บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ : บริษัท เกษตรไทย อิน เตอร์เ นชันแนล
่
ชู ก าร์ คอร์ป อเรชัน่ จํ า กัด (มหาชน)
(“บริษทั ฯ”)
ประเภทธุรกิจ
: ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายนํ้าตาลทราย และธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ธุรกิจ
ผลิต และจําหน่ายเยือ่ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทา
นอล และธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
: 24 อาคารเอกผล ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400
เลขทะเบียนบริษทั
: 0107553000191
โทรศัพท์
: 0-2692-0869 ถึง 73
โทรสาร
: 0-2246-9125 หรือ 0-2246-9140
Website
: http://www.ktisgroup.com
E-mail
: ir@ktisgroup.com
ทุนจดทะเบียน
: 3,888,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
: 3,274,573,000 บาท
บริษัท ฯ มีว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการนํ า เงิน ที่ไ ด้จ ากการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ต่ อ ประชาชน ในครัง้ นี้
ประมาณ 3,772.0 ล้านบาท หลังจากหักค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ ไปใช้เพือ่ วัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้
วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน

จํานวนเงิ นที่ใช้
โดยประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้เงิ น
โดยประมาณ

1. เพือ่ นําไปชําระคืนเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ

500

ปี พ.ศ. 2557

2. เพือ่ นําไปลงทุนในการสร้างโรงงานปุ๋ยชีวภาพ

20

ปี พ.ศ. 2558

3. เพือ่ นําไปลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจาก
ชานอ้อย เพือ่ เพิม่ กําลังการผลิตไฟฟ้าของบริษทั

1,400

ปี พ.ศ. 2558

4. เพือ่ นําไปลงทุนในโครงการผลิตนํ้าเชื่อม (Liquid
Sucrose) และโครงการผลิตนํ้าตาลทรายขาว
บริสทุ ธิ ์พิเศษ (Super Refined Sugar)

980

ปี พ.ศ. 2558

5. เพือ่ นําไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

872

ปี พ.ศ. 2558

รวม

3,772

หมายเหตุ: 1 ในระหว่างทีบ่ ริษทั ฯ ต้องรอการเริม่ ต้นของโครงการในอนาคตเพื่อนําเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนจํานวนดังกล่าวไปชําระเป็ นเงินลงทุนของโครงการ
นัน้ ๆ บริษทั ฯ อาจนําเงินทุนทีไ่ ด้จากการระดมทุนจํานวนดังกล่าวไปบริหารจัดการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็ นการชัวคราวเพื
่
่อประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั ฯ
2
จํานวนเงินดังกล่าวไม่รวมหุน้ สามัญจํานวน 208.3 ล้านหุน้ หรือคิดเป็ นมูลค่า เท่ากับ 2,082.3 ล้านบาท ทีบ่ ริษทั ฯ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ สิงคโปร์ซง่ึ
เป็ นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างบริษทั ฯ โดยรายละเอียดการปรับโครงสร้างดังกล่าวในส่วนที่ 2 ข้อ 11.2 รายการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ในกลุ่ม
บริษทั ฯ เพือ่ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ทัง้ นี้ หากผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ข้อ 5.2 ไม่สามารถจําหน่ ายหุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ต่อประชาชนได้ทงั ้ หมด บริษทั ฯ อาจไม่สามารถระดมทุนได้ตามทีเ่ ปิ ดเผยในวัตถุประสงค์การใช้เงินทัง้ หมด
อย่างไรก็ดี เพื่อให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตกิ ารกระจายการถือหุน้ รายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ครบถ้วน ซึ่งบริษทั ฯ
จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สามัญรายย่อยรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0 ของทุนจดทะเบียนชําระ
แล้วภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้ ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องจําหน่ ายหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ต่อประชาชนได้เกือบทัง้ หมด ซึ่งหากบริษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงินระดมทุนทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั จากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้จะไม่แตกต่างจากเงินระดมทุน
ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ในกรณีทผ่ี จู้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์สามารถจําหน่ ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ต่อประชาชนได้ทงั ้ หมด
อย่างมีนยั สําคัญ โดยบริษทั ฯ จะนําเงินทีไ่ ด้จากการระดมทุนในครัง้ นี้ไปใช้ในการสนับสนันโครงการในอนาคต และ
ชําระเงินกูย้ มื ก่อน
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