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ส่วนที่1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหหนึ่ งของแบบแสสดงรายการข้อมูลการเสนอขายยหลักทรัพย์และะหนังสือชี้ชวน ซซึ่งเป็ นเพียงข้อมูมลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย
บ
ลัลกษณะและควาามเสี่ยงของบริ ษั
ษทที่ออกและเสสนอขายหุ้น (“บริิ ษทั ฯ”) ดังนัน้ ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูล
ในราายละเอียดจากหหนังสือชี้ชวนฉบั
บับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผูจัจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
หรืออาจศึกษาข้
ษ อมูลได้จากแแบบแสดงรายการข้อมูลและหน
นังสือชี้ชวนที่บริ ษทั ฯ ยื่นต่อสํานนักงาน ก.ล.ต.
ได้ที่ webssite ของสํานักงาน
ง ก.ล.ต.

ข้อมูลสรรุปของการเสสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
อ
ต่อประชาชน
ป
เพ
พื่อซื้อขายในนตลาดหลักทรัรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นครัง้ แรก (“IPO
O”)
่
ชูการร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาาชน)
บริ ษั
ษท เกษตรไทย อิ นเตอร์เนชันแนล
(ระยะเวลาการเสนอขายย:
)
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนนอขาย
ผูเ้ สนอขาาย :
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์
น เนชันแน
่ นล ชูการ์ คอร์ปอเรชั
ป น่ จํากัด (มหาชน) (“บบริษทั ฯ”)
ประกออบธุรกิจผลิตแลละจําหน่ายนํ้าตาลทราย
ประเภทธุธุรกิจ :
ต
และธธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้
ไ แก่ธุรกิจ
ผลิต และจํ
แ าหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกกขาวจากชานอ้อย ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายเอทานอล
ย
และธุรกิกจผลิตไฟฟ้า
จํานวนหุนที
น้ เ่ สนอขาย:

957,8227,000 หุ้น คิดเป็
ด นร้อยละ 24.6
2 ของจํานววนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชํ
ก าระแล้ว
ทัง้ หมดดของบริษทั ฯ ภายหลั
ภ
งการเสสนอขายหุน้ สามมัญเพิม่ ทุนในคครัง้ นี้
สัดส่วนกาารเสนอขายหุน:
น้
เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบั
ส น ประมาาณ [●] หุน้ คิดเป็ นร้อยลละ [●]
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปกาารคุณ ประมาาณ [●] หุน้ คิดเป็ นร้อยลละ [●]
ว่
ประมมาณ [●] หุน้ คิดเป็ นร้อยลละ [●]
เสนอขายต่อบุคคลทัวไป
า
 รับประกันการจําหน่
ห ายอย่างแน่นนอนทัง้ จํานวนน (Firm Underrwriter)
เงือ่ นไขในนการจัดจําหน่าย
 ไม่รับประกันการจําหน่าย (Besst Effort)
บาท/หุน้
ราคาเสนออขายต่อประชาาชน :
[●]
มูลค่าการรเสนอขาย:
บาท
[●]
การเสนอขายหุน้ หรือหลลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90
9 วันก่อนหน้น้า  ไม่ม ี
 มี จํานวนหุน้ หรืออหลักทรัพย์แปลงที
ป ่เสนอ
ขาย
หุน้ ราคาเเสนอขาย
บาท
มูลค่าทีต่ ราไว้
1.00 บาท/หุ
ร (par) :
บ น้ มูลค่าตามราคาบัญชี
ญ (book value): [●]
บาท/หุน้
ทีม่ าของกการกําหนดราคคาเสนอขายแลละข้อมูลทางกาารเงินเพือ่ ประกกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สสนอขาย:
[●]
อัตราส่วนราคาต่
น
อกําไร (“P/E ratio”):
บาท/หุน้
P/E ratio ของบริษทั อื่นในอุ
น ตสาหกรรรมเดียวกัน : (1)
(2)
(3)
น วมในการบริริหาร" ทีไ่ ม่ตดิ Silent period : จํานวน [●] หุน้ คิดเป็ นร้ออยละ [●] ของจจํานวนหุน้
สัดส่วนหุน้ ของ "ผูม้ สี ว่ นร่
ทีอ่ อกและะเรียกชําระแล้ว้ ทัง้ หมดของบบริษทั ฯ ภายหลลังการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในนครัง้ นี้
ตลาดรองง :
 SEET
 mai
หมวดธุรกิจ (sector) :
[●]
 market capitalization
เกณฑ์เข้าจดทะเบี
า
ยน :
 prrofit test
c
t
test
ส่วนทีที่ 1 หน้าที่ 1
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วัตถุประสงค์การใช้เงิ น:
น
บริษทั ฯ จะนํ าเงิ
า นสุทธิท่ไี ด้รัรบั จากการเสนนอขายหุน้ สามัญ
ั เพิม่ ทุนในครรัง้ นี้หลังหักค่าาใช้จ่ายต่างๆทีที่เกี่ยวข้อง
กับการเสสนอขายหุน้ สามมัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนไปใช้
ป
ช้ตามวัตถุประสสงค์หลักดังนี้
ประมาณ
ระยะเวลลาการใช้
วัตถุประสงค์
(ล้านบาท)
เงินโดยปประมาณ
1. เพือนํ
อ่ าไปขยายกําลั
า งการผลิตขอองโรงงานนํ้าตาาลของบริษทั ฯ
[●]
[●
●]
2. เพือนํ
อ่ าไปลงทุนในนการสร้างโรงงงานปุ๋ยชีวภาพ
[●]
[●
●]
3. เพือนํ
อ่ าไปลงทุนในนการสร้างโรงไไฟฟ้าชีวมวลจาากชานอ้อย เพื
พือ่ เพิม่
้
กําลัลงการผลิตไฟฟฟาของบริษทั ฯ

[●]

[●
●]

4. เพือนํ
อ่ าไปลงทุนในนโครงการผลิตนํ
ต ้ าเชื่อม (Liquuid Sucrose) และ
แ
โครรงการผลิตนํ้าตาลทรายขาวบ
ต
บริสทุ ธิ ์พิเศษ (SSuper Refinedd
Suggar)

[●]

[●
●]

5. เพือนํ
อ่ าไปใช้เป็ นเงินิ ทุนหมุนเวียน
ย

[●]

[●
●]

6. เพือออกหุ
อ่
น้ สามัญเพิ
ญ ม่ ทุนให้กบกลุ
บั ม่ ผูถ้ อื หุน้ สงคโปร์
สิ
ซง่ึ เป็ นส่สวน
หนึนงของการปรั
่
บโครงสร้
โ
างของกลุม่ บริษทั ฯ จํานวน [●] หุน้

[●]

[●
●]

