จึง ทํา ให้ร าคาขายเยื่อ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อ ยใน
ภาพรวมลดลงในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
(3)
รายได้จากการขายไฟฟ้าสําหรับปี ปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 เท่ากับ
22.4 ล้านบาท และ 86.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 63.8 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 285.3 การทีร่ ายได้จากการขายไฟฟ้าในปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 มีเพียง 22.4 ล้านบาท เป็ นเพราะบริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการโอนธุรกิจจากบริษทั
นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด ทําให้บริษทั ฯ ยังไม่ได้รบั รูร้ ายได้จากการขายไฟฟ้าจากหน่วยผลิตไฟฟ้าโรงงานดังกล่าว
สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 100.3 ล้านบาท และ 85.0 ล้านบาท
ลดลง 15.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.3 เนื่องจากในปี การผลิต 2553/2554 บริษทั ฯ มีระยะเวลาการหีบอ้อยที่ยาว
กว่าปกติ ส่งผลให้มกี ากอ้อยที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายเพิม่ ขึ้น อย่างไรก็ดี ในปี การผลิต 2554/2555 บริษัทฯ มี
ระยะเวลาเปิ ดหีบที่สนั ้ ลง ส่งผลให้มปี ริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลง กําไรสุทธิของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 เท่ากับ 1,078.5 ล้านบาท และ 817.2 ล้านบาท ลดลง 261.3 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 24.2 แม้ว่ารายได้จากการขายและการบริการจะเพิม่ ขึน้ ก็ตาม การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจาก การทีม่ ฝี นตก
ในช่วงกลางฤดูหบี อ้อย 2553/2554 ทําให้บริษทั ฯ ต้องขยายเวลาการเปิ ดหีบอ้อยให้ยาวกว่าปกติเป็ นสาเหตุ ท่ที ําให้
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คุณภาพของอ้อยลดลง และส่งผลให้ผลผลิตนํ้าตาลต่อตันอ้อยตํ่ากว่าปกติ สําหรับกําไรสุทธิสาํ หรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 1,110.4 ล้านบาท และ 2,506.3 ล้านบาท ตามลําดับเพิม่ ขึน้ 1,395.9 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 125.7 โดยมีสาเหตุ หลักจากความสามารถของบริษทั ฯ ในการทําราคาส่งออกนํ้ าตาลทราย
ล่วงหน้าได้ในระดับทีด่ ี
ผลประกอบการที่ดขี น้ึ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีฐานะการเงินดีขน้ึ และมีสภาพคล่องสูง โดยมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานสุทธิในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ 1,459.2 ล้านบาท และ
2,680.7 ล้านบาท บริษทั ฯ สามารถจ่ายชําระหนี้สนิ ได้ตามกําหนด รวมทัง้ ได้มกี ารชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน ทําให้อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก 38.83 เท่าเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มาเป็ น
6.98 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ทัง้ นี้ หากไม่รวมหนี้สนิ ภาระผูกพันการออกหุน้ ในอนาคต จํานวน 2,082.3
ล้านบาท ซึ่งเป็ นหนี้สนิ เกิดจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ฯ และจะกลับรายการเป็ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ภายหลังการ
นํ าหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะ
ลดลงเป็ น 2.98 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555รายได้จากการขายและการให้บริการ จํานวน 18,051.5 ล้านบาท
สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เท่ากับ 24,630.7 ล้านบาท และ 18,051.5 ล้านบาท
ลดลง 6,579.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.7 ซึง่ เป็ นผลมาจากปจั จัยสําคัญดังต่อไปนี้
ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาลทราย
รายได้ของธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
และ พ.ศ. 2556 เท่ากับ 20,371.6 ล้านบาท และ 13,590.5 ล้านบาท ลดลง 6,781.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.3 โดย
การลดลงดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากราคานํ้าตาลทรายในตลาดทีล่ ดลง โดยนํ้าตาลทรายในตลาดล่วงหน้านิวยอร์ก
(NY#11) เฉลีย่ ลดลงจากระดับ 24.56 เซนต์ต่อปอนด์ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2555 มาอยู่ทร่ี ะดับประมาณ 18.06 เซนต์
ต่อปอนด์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2556 ประกอบกับปริมาณการขายนํ้ าตาลทรายที่ลดลงจาก 1,138.8 พันตัน ในปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ น 888.9 พันตัน ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หรือลดลงร้อยละ 21.9
ซึ่ง มีส าเหตุ ม าจากการที่บ ริษัท ฯ ลดปริม าณการขายนํ้ า ตาลทรายดิบ ซึ่ง เป็ น นํ้ า ตาลทรายที่บ ริษัท ฯ ส่ ง ออกไปยัง
ต่างประเทศ เพื่อนํากลับมาละลาย (Remelt) เป็ นนํ้าเชื่อมเพื่อแปรรูปเป็ นนํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ซึง่ มีราคาทีส่ งู กว่า โดย
นํ้าตาลทรายส่วนดังกล่าวจะถูกนํากลับมาละลาย และแปรรูปเป็ นนํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์เพือ่ ขายในปี พ.ศ. 2557
ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
รายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องของบริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.
2556 เท่ากับ 2,965.5 ล้านบาท และ 3,304.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 339.1 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.4 ซึง่ เป็ นผลมา
จาก
(1)
รายได้จากการขายเอทานอลสําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556
เท่ากับ 1,206.3 ล้านบาท และ 1,545.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 339.1 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.1 การเพิม่ ขึน้ ดังกล่าว
เป็ นผลมาจาก
−
ปริมาณการขายเอทานอลสําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เท่ากับ
57.7 ล้านลิตรและ 66.1 ล้านลิตร ตามลําดับ เพิม่ ขึ้น 8.4 ล้านลิตร หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 14.6 โดย
ปริ ม าณการขายที่ เ พิ่ ม ขึ้น นั ้น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผลมาจากการเพิ่ ม ขึ้น ของการขายให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
ภาย ใน ป ร ะเทศ ซึ่ ง เป็ น ผ ลม า จ า ก น โ ย บา ยก า รย ก เ ลิ ก ก า ร ใ ช้ น้ํ า มั น เบน ซิ น 9 1 ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ทําให้มคี วามต้องการในการนํ าเอทานอลไปผสมกับ
นํ้ามันเบนซิน เพือ่ ผลิตนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ เพิม่ ขึน้
−

