แบบแสดงราายการข้อมูลการเสนอขา
ล
ายหลักทรัพย์ย (แบบ 69-1)

บริ ษั
ษท เกษตรไทย อิ นเตอร์เนชันแนล
่
ชูการร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาาชน)
(KASET THHAI INTERNATTIONAL SUG
GAR CORPORRATION PUBLLIC COMPANNY LIMITED)
เสนอขายยหุ้นสามัญต่อประชาชน
อ
โดย บริ ษั
ษท เกษตรไทย อิ นเตตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานววนไม่เกิน 585,427,0000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนละ
นุ้ 1 บาท
ราคคาเสนอขายหุน้ ละ [●] บาท
โดดย บริ ษทั ยูที กรุป๊ จํากั
า ด
เสนอขายหุน้ สามัญเดิมจํานวนนไม่เกิน 372,400,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
ล 1 บาท
ราคคาเสนอขายหุน้ ละ [●] บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
ตัง้ แต่เวลา [9.00 น. – 16.00] น. ของวันที่ [●]
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ก พย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรั
ผูจ้ ดั การจัดจําํ หน่ ายและรับประกันั การจําหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้กสิกรไทยย จํากัด (มหาชน)
ผูร้ ่วมจัดจําหน่ ายและรับประกันการจํ
น
าหน่ าย
บริษทั เมย์แบงกก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทยย) จํากัด (มหาชน)
วันที่ยนแบบแสดงรายการข
นื่
ข้อมูลการเสนอขายหหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน
วันั ที่ 13 กุมภาพันธ์ 25556
วันที่แบบแสสดงรายการข้อมูลกาารเสนอขายหลักทรัพย์
พ และหนังสือชี้ชวนมีมีผลใช้บงั คับ
วันที่ [●]

กก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้้วจิ ารณญาณในกาารพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพั ย์และเงื่อนไขขอองหลักทรัพย์
รวมทัง้ ความมเหมาะสมในการลงทุนและความเสียงที
ย่ เ่ กีย่ วข้องเป็ นอย่
อ างดี การมีผลใช้บ้ งั คับของแบบแสสดงรายการข้อมูลกการเสนอขายหลักทรั
ท พย์และร่าง
หนังสือชีช้ วนนนี้ มิได้เป็ นการแแสดงว่าคณะกรรมกการกํากับหลักทรัพั ย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมกการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคคณะกรรมการ
กํากับหลักทรั
ท พย์และตลาดหลัลักทรัพย์แนะนํ าให้ล้ งทุนในหลักทรัพย์
พ ทเ่ี สนอขาย หรือมิ
อ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนขของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
ส
หรือ
รับรองความมครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบบแสดงรายการข้อ้ มูลการเสนอขายยหลักทรัพย์น้ีแต่อย่ยางใด ทัง้ นี้ การรับบรองความถูกต้องครบถ้
ง
วนของ
ข้อมูลในแบบบแสดงรายการข้อมูมลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหหนังสือชีช้ วนนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักกทรัพย์
ห
หากแบบแสดงราย
ยการข้อมูลการเสนนอขายหลักทรัพย์และร่
แ างหนังสือชีช้ วนมี
ว ขอ้ ความหรือรายการที
ร
เ่ ป็ นเท็จ หหรือขาดข้อความทีทีค่ วรต้องแจ้ง
ในสาระสําคัญ
ั ผูถ้ อื หลักทรัพย์ท์ ไ่ี ด้ซอ้ื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนบั แต่
แ วนั ทีแ่ บบแสดงราายการข้อมูลการเสสนอขายหลักทรัยแ์และร่างหนังสือชีช้ วนนัน้ มีผลใช้
บังคับ และยัยังเป็ นเจ้าของหลักทรั
ก พย์อยู่ มีสทิ ธิเรี์ รียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั หรือเจจ้าของหลักทรัพย์ได้
ไ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญั
ญตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายในหนนึ่งปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้ร้ หู้ รือควรจะได้รวู้ าแบบแสดงรายกา
า่
ารข้อมูลการเสนอขขายหลักทรัพย์และะร่างหนังสือชี้
ชวนเป็ นเท็จหรื
จ อขาดข้อความททีค่ วรต้องแจ้งในสาาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปีนบั จากวันที
น แ่ บบแสดงรายกาารข้อมูลการเสนอขขายหลักทรัพย์และะร่างหนังสือชี้
ชวนมีผลใช้บับงคับ
เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่
ใ หนังสือชี้ชวนสําหรั
า บการเสนอขาายหลักทรัพย์ แต่จัจดทําขึ้นเพื่อเผยแแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับบหลักทรัพย์ก่อนกการเสนอขาย
ด นใจลงทุน โดยข้ข้อมูลทีป่ รากฎในเออกสารฉบับนี้ไม่แตตกต่างไปจากข้อมูลทีป่ รากฎใน
เพือ่ ให้ผลู้ งทุทุนมีระยะเวลาพอสสมควรในการศึกษาาข้อมูลก่อนการตัดสิ
ร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ย่นื ต่อสํานั
า กงานคณะกรรมมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลัลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีมผลบังคับตามกฎฎหมาย ดังนัน้ ข้อมูมลในเอกสาร
ฉบับนี้จงึ อาจจมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงได้
น
อกี
ทัทง้ นี้ การเสนอขาายหลักทรัพย์จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายกา
แ
รข้อมูลการเสนอขขายหลักทรัพย์แลละร่างหนังสือชี้ชวนที
ว ่ได้ย่นื ต่อ
สํานักงานคณ
ณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มผี ลบั
ล งคับใช้แล้ว และจะกระทําโดยการสส่งหรือแจกจ่ายหนันังสือชีช้ วนให้แก่ผลงทุ
ลู้ น
บบุคคลทัวไปสามาร
่
รถขอตรวจสอบหรืรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลั
ล
ก พย์และหนังสืออชี้ชวนทีย่ ่นื ต่อสํานักงานกํากับ
กทรั
หลักทรัพย์และตลาดหลั
แ
กทรัพย์
พ ได้ทศ่ี นู ย์สารนิเทศตลาดทุ
ท
น สํานักงานคณะกรรมกา
ก
ารกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัรัพย์ ชัน้ 15 อาคารรจีพเี อฟ วิทยุ
เลขที่ 93/1 ถนนวิ
ถ ทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ
ก งเทพมหานคร ในทุ
ใ กวันทําการของงสํานักงาน หรือทาาง http://www.secc.or.th

คําเตือน: การลงงทุนมีความเสีสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึ
ค กษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการรตัดสิ นใจลงททุน
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
2. ข้อจํากัดการโอนหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
3. ทีม่ าของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
4. ราคาหุน้ สามัญในตลาดรอง
5. การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

รายละเอียดเกีย่ วกับผูบ้ ริหารและผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
งบการเงิน รอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน รอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน รอบปีบญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน งวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ตรวจสอบแล้ว)
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั ฯ ระหว่างกาล
งวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 (ยังไม่ได้
ตรวจสอบ)
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เอกสารแนบ 5 ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข่ องผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ 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

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

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
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