นโยบายกการจ่ายเงิ นปันผล:
บริษทั ฯ มีนโยยบายการจ่ายเงิงินปนั ผลให้แก่กผถู้ อื หุน้ ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 500.0 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ทีเ่ หลือหลังจากกหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กํกาหนดไว้ในข้อ้ บังคับของบริริษทั ฯ และตามมกฎหมาย
หากไม่มเหตุ
เี จําเป็ นอื่นใด
ใ หรือไม่ถูกจํากัดโดยสัญญาเงิ
ญ นกู้ และกาารจ่ายเงินปนั ผลนั
ผ น้ ไม่มผี ลกกระทบต่อการดดําเนินงาน
ปกติของบบริษทั ฯ อย่างมีมีนยั สําคัญ ตาามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเหห็นสมควรหรือเหมาะสม
อ
และการดําเนินกาารดังกล่าว
จะต้องก่อให้
อ เกิดประโยยชน์ สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ มติคณะกรรมการบริ
ณ
ริษทั ฯ ที่พจิ ารณ
ณาเรื่องดังกล่าาวนัน้ ให้นําเสนอเพื่อขอ
อนุ มตั จิ ากกทีป่ ระชุมผูถ้ อหุ
อื น้ เว้นแต่เป็ นการจ่
น ายเงินปนั ผลระหว่างกกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจอนุ มตั ให้
ใิ จ่ายเงิน
ปนั ผลระหหว่างกาลได้ แล้
แ วให้รายงานใให้ทป่ี ระชุมผูถืถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราาวต่อไป ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ เล็งเห็นถึง
โอกาสในการลงทุน บริษั
ษทฯ จะขออนุ ญาตผู
ญ ถ้ อื หุน้ ในนการพิจารณาาขอยกเว้นการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เพื
เ ่อนําเงิน
ไปสนับสนนุ นการลงทุนเป็ป็ นครัง้ ๆ ไป
บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ
ย 50.0 ของกกําไรสุทธิตามงงบการเงิน
ของบริษทั ย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติตบิ ุคคล เงินสํารองตามกฎห
า
มาย และเงินสํสารองต่างๆ ททัง้ หมด โดยจะะพิจารณา
ประกอบกกับกระแสเงินสด
ส ฐานะการเงินสภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละช่ชวงเวลาด้วย
รายละเอีอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขายหลัลักทรัพย์:
บริษทั เกษตรรไทย อินเตอร์เนชั
เ นแนล
่
ชูการ์
า คอร์ปอเรชันั ่ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เดิมชื่อ บริษัทเกษตร
ไทยอุตสาาหกรรมนํ้าตาล จํากัด และรูรูจ้ กั ในนามกลุ่มไทยเอกลั
ม
กษณ์
ษ ก่อตัง้ โดยคุคุณจรูญ และคุณหทัย ศิรวิ ริ ยะกุ
ยิ ล เป็ น
กลุม่ ผูผ้ ลิตนํ
ต ้ าตาลทรายทีม่ ปี ระสบการรณ์ในการประกกอบธุรกิจมากวว่า 49 ปี ณ ปจจุ
จั บนั บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจผลิ
ผ ตและจัด
จําหน่ายนนํ้าตาลทราย และอุ
แ ตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจร
ง
บริษทั ฯ ได้แปรสภาพจากบ
ป
บริษทั จํากัดเป็ นบริ
น ษทั มหาชนน และเพิม่ ทุนจดทะเบี
น
ยนจาาก 3,274,573,000 บาท
เป็ น 3,8888,000,000 บาาท เมือ่ วันที่ 299 มกราคม 2556 โดยมีทุนจดดทะเบียนชําระะแล้วจํานวน 33,274,573,000
ส่วนทีที่ 1 หน้าที่ 2
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จุดเริม่ ต้นของกกิจการนํ้าตาลททรายของกลุม่ บริ
บ ษทั ฯ เริม่ จาากการเป็ นผูก้ ระจายสิ
ร
นค้านํ้าาตาลทรายหรือที
อ เ่ รียกกัน
ั๊
ทัวไปว่
่ า “ยี่ปว”
ในจัจังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2510 คุณจรูญ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล และกลุ่มยีป่ วั ๊ ในจังหวัด
นครสวรรรค์ได้รว่ มกันซือบริ
อ้ ษทั อุตสาหกรรมมหาคุณ จํากัด ซึง่ มีสิสนิ ทรัพย์หลักคือ โรงงานนํ้าตตาลทราย และะเปลีย่ นชื่อ
บริษทั เป็ นบริ
น ษทั รวมผผลอุตสาหกรรมมนครสวรรค์ จํากัด (“RPE”) ตลอดระยะเเวลาทีผ่ ่านมาโโรงงานนํ้าตาลลทรายของ
RPE ได้
ไ มกี ารขยายกําลังการผลิตอย่
ต างต่อเนื่องโดยเพิ
ง
ม่ จาก 500 ตันอ้อยตต่อวันเป็ น 15,000 ตันอ้อยตต่อวัน จาก
ความสําเร็จในการดําเนินินธุรกิจโรงงานนนํ้าตาลทรายขของ RPE ทําให้กลุ่มผูถ้ อื หุนของ
น้
RPE มีความต้องการรทีจ่ ะขยาย
ธุรกิจทางงด้านนํ้ าตาลทรายอย่างต่อเนืนื่อง จึงตัดสินใจซื
ใ ้อบริษทั นํ้ าตาลไทยเอกล
า
ลักษณ์ จํากัด (“TIS”) ในช่ช่วงปี พ.ศ.
ั
2524 และ ได้เพิม่ กําลังการผลิ
ง
ตอย่างต่
ง อเนื่องจน ณ ปจจุบนั โรงงงานนํ้ าตาลทรรายของ TIS มีกําลังการผผลิตทัง้ สิน้
18,000 ตันอ้อยต่อวัน ต่อมา ในช่วงปีปี พ.ศ. 2531 กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ไดด้ตดั สินใจซือ้ บริ
บ ษทั นํ้าตาลเกษตรไทย จํากั
า ด โดยมี
กําลังการผลิตเริม่ ต้น 6,000 ตันอ้อยต่อวัน
ต่อมา ผูบ้ ริหารได้
า หาพันธมิตรทางธุ
ต
รกิจเพื
พื่อปรับปรุงโครรงสร้างทางกาารเงิน และเสริมมสร้างสภาพคคล่องให้กบั
บริษทั นํ้ าตาลเกษตรไท
า
ทย จํากัด จนตต่อมาในปี พ.ศศ. 2551 ผู้บริหารตั
ห ดสินใจร่วมทุนกับ บริษษัท ยูที กรุ๊ป จํจากัด (UT
Group Pte.
P Ltd.) ซึง่ เปป็ นนักลงทุนจาากประเทศสิงคโปร์
ค โดยจัดตังั ้ บริษทั ใหม่ กล่าวคือบริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรม
ต
นํ้ าตาล จํากัด และได้ดําเนินการโอนกิจการโรงงานนนํ้ าตาลทรายจากบริษทั นํ้ าตาลเกษตรไท
า
ทย จํากัด มาดํดําเนินการ
ภายใต้บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรรมนํ้ าตาล จํากักด ผลจากกาารร่วมทุนดังกล่าวทําให้โรงงงานนํ้ าตาลทรรายภายใต้
บริษทั เกกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ
ส
้ าตาาล จํากัดสามาารถสร้างผลปรระกอบการที่ดีดจี นสามารถขยายกําลังการผลิตได้ถึง
55,000 ตันอ้อยต่อวัน ซึง่ ถือเป็ นโรงงาานนํ้าตาลทรายยทีม่ กี าํ ลังการผผลิตทีใ่ หญ่ทส่ี ดของโลก
ดุ
นอกจากการผผลิตและจัดจําหน่
ห ายนํ้ าตาลททราย กลุ่มครออบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุ
ะ ล ได้เล็งเห็นนถึงโอกาสในกการดําเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมต่
ส
อเนืนื่องอย่างครบววงจร จึงได้รว่ มทุ
ม นกับบริษทั เพิม่ สินพัฒนา จํากัด (“PSP””) และกลุ่มนักลงทุ
ก นชาว
สิงคโปร์ 2 ราย ได้แก่ บริ
บ ษทั คิงวัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมิมเิ ต็ด (King Wan Corporatioon Limited) แลละ บริษทั ไซเลล็ม อินเวส
เมนท์ จํากัด (Xylem Innvestment Pte. Ltd.) จัดตัตง้ บริษทั เอ็นไวรอนเม็
น
นท์พั
พลพ์ แอนด์ เปปเปอร์ จํากัด (““EPPCO”)
เพื่อผลิตเยื
เ ่อกระดาษฟออกขาวจากชานนอ้อย โดยเยื่อกระดาษฟอกข
อ
ขาวจากชานอ้อยของ
อ
EPPCO นัน้ ใช้วตั ถุดิดบิ หลักคือ
ชานอ้อยทีทีเ่ หลือใช้จากกกระบวนการผลิลิตนํ้าตาลทรายย ณ ปจั จุบนั โรรงงานของ EPPPCO มีกําลังการผลิตเยื่อกระะดาษฟอก
ขาวประมมาณ 100,000 ตันต่อปี
ก ่มครอบครัวศิศรวิ ริ ยิ ะกุล ได้ด้ตดั สินใจร่วมทุทุนกับกลุ่มนักลลงทุนชาวสิงคโโปร์ 3 ราย
นอกจากนี้ในปีปี พ.ศ. 2548 กลุ
ได้แก่ บริรษัท คิงวัน อินดัสตรี้ จํากัด (King Wan Inddustries Pte Ltd.)
L บริษทั ฟาาร์ อีสต์ ดิสทิลลเลอร์ส จํากัด (Far East
Distillers Pte Ltd.) แลละ บริษทั ซิโนแทค
น
กรุ๊ป จํากัด (Sinotac Group Pte Ltd.)
L จัดตัง้ บริริษทั เอกรัฐพัฒนา
ฒ จํากัด
(“EPC”) เพื่อดําเนินธุรกิ
ร จผลิตและจัดจํ
ด าหน่ ายเอทาานอล ซึ่งใช้กากนํ
า ้ าตาลซึ่งเป็ป็ นผลิตภัณฑ์พพลอยได้จากกรระบวนการ
ผลิตนํ้าตาาลทรายเป็ นวัตถุ
ต ดบิ ณ ปจั จุบับน EPC มีขนาดกํ
น าลังการผลิลิต 230,000 ลิตรต่อวัน
ในปี พ.ศ. 25553 กลุ่มครอบคครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล ได้รเิ ริม่ โครงการนํ าชานอ้อยที
อ เ่ ป็ นผลิตภัณ
ั ฑ์พลอยได้ทีทเ่ี หลือจาก
การผลิตเยื
เ ่อกระดาษมาาใช้เป็ นวัตถุดบในการผลิ
ิ
ตและจํ
แ าหน่ ายไฟฟฟ้า โดยได้จดั ตัง้ บริษทั เกกษตรไทยไบโอเพาเวอร์
้ าชีวมววลขนาดกําลังการผลิ
จํากัด (“KKTBP”) เพื่อดํ