ราคาขายเฉลีย่ สําหรับเอทานอลในประเทศสําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.
2556 เท่ากับ 20.05 บาทต่อลิตร และ 23.95 บาทต่อลิตร เพิม่ ขึน้ 3.89 บาทต่อลิตร หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
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19.4 เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศที่เพิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ เพิม่ สัดส่วนการขายในประเทศมาก
ขึน้
(2)
รายได้จากการขายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยสําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2555 และ พ.ศ. 2556 เท่ากับ 1,674.2 ล้านบาท และ 1,495.6 ล้านบาท ลดลง 178.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.7
การลดลงดังกล่าวเป็ นผลจากปจั จัยดังต่อไปนี้
−
จากปริมาณการขายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยสําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2555 และ พ.ศ. 2556 เท่ากับ 95,764.0 ตัน และ 87,509.4 ตัน ลดลง 8,254.6 ตัน หรือลดลงร้อยละ 8.6
โดยปริมาณการขายที่ลดลงนัน้ ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของปริมาณการขายในประเทศ โดยปริมาณ
การขายในประเทศ สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เท่ากับ
27,179.1 ตัน และ 19,081.0 ตัน ลดลง 8,098.1 หรือลดลงร้อยละ 29.8 การลดลงดังกล่าวเป็ นผลมา
จากการแข่งขันในประเทศที่สูงขึน้ จากการที่ผู้ส่งออกเยื่อกระดาษหลายรายนํ าเยื่อกระดาษมาขายใน
ประเทศมากขึน้ ซึง่ เป็ นผลจากค่าเงินบาททีป่ รับตัวสูงขึน้ ในปี พ.ศ. 2556
−