อ าเนินธุรกิจโรงไฟฟ
โ
ก
ต 60 เมมกะวัตต์ และโโครงการดังกลล่าวได้เปิ ด
ดําเนินกาารเชิงพาณิชย์แล้
แ วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จากความสําเร็จดังกลล่าว KTBP จัดั เป็ นหนึ่งในผูข้ ายไฟฟ้า
พลังงานหหมุนเวียนรายย่อยทีม่ กี ําลังการผลิ
ก
ตที่ใหญ่
ญ่ท่สี ุดในประเททศ และจะทําหน้
ห าทีใ่ นการส่งงไฟฟ้าให้แก่โรงงานของ
ร
้
้
้
กลุม่ บริษทั ฯ และจําหน่ายไฟฟ
า
าให้กบั การไฟฟาฝา่ ยผลิ
ย ตแห่งประเททศไทยตามสัญญาซื
ญ อ้ ขายไฟฟฟา
ในปี พ.ศ. 25554 กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล ยังได้เล็งเห็นถึงประโยชน์น์ในการใช้กากตะกอนหม้อกรอง (filter
cake) ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์
ณ พลอยได้จากการผลิ
า
ตนํ้ าตาลทราย และะนํ้ากากส่าจากกการผลิตเอทานอลในการผลิตและจัด
จําหน่ ายปปุ๋ยอินทรียอ์ ดั เม็
เ ด โดยได้จดั ตัง้ บริษทั เกษษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ
ภ จํากัด (“KKTF”) ภายใต้ต้ EPC เพื่อขยายธุ
ข
รกิจ
ั
อุตสาหกรรรมต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ณ ปจจุบนั KTF ยัยงมิได้มกี ารดําเนิ
า นกิจการ โดยเมื่อเปิ ดกิจกการแล้ว KTF จะมีกําลัง
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การผลิตทัทง้ สิน้ 9,000 ตันต่อปี ในปี พ.ศ. 2557
นอกจากการเพพิม่ ผลิตภัณฑ์จากอุ
จ ตสาหกรรรมต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังได้ดาํ เนิ
เ นนโยบายพัฒ
ั นาระบบเก็บเกี
บ ย่ วอ้อย
และงานด้ด้านไร่ควบคู่กบั การเติบโตขอองบริษทั ฯ โดยในปี พ.ศ. 25555 บริษทั ฯ ได้
ไ ดําเนินการเพิม่ ศักยภาพกการแข่งขัน
ด้วยการเขข้าทําสัญญาซือ้ รถตัดอ้อย จอห์นเดียร์ (John Deere) จํานวน
า 40 คัน กักบ บริษทั ที เค อีควิปเมนท์์ จํากัด ซึง่
เป็ นตัวแททนผูจ้ ดั จําหน่ ายสิ
า นค้า จอห์นเดี
น ยร์ ในประเเทศไทย มูลค่าประมาณ
า
4388 ล้านบาท ทังงนี
้ ้ จอห์นเดียร์ จะเข้ามา
ช่วยอบรมม และแนะนํ าบริษทั ฯ ในกาารดูแล ซ่อมแซซม และพัฒนาาเครื่องมือและะอุปกรณ์ ฝ่ายไไร่ของบริษทั ฯ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการปลูกอ้อยของชาวไไร่ และขยายปปริม าณวัตถุ ดิบแก่ โ รงงานขของกลุ่มบริษัททฯ ซึ่งนโยบายดังกล่า ว
สอดคล้องกั
ง บแนวคิดขอองกลุม่ บริษทั ฯ ทีว่ า่ “ชาวไร่ออ้ ยมังคั
่ ง่ กลุม่ KTIS มันคง”
่
บริษทั ฯ มีแผนนทีจ่ ะขยายกําลัลงการผลิตเพิมเติ
ม่ มทัง้ ในส่วนการผลิ
น
ตนํ้าตาาลทรายและอุตตสาหกรรมต่อเนื
อ ่ อง โดย
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ค
รบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2556 เมื่อวัวนที่ 11 เมษาายน พ.ศ. 25556 และทีป่ ระชุมสามัญประจําปี
า ผถู้ อื หุน้
ของบริษั
ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/22556 เมื่อวัน ที่ 29 เมษายนน พ.ศ. 2556 มีม ติอนุ ม ตั ิใ ห้ห บริษัทฯ ดํา เเนิ น การซื้อ บริริษัท ไทย
้ าชี
เอกลักษณ
ณ์ เพาเวอร์ จํากัด (“TEP”) เพพือ่ ดําเนินธุรกิจโรงงานไฟฟ
จ
า วมวลขนาดกกําลังการผลิตททัง้ สิน้ 50 เมกะะวัตต์ จาก
้
ผูถ้ อื หุน้ เดิดิม โดยโรงไฟฟฟาดังกล่าวจะะรับวัตถุดบิ ชานอ้อยโดยตรงงจาก TIS ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.
พ 2556
บริษทั ฯ ได้
ไ ดาํ เนินการซืซือ้ TEP โดยใช้ช้เงินทัง้ สิน้ จํานวน
น 221,716.447 บาท ซึง่ เทียบเท่
ย ากับมูลค่าาทางบัญชี ของ TEP
นอกจากนี้ ทีประชุ
ป่
มคณะกรรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/25566 วันที่ 11 เมษษายน พ.ศ. 2556 และทีป่ ระชชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ครรัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 29 เมษาายน พ.ศ. 25556 ได้มมี ติอนุ มัมตใิ ห้ บริษทั ฯ จัดตัง้ บริษทั ทรัพย์ศริ เิ กษษตร จํากัด
(“SSK”) ขึน้ เพื่อจะดําเนินินการจัดหาทีทีด่ นิ เพื่อรองรับการขยายธุ
บ
รกิจิ ของกลุ่มบริษั
ษทฯ โดยในปี พ.ศ. 2556 SSK ได้ซอ้ื
ทีด่ นิ จากบบุคคลทีไ่ ม่มคี วามเกี
ว ย่ วโยงกันั กับบริษทั ฯ จนมี
จ เนื้อทีจ่ าํ นววน 2,629 ไร่ 1 งาน 16 ตาราางวา
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ จัดตัง้ บริษทั รวมผลไบโอเเพาเวอร์ จํากัด ("RPBP") เพื
เ ่อดําเนิน
้ าดัดงกล่าวจะรับววัตถุดบิ ชานอ้อยโดยตรง
กิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลลขนาดกําลังกาารผลิตทัง้ สิน้ 50
5 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ
โ
อ
จากโรงงาานนํ้าตาลทรายยของ RPE
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 บริษทั ซูซมโิ ตโม คอร์ปอเรชั
ป น่ และบบริษทั นิสชิน ชูการ์ ("นักลงทุทุน ก.") ได้
เข้าเซ็นสัญ
ั ญาลงทุนในหหุน้ สามัญของบบริษทั ฯ ผ่านบริษิ ทั โฮลดิง้ เป็ นจํ
น านวนเงินทังั ้ สิน้ ไม่เกิน 2,650.0 ล้านบาท โดยทัง้
สองบริษทั เป็ นบริษทั ที่ไม่
ไ มคี วามเกี่ยวโยงกันกับบริริษทั ฯ และผูถ้ อหุ
ื น้ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ด้วยปประสบการณ์ในการเป็
ใ
น
บริษทั เทรรดดิ้งชัน้ นํ าขอองโลก บริษทั ฯ คาดว่าการเเข้าลงทุนของนนักลงทุน ก. จะช่
จ วยเสริมสร้ร้างความสามาารถในการ
แข่งขันในนระดับนานาชาติของบริษทั ฯ อีกทัง้ ช่วยขยายฐานธุรกิจในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเเฉียงใต้ อย่างไไรก็ดี การ
ลงทุนในหหุน้ สามัญของบบริษทั ฯ ผ่านบริษทั ร่วมทุน ของนั
ข กลงทุน ก.
ก ในครัง้ นี้ นักลงทุ
ก น ก. จะไไม่มอี ํานาจในกการบริหาร
ของบริษทฯ
ทั อย่างมีนยั สํสาคัญ
นอกจากนี้ เมือวั
อ่ นที่ 11 พฤศศจิกายน พ.ศ. 2556 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกา
ม
ารบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 9/2556 ได้มีมมี ติอนุ มตั ิ
จัดตัง้ (1)) บริษทั ลพบุรีร ี อินเตอร์เนชันแนล
ั่
ชูการ์ จํจากัด ("LIS") เพื่อรองรับแผนการขยายก
แ
การผลิตและจัดั จําหน่ าย
นํ้าตาลทรรายของกลุ่มบริริษทั ฯ (2) บริษั
ษท ลพบุรไี บโอเอทานอล จํากั
า ด ("LBE") เพื่อรองรับแผนการขยายกาารผลิตและ
จัดจําหน่ ายเอทานอล
า
แ (3) บริษทั ลพบุรไี บโอเเพาเวอร์ จํากัด ("LBP") เพื
และ
เ ่อรองรับแผนนการขยายการผลิตและ
จําหน่ายไไฟฟ้า โดยบริษั
ษทั ดังกล่าวจะดํดําเนินการภายยใต้ PSP อย่างไรก็
ง ดี ณ ปจั จุบัน บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการดดําเนินการ
ขอใบอนุ ญาตจากหน่
ญ
วยงานที่เกี่ยวข้ข้อง และยื่นขออสิทธิการส่งเสสริมการลงทุนจากคณะกรร
น
มการส่งเสริมการลงทุน
(BOI)
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ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
ร
:
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
นางหทัย ศิศรวิ ริ ยิ ะกุล
บริษทั 3 เอส
เ โฮลดิง้ จํากัด2
นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
นายศิรพัทธ์
ท ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด3
นางสาวศิรอาภา
ร
ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
บริษทั คิง วัน อินดัสตรี จํากัด3
นายประสงค์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
นางวรยา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
นายฉัว่ คิม ฮัว้ 3
นางสาวฉัวั ่ อิง๋ อิง๋ 3
บริษทั ยูทีที กรุ๊ป จํากัด6
นางดารัตน์น วิภาตะกลัศ
นางสาวภัทั รานงค์ สุทธิวเิ ศษษศักดิ ์
นางสาวกนนกทิพย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุกล
พนักงานบบริษทั ฯ ทีซ่ อ้ื ใบสําคัคญแสดงสิทธิจากกการ
เสนอขายหหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP)
อืน่ ๆ5
รวม

ก่อนการเสนอขายหุ
น
้นเพิ
น ่ มทุนครัง้ นี้
จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้อยละ)
2,0070,360,000
63.22
2
291,600,000
8.99
1
190,000,000
5.88
1
120,892,900
3.77
38,880,000
1.22
27,216,000
0.88
27,215,900
0.88
3
372,400,000
11.44
12,349,900
0.44
7,875,000
0.22
7,776,000
0.22

หลังการเสสนอขายหุ้นเพิ่ มทุนครัง้ นี้
จํานวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้อยละ
อ )
2,070,3600,000
53.2
291,6000,000
7.5
190,0000,000
4.9
120,8922,900
3.1
4
87,2677,000
2.2
38,8800,000
1.0
4
29,051,000
0.7
27,2166,000
0.7
27,2155,900
0.7
4
21,5444,000
0.6
21,5444,0004
0.6
12,3499,900
0.3
7,875,000
0.2
7,776,000
0.2

-

0.00

28,0000,000

0.7

1
108,007,300
3,2274,573,000

3.33
100.00

906,4288,300
3,888,000,000

23.3
100.0

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

บริษทั 3 เอส โฮลลดิง้ จํากัดถูกจัดตัง้ ขึน้ สําหรับการร่วมทุนระหว่
น
าง (1) บริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรรชัน่ (2) บริษทั นิสชิน ชูการ์ ("นักลงทุน ก.") และ (3)
นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุ
ะ ล โดยรายละเอียดการร่
ด วมทุนดังกล่าวได้
ว ถูกเปิดเผยไว้ในสส่วน 2 หัวข้อ 8.2.2 การปรับโครงสร้างก่ก่อน และหลังการเข้าจดทะเบี
า
ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
3
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มดังกล่าวได้รบั การจัดสรรรหุน้ จากการออกแลละเสนอหุน้ สามัญให้ห้แก่ประชาชนในครังั ้ นี้ โดยการจัดสรรดัดังกล่าวเป็ นส่วนหนึนงของการปรั
่
บ
โครงสร้างบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นดั
น งกล่าวจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ ในระยะเวลา และราคาที่เทียบเท่าากับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่
ประชาชนทุกประการ รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับโครงสร้
โ
างดังกล่าวจะะถูกเปิดเผยอยูใ่ นส่วนที
ว ่ 2 หัวข้อ 2.2.4 การปรับโครงสร้างธุธรกิจ
4
จํานวนหุน้ ดังกลล่าวเป็ นการประมาณ
ณการเบื้องต้น การจัจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลดั
ค งกล่าวเป็ นไปตาามสัญญาซื้อขายหุน้ ซึ่งบริษทั ฯ ตกลงททีจ่ ะจัดสรรหุน้
เท่ากับมูลค่าตามสัญญา โดยมูลค่าทีบ่ี ริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชั
ป น่ ลิมเิ ต็ด (“KKWC”) จะได้รบั เท่ากักบ 872,670,000 บาาท บริษทั คิง วัน อันดัสตรี จํากัด
(“KWI”) เท่ากับ 290,510,000
2
บาท นายฉั
น ว่ คิม ฮัว้ เท่ากับั 215,440,000 บาท และ นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ ไม่เกิน 215,4440,000 บาท
5
ทัง้ นี้ ยังมีกลุ่มผูถ้ อหุ
ื น้ สิงคโปร์อกี 3 บริษทั ทีจ่ ะได้รบั กาารจัดสรรหุน้ ในครัง้ นี้ กล่าวคือ บริษทั ไซเล็
ไ ม อินเวสเม้นทท์ส จํากัด (“XI”) จะได้รบั เท่ากับ
ก ๊ป จํากัด (“SG”) จะได้
จ รบั เท่ากับ 200,470,000 บาท และะบริษทั ฟาร์อสี ท์ดสสทิ
ิ ลเลอร์ จํากัด (“FED”) จะได้รบั
87,270,000 บาทท บริษทั ซิโนแท็ค กรุ
เท่ากับ 200,470,0000 บาท

ส่วนทีที่ 1 หน้าที่ 5

บริษทั เกษตตรไทย อินเตอร์เนชั
น นแนล
่
ชูการ์ คคอร์ปอเรชัน่ จํากัดั (มหาชน)

สัดส่วนรรายได้:
บริษทั ฯ มีรายยได้จากการผลิติ และจัดจําหน่น่ายนํ้าตาลทราายเป็ นหลัก คิดเป็
ด นสัดส่วนมาากกว่าร้อยละ 80.0 ของ
รายได้รวมมของบริษทั ฯ ในช่วงระหว่างปี
ง บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 อีกทัง้ ยังมี
รายได้จากกธุรกิจผลิตภัณฑ์
ณ พลอยได้จากกระบวนการ
า
รผลิตนํ้าตาลทรราย ซึง่ สามารถคิดเป็ นสัดส่วนรวมประมาณร้อยละ
งแสดงรายได้ดัดงต่อไปนี้
20 ของราายได้รวมของบบริษทั ฯ โดยมีรายละเอี
ร
ยดทัง้ หมดตามตารา
ห
สําหรัรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 53