จากราคาขายเฉลีย่ สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เท่ากับ 17,482.2
บาทต่ อตัน และ 17,091.0 บาทต่ อตัน ตามลําดับ ลดลง 391.2 บาทต่ อตัน หรือลดลงร้อยละ 2.2
เนื่องจากความกังวลเกีย่ วกับภาวะเศรษฐกิจโลก จึงทําให้ราคาขายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยทัง้
ในและตลาดต่างประเทศลดลง

(3)
รายได้จากการขายไฟฟ้าสําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เท่ากับ
85.0 ล้านบาท และ 263.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 178.6 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 210.1 เนื่องจากโรงไฟฟ้าชีวมวลของ
KTBP ขนาดกําลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ได้เริม่ เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดย KTBP มี
รายได้จากการไฟฟ้าในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เท่ากับ 150.5 ล้านบาท
จากป จั จัยหลัก ข้า งต้น การลดลงของรายได้จ ากธุ ร กิจ ผลิต และจํา หน่ า ยนํ้ า ตาลทราย ส่ง ผลกระทบอย่า งมี
นัยสําคัญต่อรายได้จากการขายและการให้บริการโดยรวม ส่งผลให้บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการลดลง
สํา หรับกํา ไรสุทธิของบริษัทฯ สํา หรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เท่า กับ
2,506.3 ล้านบาท และ 1,263.8 ล้านบาท ลดลง 1,242.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49.6 ซึง่ มากกว่ารายได้จากการขาย
และบริการที่ลดลง ซึ่งเป็ นผลมาจากบริษทั ฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ ายนํ้ าตาลทราย
สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่สูง หรือเท่ากับ 1,932.8 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.6 ของ
รายได้จากการขายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 11.2 จากปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เนื่องจากในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ ลดปริมาณการขายนํ้าตาลทรายดิบเพื่อนํ ากลับมาละลาย (Remelt) เป็ นนํ้าเชื่อมเพื่อ
แปรรูปเป็ นนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ซึ่งมีราคาที่สูงกว่า ซึ่งทําให้บริษทั ฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการฝากนํ้ าตาลทรายที่สูง
อย่างไรก็ดี นํ้าตาลทรายส่วนดังกล่าวจะถูกนํ ากลับมาละลาย และแปรรูปเป็ นนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์เพื่อขายในปี พ.ศ.
2557
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังมีฐานะการเงินทีด่ ี ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 บริษทั
ฯ จะมีกระแสเงินสดทีไ่ ด้มา (ใช้ไป) ในการดําเนินงานสุทธิ ที่ 2,680.7 ล้านบาท และ 1,022.0 ล้านบาท การทีบ่ ริษทั ฯ มี
กระแสเงินสดทีใ่ ช้ไปในการดําเนินงานในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นัน้ เป็ นผลมาจากการทีบ่ ริษทั ฯ ยังมี
สินค้าคงเหลือทีส่ งู จากการจัดเก็บนํ้าตาลทรายดิบเพื่อนํ ากลับละลายและแปรรูปเป็ นนํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ เพื่อทําการ
ขายในปี พ.ศ. 2557 ส่งผลให้บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เท่ากับ 982.3 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.4 ประกอบกับเจ้าหนี้การค้าทีล่ ดลงซึง่ เป็ นไปตามปกติของการทําธุรกิจ
บริษทั ฯ สามารถจ่ายชําระหนี้สนิ ได้ตามกําหนด และมีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาก 6.98 เท่า
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ น 5.07 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทัง้ นี้ หากไม่รวมหนี้สนิ ภาระผูกพันการ
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ออกหุ้นในอนาคต จํานวน 2,082.3 ล้านบาท ซึ่งเป็ นหนี้สนิ เกิดจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ และจะกลับ
รายการเป็ น ส่ว นของผู้ถือ หุ้น ภายหลัง การนํ า หุ้น สามัญ ของบริษัท ฯ เข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ในครัง้ นี้
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะลดลงเป็ น 2.41 เท่า ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
สถานทีต่ ดิ ต่อ
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร

นางสาวมนธีร์ พลอยสุข
24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ir@ktisgroup.com
0-2692-0869 ถึง 73
0-2246-9125 หรือ 0-2246-9140

(ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซือ้ หลักทรัพย์)
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