30 ก.ย.
ก 54

(งบการเงิ นรวมม
เสมือน)

(งบการรเงิ นรวม
เสมืมือน)

รายได้
(ล้าน
บาท)
1.รายได้จากกการขายนํ้าตาล
ทราย
ในประเทศ

งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่

ร้อยละ
ย 1

รายได้
(ล้าน
บาท)

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

ร้อยละ1

ราายได้
(ลล้าน
บาท)
บ

สําหรับปี บัญชีสสิิ้ นสุด
วันที่
31 ธ.ค. 555

สําหรับปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่
31 ธ.ค. 56

(งบการเงิ นรววม)

(งบกาารเงิ นรวม)

รายได้
(ล้าน
บาท)

ร้อยละ1

ร้ออยละ1

รายได้
(ล้าน
บาท)

ร้อยละ1

6,820.7

33.1

6,626.7

30.7

1,364.0

37.8

7,335.7

29.8

5,701.55

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
จ
นํ้าตาลทราาย

17,129.6

83

17,681.4

81.8

2,805.8

77.7

21,108.0

85.7

14,226.66

78.8

ในประเทศ

434.0

2.1

437.0

2

79.0

2.2

474.1

1.9

319.66

1.8

ต่างประเทศ

1,425.0

6.9

1,657.0

7.7

325.0

9.0

1,200.1

4.9

1,176.00

6.5

รวมรายได้จากการขายเยื
จ
่อ
กระดาษ

1,859.0

9.0

2,094.0

9.7

404.0

11.2

1,674.2

6.8

1,495.66

8.3

ในประเทศ

655.0

3.2

844.0

3.9

96.0

2.7

679.3

2.8

1,433.1

7.9

นอกประเทศศ

509.0

2.5

357.0

1.7

194.0

5.4

527

2.1

112.33

0.6

1,164.0

5.6

1,201.0

5.6

290.0

8.1

1,206.3

4.9

1,545.44

8.6

2.รายได้จากกการขายเยื่อ

3.รายได้จากกการขายเอทานอล

รวมรายได้จากการขายเอทา
จ
นอล
4.รายได้จากกการขายอื่นๆ
รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า

22.4

0.1

86.3

0.4

16.4

0.5

85.0

0.3

263.66

1.5

รายได้จากการขายและ
ให้บริการอื่นๆ
น

461.2

2.2

545.8

2.5

93.1

2.6

557.3

2.3

520.55

2.9

รวมรายได้อือ่ืนๆ

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

18,051.77

100.0

รวมรายได้ทั
ทง้ หมด

คณะกรรรมการบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 13 มีนาคม พ..ศ. 2557 คณะะกรรมการบริษั
ษทั ฯ ประกอบด้ด้วยกรรมการจํานวน
า 15 ท่าน ดังนี้:
ชื่อ
1. นายยปรีชา อรรถวิภิ ชั น์
2. นายยสิรวิ ทุ ธิ ์ เสียมภั
ม กดี
3. นายยประพันธ์ ศิรวิวิ ริ ยิ ะกุล
4. นายยณัฏฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
5. นางงดารัตน์ วิภาตตะกลัศ
6. นายยประเสริฐ ศิรวิวิ ริ ยิ ะกุล

ตาแหน่ ง
ตํ
ประธานกรรมกการ
ร
รองประธานกร
รรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ส่วนทีที่ 1 หน้าที่ 6

บริษทั เกษตตรไทย อินเตอร์เนชั
น นแนล
่
ชูการ์ คคอร์ปอเรชัน่ จํากัดั (มหาชน)

7. น.สส.ศิรอาภา ศิรวิวิ ริ ยิ ะกุล
8. นายยอภิชาต นุ ชประยูร
9. นายยบุญชัย นุ ชปรระยูร 1
10. นาางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ 2
11. นาายไกรฤทธิ ์ นิลคู
ล หา
12. นาายสถาพร โคธีธีรานุ รกั ษ์
13. ว่าที
า ร่ อ้ ยตรีธรี ยุทธ
ท ช่างเพชร
14. นาายอิสกันต์ ไกรรวิทย์
15. นาายพูนศักดิ ์ บุญสาลี
ญ
หมายเหตุ:

1

2

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระะ และประธานกกรรมการตรวจจสอบ
กรรมการอิสระะ และกรรมการรตรวจสอบ
กรรมการอิสระะ และกรรมการรตรวจสอบ
กรรมการอิสระะ
กรรมการอิสระะ

ตามทีไ่ ด้เปิ ดเผผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้ขอ 8.2.2 การปรับโคครงสร้างภายหลังกาารจดทะเบียนในตลาาดหลักทรัพย์ฯ บริษษัท ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรชั
อ น่ และ
บริษทั นิสชิน ชูการ์ ("นักลงทุน ก..") ได้เซ็นสัญญาเพื่อเข้าลงทุนในบริษทฯ
ทั ผ่านบริษทั ร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งภภายหลังการเข้าจดททะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
พ ฯ ในครัง้ นี้ นักลงทุน ก จะส่งกรรมกาาร 1 ท่าน เข้ามาดํารงตํ
า าแหน่ งเป็ นกรรรมการของบริษทั ฯ โดยนายบุญชัย นุ ชประยู
ช
ร จะ
ลาออกจากตําแหน่
แ งกรรมการบริษทฯและกรรมการจาก
ทั
ก นักลงทุน ก จะเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ
น
ษททฯ
ั แทน
นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ ดํารงตําแหน่งเป็ป็ นกรรมการและเป็ นตัวแทนจาก บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด

สรุปปัจจัยความเสี่ยง::
1. ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากธุ
อ
รกจผลิ
กิ ต และจัดจํ
ด าหน่ ายนํ้าตาลทราย
ต
1.1 ความเสีย่ งจจากการผันผวนนของราคานํ้าตาลทรายในตล
าดโลก
ต
1.2 ความเสีย่ งจจากมาตรการททางการค้าของปประเทศคูค่ า้
1.3 ความเสีย่ งจจากสินค้าทดแททน
1.4 ความเสีย่ งจจากการจัดหาวัตั ถุดบิ อ้อยให้ตรงกั
ต บปริมาณ
ณและคุณภาพทีทีต่ อ้ งการ
1.5 ความเสีย่ งจจากผลกระทบดด้านบัญชีจากกการปรับราคาตราสารอนุ พนั ธ์ให้เป็ นราคาตลลาด
1.6 ความเสีย่ งจจากการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
ภาครัฐ
น
1.7 ความเสีย่ งจจากการเกิดหนีนี้เสียจากกระบววนการให้สนิ เชืชื่อชาวไร่ออ้ ย (เงิ
( นเกีย๊ ว)
1.8 ความเสีย่ งจจากการลงทุนในโครงการในออนาคตของบริษั
ษทฯ
1.9 ความเสีย่ งจจากความผันผววนของอัตราแลลกเปลีย่ นเงินตราต่
ต างประเทศศ
1.10 ความเสีย่ งจจากการผันผวนนของรายได้จากการขายนํ้าตาลทรายระหว่างฤดู
า การผลิต
1.11 ความเสีย่ งเรืรือ่ งผลกระทบตต่อสิง่ แวดล้อม
2. ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากธุ
อ
รกจผลิ
กิ ตและจัดจํ
ด าหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออ้อย
2.1 ความเสีย่ งจจากอุปสงค์เยือ่ กระดาษในตลาดโลก
2.2 ความเสีย่ งจจากการเปลีย่ นแปลงพฤติ
น
กรรรมการบริโภค
2.3 ความเสีย่ งจจากการขาดแคคลนวัตถุดบิ
2.4 ความเสีย่ งจจากความผันผววนของอัตราแลลกเปลีย่ นเงินตราต่
ต างประเทศศ
2.5 ความเสีย่ งจจากการไม่สามารถต่อสัญญาททีด่ นิ สําหรับท่อส่
อ งนํ้า และท่อระบายนํ้า
2.6 ความเสีย่ งเกกีย่ วกับเรือ่ งสิงแวดล้
ง่
อม
3. ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากธุ
อ
รกจผลิ
กิ ตและจัดจํ
ด าหน่ ายเอทานอล
3.1 ความเสีย่ งจจากความไม่แน่นนอนของนโยบบายภาครัฐ
3.2 ความเสีย่ งจจากการเปลีย่ นแปลงราคาอ้
น
างอิ
ง งเอทานอลในนประเทศ
3.3 ความเสีย่ งด้ด้านวัตถุดบิ
3.4 ความเสีย่ งจจากกําลังการผลิตเอทานอลของโรงงานในปประเทศไทยมีมากกว่าความต้อ้ งการใช้ภายใในประเทศ
3.5 ความเสีย่ งจจากการพึง่ พิงลูกค้ารายใหญ่
3.6 ความเสีย่ งจจากความผันผววนของอัตราแลลกเปลีย่ นเงินตราต่
ต างประเทศศ
3.7 ความเสีย่ งเรืรือ่ งผลกระทบตต่อสิง่ แวดล้อม
ส่วนทีที่ 1 หน้าที่ 7
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4. ความเสี่ยงอันเนื่ องมาจากธุ
อ
รกจผลิ
กิ ตและจําหน่ ายไฟฟ้ า
4.1 ความเสีย่ งจจากราคาจําหน่นายไฟฟ้าตามอัอัตราค่าไฟฟ้าอาจไม่
อ สะท้อนถึถึงต้นทุนทีแ่ ท้จจริงของกลุม่ บริริษทั ฯ
4.2 ความเสีย่ งจจากการปฏิบตั งานของโรงงาน
งิ
นไฟฟ้า
4.3 ความเสีย่ งเรืรือ่ งการปฏิบตั ตามกฎหมายแ
ิ
และกฎระเบียบเกี
บ ย่ วกับสิง่ แววดล้อม
5. ความเสี่ยงอื่นๆ
5.1 ความเสีย่ งในด้านการถูกควบคุ
ค มเสียงขอองทีป่ ระชุมผูถ้ อหุ
อื น้ จากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
5.2 ความเสีย่ งจจากการนํ าหุน้ สามั
ส ญของบริษั
ษทฯ เข้าจดทะะเบียนเป็ นหลักทรั
ก พย์จดทะเบียนในตลาดหหลักทรัพย์
แห่งประเทศศไทย
5.3 ความเสีย่ งจจากความผันผววนของราคาหุนสามั
น้
ญของบริริษทั ฯ หลังเข้าทํทาการซือ้ ขายใในตลาดหลักทรั
ท พย์ฯ
5.4 ความเสีย่ งจจากการใช้เงินทีไ่ ด้จากการระดมทุน
5.5 ความเสีย่ งจจากความผันผววนของอัตราดออกเบีย้
5.6 ความเสีย่ งจจากนโยบายกาารจ่ายเงินปนั ผล
5.7 ความเสีย่ งจจากข้อมูลทางกการเงินรวมเสสมือนอาจไม่สามารถแสดงผล
า
ลการดําเนินงาาน และฐานะกาารเงินของ
กลุม่ บริษทั ฯ
5.8 ความเสีย่ งด้ด้านการดําเนินการผลิ
น
ตของโรรงงานของกลุมบริ
ม่ ษทั ฯ
5.9 ความเสีย่ งด้ด้านการขนส่ง
5.10 ความเสีย่ งจจากอุบตั เิ หตุ
5.11 ความเสีย่ งจจากประกันภัยของบริ
ข ษทั ฯ อาาจไม่ครอบคลุมความสู
ม
ญเสีย และ/หรือ ภารระผูกพันทัง้ หมมด
5.12 ความเสีย่ งจจากการพึง่ พาบบุคลากร โดยเฉฉพาะเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบริ
บ้ หารหลักของงบริษทั ฯ
สรุปฐานนะการเงิ นและะผลการดําเนิ นงานที
น
่ผา่ นมา:

รายละเอียด

สินทรัพย์ร์ วม
หนี้สนิ รวมม
ส่วนของผูผูถ้ อื หุน้

หน่ วย

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

รายละเอียด

หน่ วย

รายได้จากกการขายและการรให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
า
ค่าใช้จา่ ยใในการบริหาร
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)
อัตราส่วนหนี
น ้สนิ ต่อส่วนผูถืถ้ อื หุน้ (D/E)
อัตราส่วนหนี
น ้สนิ ต่อส่วนขอองผูถ้ อื หุน้ (ปรัรับปรุง ภาระ

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาทต่อหุน้
เท่า

งวด 3 เดือน
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที
น ่
31 ธ.ค. 54
5
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
(งบการเงิ นรวม
น
(งบการรเงิ นรวม
(งบกการเงิ นรวม)
เสมือน)
น
เสมืมือน)
15,9988.3
16,549.8
16,169.1
15,4419.6
14,476.9
13,506.3
5
568.6
2,072.9
2,662.8

31 ธ.ค. 54
5
(งบการเงิ นรวม
น
เสมือน)
น
22,0076.7
(16,6666.7)
(4,2259.7)
1,110.4
0.34
2
27.12
5.03

ปี บัญชีสิ้นนสุดวันที่
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
(งบการรเงิ นรวม
(งบกการเงิ นรวม)
เสมืมือน)
224,630.7
18,051.7
(117,794.2)
(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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บริษทั เกษตตรไทย อินเตอร์เนชั
น นแนล
่
ชูการ์ คคอร์ปอเรชัน่ จํากัดั (มหาชน)
ผูกพันการรออกหุน้ ในอนาคคต) 1
อัตราส่วนหนี
น ้สนิ ทีม่ ภี าระดดอกเบีย้ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้
(IBD/E)
อัตราผลตตอบแทนต่อสินทรรัพย์ (ROA)
อัตราผลตตอบแทนต่อส่วนขของผูถ้ อื หุน้ (RO
OE)

เท่า

13.70

2.76

2.23

ร้อยละ
ร้อยละ

N/A2
N/A2

15.41
189.76

7.73
53.37

หมายเหตุ: 1 ปรับปรุงโดยหักภาระผู
ภ กพันการออกหหุน้ ในอนาคตจํานวนน 2,082.3 ล้านบาทท ออกจากหนี้สนิ รวม และบวกกลับเข้าไไปในส่วนของผูถ้ อื หุน้ เนื่องจากภาระ
ผูกพันการออกหุน้ ในนอนาคต จะถูกกลับรายการเป็
บ
นส่วนหนึนึ่งของส่วนของผูถ้ อื หุหน้ ภายหลังการเข้าจดทะเบี
จ
ยนในตลาดหหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้
2 ไ
ม่สามารถคํานวณไได้ เนื่องจาก (1) ไม่มีมยี อดต้นงวดงบการเเงินสําหรับรอบปีบญชี
ญ
ั สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
น
พ.ศ. 2554 เนนื่องจากบริษทั ฯ มิได้จดั ทํางบการเงิน
ั ชีสน้ิ สุดวันที่
รวมเสมือนในรอบเดีดียวกันของปีกอ่ นหรืรือ (2) ไม่มงี บกระแสสเงินสดรวมเสมือนสํสําหรับรอบปี บญ
ั ชีสนสุ
น้ิ ดวันที่ 30 กันยายยน พ.ศ. 2553 และปี บญ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
2

บริษทั ฯ มีผลกการดําเนินงานนทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื
อ ่ อง โดยในรระหว่างปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ถึง
วันที่ 31 ธัธนวาคม พ.ศ. 2555 รายได้ของบริ
ข ษทั ฯ มีการเติ
ก บโตอย่างสมํ่าเสมอ ซึงเป็
ง่ นผลมาจากก
(1)
รายไได้ของธุรกิจผลิลิตและจัดจําหนน่ายนํ้าตาลทราายของบริษทั ฯ ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกนํ้าตาลทราย
ไปยังต่างประเทศ
ง
คิดเป็ป็ นสัดส่วนไม่ตํต่าํ กว่าร้อยละ 60.0
6 ของรายไได้จากผลิตภัณฑ์
ณ น้ําตาลทรายยทัง้ หมดในแตต่ละปี ยกเว้น
งวด 3 เดืดือนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคมม พ.ศ. 2554 มีสดั ส่วนประมมาณร้อยละ 511.0 เนื่องจากเกิดภาวะขาดแแคลนนํ้ าตาล
ทรายในปประเทศ คณะกกรรมการอ้อยและนํ้ าตาลทรราย กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีการพิจารรณาปรับเพิม่ นํน้ าตาลทราย
โควตา ก. โดยมีการชดดเชยส่วนต่างราคาให้กบั ผูป้ ระกอบการแต่
ร
ละราย
ล
การทียอดขายของบริ
ย่
ริษทั ฯ ส่วนใหญ
ญ่เป็ นรายได้
จากการส่ส่งออกนํ้าตาลททรายนัน้ บริษทฯ
ทั จึงได้รบั ปรระโยชน์จากระดับราคานํ้าตาาลทรายในตลาาดโลกทีเ่ พิม่ สูงขึ
ง น้ โดยจาก
ราคาสัญญาซื
ญ อ้ ขายล่วงหหน้านํ้าตาลทรรายหมายเลข 11
1 ในตลาดล่วงหน้
ว านิวยอร์ก (NY#11) ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากระดัดับตํ่ากว่า 15
เซนต์ต่อปอนด์
ป ในช่วงต้น้ ปี พ.ศ. 2552 มาทําจุดสูงสุสดทีร่ ะดับประมาณ 36 เซนตต์ต่อปอนด์ในชช่วงต้นปี พ.ศ. 2554 ส่งผล
ให้บริษทั ฯ สามารถทําสัญญาขายนํ้าตาลทรายล่
ต
วงหน้าได้ในระดับราคาที
ร
ส่ งู ตลอดดช่วงปี พ.ศ. 22552 ถึงปี พ.ศศ. 2555 ทัง้ นี้
บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ในกาารทําสัญญาขาายนํ้ าตาลทรายยล่วงหน้าในลักษณะที
ก
ส่ อดคล้องกับการกําาหนดราคาขายยของ บริษทั
อ้อยและนนํ้ าตาลไทย จํากั
า ด เพื่อให้คงไว้
ง ซ่งึ อัตรากําไรขัน้ ต้นที่สอดดคล้องกับระบบบการจัดสรรผผลประโยชน์ ระหว่
ะ างชาวไร่
อ้อยและโโรงงานนํ้าตาลททราย หรือดีกว่วา (โครงสร้างกการจัดสรรผลปประโยชน์ระหวว่างชาวไร่ออ้ ยแและโรงงานนํ้าตาลทรายได้
ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 3.1.7 กาารกํากับดูแลขอองภาครัฐในอุตสาหกรรมอ้
ต
อยและนํ
ย
้ าตาลทรราย)
(2)
การเเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการขายนํนํ้าตาลทรายขอองบริษทั ฯ เป็ นผลมาจากปริ
น
มมาณอ้อยและจํจํานวนชาวไร่
ทีข่ ายอ้อยให้
ย กบั บริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ทุกปี การเพิม่ ขึน้ ของปริมาณอ้อยและจํ
ย
านวนชชาวไร่ดงั กล่าวเเป็ นผลมาจากนนโยบายของ
บริษทั ฯ ในการส่
ใ
งเสริมชาวไร่
ช เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีก่ ารปลูกอ้ออย การพัฒนาจากฝ
น
า่ ยไร่ เชช่น มีการวิจยั พพัฒนาเพื่อเพิมผลผลิ
ม่
ตอ้อย
ต่อไร่และะค่าความหวานนของอ้อย เป็ นต้
น น รวมทัง้ บริริษทั ฯ มีการปรรับปรุงกระบวนนการผลิตนํ้าตตาลทรายให้มประสิ
ปี
ทธิภาพ
มากขึน้
ใในขณะทีร่ ายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนืนื่อง ทัง้ จากกาารจําหน่ายเยือ่ กระดาษฟอกขขาวจากชานอ้อย
อ เอทานอล
และกระแแสไฟฟ้า ก็ยงั เติ
เ บโตได้อย่างต่
ง อเนื่อง ส่งผลให้
ผ บริษทั ฯ มีผลกําไรและกระแสเงินสดจากการดําเนินนงานที่ดขี ้นึ
ตามลําดับ บริษทั ฯ จึงมีมความสามารรถในการชําระคืนเงินกู้ระยะยาวได้ตามกําหนด
า
และนํ าเเงินส่วนเหลือไปลงทุ
ไ
นเพิม่
ศักยภาพใในการแข่งขันระยะยาวในอน
ร
นาคต
รรายได้จากการรขายและบริการของกลุ่มบริริษทั ฯ สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยาายน พ.ศ. 25553 และ พ.ศ.
2554 เท่ากั
า บ 20,636.2 ล้านบาท และะ 21,608.5 ล้านบาท
า
เพิม่ ขึน้ 972.3 ล้านบบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.7 และสํ
แ าหรับปี
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
น
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 22,076.7 ล้านบาท
า
และ 224,630.7 ล้านบบาท เพิม่ ขึน้
2,554.0 ล้ลานบาท หรือเพิ
เ ม่ ขึน้ ร้อยละ 11.6 การเติบโตของรายได้
โ
ดัดงั กล่าวเกิดจากกปจั จัยหลักคือ การเพิม่ ขึน้ ของราคาขาย
ข
และปริมาณการขายนํ
า
้ าตาลทรายของก
ต
กลุม่ บริษทั ฯ
กําไรสุทธิของบบริษทั ฯ สําหรับั ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวั
ด นที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25553 และ พ.ศ. 22554 เท่ากับ 1,078.5
1
ล้าน
บาท และะ 817.2 ล้านบบาท ลดลง 2661.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.2 แม้้ว่ารายได้จากการขายและกการบริการจะ
ส่วนทีที่ 1 หน้าที่ 9
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เพิม่ ขึน้ ก็ตาม
ต การลดลงงดังกล่าวมีสาเเหตุหลักจาก การที
ก ม่ ฝี นตกใในช่วงกลางฤดูดูหบี อ้อย 25533/2554 ทําให้บริ
บ ษทั ฯ ต้อง
ขยายเวลลาการเปิ ดหีบอ้ออยให้ยาวกว่าปกติ
า เป็ นสาเหหตุท่ที ําให้คุณภาพของอ้
ณ
อยลดลง และส่งผผลให้ผลผลิตนํ้ าตาลต่อตัน
อ้อยตํ่ากวว่าปกติ สําหรับั กําไรสุทธิสาํ หรับปี บญ
ั ชีสนสุ
น้ิ ดวันที่ 31 ธัธนวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เท่ากั
า บ 1,110.4
ล้านบาท และ 2,506.3 ล้านบาท ตามมลําดับเพิม่ ขึน้ 1,395.9 ล้านบาท
น
หรือเพิมขึ
ม่ น้ ร้อยละ 1225.7 โดยมีสาเเหตุหลักจาก
ความสามมารถของบริษทฯ
ทั ในการทําราาคาส่งออกนํ้าตาลทรายล่
ต
วงหหน้าได้ในระดับที
บ ด่ ี
ผลประกอบกาารที่ดขี น้ึ ส่งผลลให้บริษทั ฯ มีฐานะการเงินดีขน้ึ และมีสภาพคล่
ภ
องสูง โดดยมีกระแสเงินสดจากการ
น
ดําเนินงาานสุทธิในปี บญชี
ญ
ั สน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 แลละ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ 1,459.2 ล้า้ นบาท และ
2,680.7 ล้ลานบาท บริษทั ฯ สามารถจ่ายชํ
า าระหนี้สนิ ได้
ไ ตามกําหนด รวมทัง้ ได้มกี ารชํ
า าระคืนเงินนกูย้ มื ระยะยาวจจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกั
ง น ทําให้อตั ราส่
ร วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อหุ
อื น้ ลดลงจากก 38.83 เท่าเมืมื่อวันที่ 30 กันนยายน พ.ศ. 2554
2 มาเป็ น
6.98 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ทัง้ นี้ หากไม่รวมหนี้สิสนิ ภาระผูกพันั การออกหุน้ ใในอนาคต จํานวน
น 2,082.3
ล้านบาท ซึ่งเป็ นหนี้สนิ เกิดจากการปรรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ฯ และจะกลับรายการเป็
ร
นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ภายหลังการ
นํ าหุน้ สามมัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบีบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในนครัง้ นี้ อัตราส่สวนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะ
ลดลงเป็ น 2.98 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาาคม พ.ศ. 2555
อย่างไรก็ดี สําหรั
า บปี บญ
ั ชีสิสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศศ. 2556 บริษทั ฯ มีผลการดํดําเนินงานที่ลดลงจากรอบ
ด
เดียวกันของปี
ข ก่อน ซึง่ เปป็ นผลมาจากรรายได้ของธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ ายนํ้าตาลลทรายของบริษษัทฯ ทีล่ ดลงจาาก 20,371.6
ล้านบาท สําหรับปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31
3 ธันวาคม พ.ศ.
พ 2555 เปป็ น 13,590.5 ล้านบาท สําหหรับปี บญ
ั ชีสนสุ
น้ิ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยการลดลงดัดังกล่าว ส่วนใหหญ่เป็ นผลมาจจากราคานํ้าตาลทรายในตลาดทีล่ ดลง โดยนํ้าตาลทราย
ในตลาดลล่วงหน้านิวยอร์ก (NY#11) เฉลี่ยลดลงจากกระดับ 24.566 เซนต์ต่อปอนนด์ในไตรมาสทีที่ 1 ปี พ.ศ. 2555 มาอยู่ท่ี
ระดับประะมาณ 18.06 เซนต์
เ ต่อปอนด์ด์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2556 ประกอบบกับปริมาณกาารขายนํ้าตาลททรายทีล่ ดลง
จาก 1,1338.8 พันตัน ในนปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคคม 2555 เป็ น 888.9 พันตัน ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สสุดวันที่ 31 ธันวาคม
น
2556
หรือลดลงงร้อยละ 21.9 ซึซง่ มีสาเหตุมาจจากการทีบ่ ริษั
ษทั ฯ ลดปริมาณ
ณการขายนํ้าตาาลทรายดิบซึง่งเป็ นนํ้าตาลทรรายทีบ่ ริษทั ฯ
ส่งออกไปปยังต่างประเทศศ เพือ่ นํากลับมาละลาย
ม
(Rem
melt) เป็ นนํ้าเชืชื่อมเพือ่ แปรรูปเป็
ป นนํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ซึง่ มีราคาที่
สูงกว่า โดดยนํ้าตาลทรายส่วนดังกล่าวจะถู
ว กนํ ากลับมาละลาย
ม
และะแปรรูปเป็ นนํ้ าตาลทรายขาว
า
วบริสุทธิ ์เพื่อขายในปี พ.ศ.
2557
จากปจั จัยหลักข้
ก างต้น ส่งผลใให้บริษทั ฯ มีรายได้
า จากการขขายและบริการรลดลง โดยรายยได้จากการขาายและบริการ
ของกลุ่มบริ
บ ษทั ฯ สําหรัรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวั
ด นที่ 31 ธันวาคม
ว พ.ศ. 25555 และ พ.ศ. 2556 เท่ากับ 24,630.7 ล้้านบาท และ
18,051.7 ล้านบาท ลดลลง 6,579.0 ล้านบาท หรือลดดลงร้อยละ 26.77
สํา หรับกํา ไรสุสุทธิของบริษัทฯ
ท สํา หรับปี บับญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธัน วาค ม พ.ศ. 25555 และ พ.ศ. 2556 เท่า กับ
2,506.3 ล้ลานบาท และ 1,263.8 ล้านบบาท ลดลง 1,242.5 ล้านบาทท หรือลดลงร้อยละ 49.6 ซึง่ มมากกว่ารายได้ด้จากการขาย
และบริการที
า ่ลดลง ซึ่งเป็
เ นผลมาจากกบริษทั ฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายในนการขายของงธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ ายนนํ้ าตาลทราย
สําหรับปี บัญชีสน้ิ สุดวันที
น ่ 31 ธันวาคคม พ.ศ. 25566 ที่สูง หรือเท่ากั
า บ 1,932.8 ล้านบาท หรืออคิดเป็ นร้อยลละ 13.6 ของ
รายได้จากการขายนํ้าตาลทรายและก
ต
กากนํ้าตาล เพิมขึ
ม่ น้ จากร้อยละ 11.2 จากปี บับญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคมม พ.ศ. 2555
เนื่องจากในปี พ.ศ. 25556 บริษทั ฯ ลดดปริมาณการขายนํ้าตาลทรายดิบเพื่อนํ ากลลับมาละลาย (RRemelt) เป็ นนํ
น ้ าเชื่อมเพื่อ
แปรรูปเป็ป็ นนํ้าตาลทรายยขาวบริสุทธิซึ์ซึ่งมีราคาทีส่ งู กว่
ก า โดยนํ้าตาลลทรายส่วนดังกล่
ก าวจะถูกนํ ากลับมาละลายย และแปรรูป
เป็ นนํ้าตาาลทรายขาวบริริสทุ ธิ ์เพือ่ ขายในปี พ.ศ. 25577
ั ชีสน้ิ สุดวั
อย่างไรก็ดี บริริษทั ฯ ยังมีฐานนะการเงินทีด่ ี ในปี บญ
ด นที่ 31 ธันวาาคม พ.ศ. 25555 และ พ.ศ. 2556
2
บริษทั
ฯ จะมีกระะแสเงินสดทีไ่ ด้ดมา (ใช้ไป) ในนการดําเนินงานนสุทธิ ที่ 2,6800.7 ล้านบาท และ
แ (1,022.0)) ล้านบาท การรทีบ่ ริษทั ฯ มี
กระแสเงินสดที
น ใ่ ช้ไปในกการดําเนินงานนในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ว พ.ศ. 25556 นัน้ เป็ นผลลมาจากการทีบริ
บ่ ษทั ฯ ยังมี
สินค้าคงเเหลือทีส่ งู จากกการจัดเก็บนํ้าตาลทรายดิ
ต
บเพื
พื่อนํ ากลับละลายและแปรรูปเป็ นนํ้าตาลทรรายขาวบริสทุ ธิ ์ เพื่อทําการ
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บริษทั เกษตตรไทย อินเตอร์เนชั
น นแนล
่
ชูการ์ คคอร์ปอเรชัน่ จํากัดั (มหาชน)

ขายในปี พ.ศ. 2557 ส่งผลให้
ง
บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ จากก ณ วันที่ 31 ธัธนวาคม พ.ศ.. 2555 เท่ากับ 982.3 ล้าน
บาท หรือเพิ
อ ม่ ขึน้ ร้อยละะ 27.4 ประกอบบกับเจ้าหนี้การรค้าทีล่ ดลงซึง่ เป็ นไปตามปกกติของการทําธุธรกิจ
บริษทั ฯ สามารถจ่ายชําระหนี้สนิ ได้ตามกําหนด
า
และมีอตั ราส่วนหนี้สนต่
นิ อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจาาก 6.98 เท่า
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ น 5.07 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคคม พ.ศ. 25566 ทัง้ นี้ หากไม่รรวมหนี้สนิ ภารระผูกพันการ
ออกหุ้นในอนาคต จํานวน
น 2,082.3 ล้านบาท ซึ่งเป็
เ นหนี้สนิ เกิดจากการปรั
ด
บโครงสร้
โ
างของงกลุ่มบริษัทฯ และจะกลับ
รายการเเป็ น ส่ว นของผูผู้ถือ หุ้น ภายห ลัง การนํ า หุ้น สามัญ ของบริริษัท ฯ เข้า จดททะเบีย นในตลลาดหลัก ทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้
อัตราส่วนหนี
น ้สนิ ต่อส่วนของผู
น
ถ้ อื หุน้ ดังั กล่าวจะลดลงงเป็ น 2.41 เท่า ณ 31 ธันวาคคม พ.ศ. 2556
นักลงทุนสั
น มพันธ์
นักลงทุนสั
น มพันธ์
สถานทีติต่ ดิ ต่อ
E-Mail
โทรศัพท์ท
โทรสาร

นางสาวศิรอาภา
อ ศิรวิ ริ ยิ ะกกุล
24 อาคารเออกผล ถนนวิภาวดี
ภ รงั สิต แขววงดินแดง เขตดดินแดง กรุงเททพมหานคร 100400
ir@ktisgrouup.com
0-2692-08669 ถึง 73
0-2246-91225 หรือ 0-22446-9140

(ผูล้ งทุนควรศึกษาขข้อมูลในส่วนที่ี 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจจองซือ้ หลักททรัพย์)
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