บริษทั เกษตรไททย อินเตอร์เนชันแนล
น่
ชูการ์ คอร์ร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(

8.

โ
โครงสร้
างเงิ นทุ
น น

8.1 หหลักทรัพย์ขอองบริ ษทั ฯ
8.1.1 ทุทนจดทะเบียนและทุ
น
นที่ออกและเรี
อ
ยกชําระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศศ. 2556 บริริษทั ฯ มีทุนจดดทะเบียน 3,2774,573,000 บบาท และทุนเรีรยกชําระแล้ว
3,274,5573,000 บาท แแบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 32,745,7330 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100
1 บาท
ใในวันที่ 28 มกกราคม พ.ศ. 2556 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุนของบริ
น้
ษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้มมี ติอนุมติตั เิ ปลีย่ นแปลง
มูลค่าทีตราไว้
ต่
ของหุน้ สามั
ส ญของบริษั
ษทั ฯ จากเดิมหุนละ
น้ 100 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท
บ ส่งผลให้จานวนหุ
าํ
น้ สามัญของบริ
ญ
ษทั ฯ
หุน้
เพิม่ จากกเดิม 32,745,7730 หุน้ เป็ น 3,274,573,000
3
นนอกจากนี้ประะชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ดังกล่าาวยังได้มมี ติอนุนมตั กิ ารออกแและจัดสรรหุน้ สามั
ส ญเพิม่ ทุน
จํานวน 613,427,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
ร หนุ้ ละ 1 บาท
บ โดยมีรายลละเอียดดังนี้
1
1.

หุน้ สามัมัญเพิม่ ทุนของงบริษทั ฯ จํานววน 585,427,0000 หุน้ จัดสรรเเพือ่ เสนอขายให้แก่ประชาชนน

2
2.

หุน้ สามมัญเพิม่ ทุนของงบริษทั ฯ จํานววน 28,000,0000 หุน้ จัดสรรเเพือ่ รองรับใบสํสําคัญแสดงสิทธิ
ท ทีอ่ อกและ
เสนอขาายให้แก่พนักงานของบริ
ง
ษทั ฯ (ESOP)

ภภายหลังจากกการเสนอขายหุหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนจํานวน
น
585,427,000 หุน้ ในคครัง้ นี้ และหุน้ สามั
ส ญเพิม่ ทุน
จัดสรรเพื่อรองรับใบสํสําคัญแสดงสิทธิ
ท จํานวน 28,0000,000 หุน้ บริ
บ ษทั ฯ จะมีทุทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้ เป็ น 3,8888,000,000
ล าทีต่ ราไว้หุนนละ
้ 1 บาท แบบ่งออกเป็ นหุนสามั
น้
ญชําระแล้ล้วจํานวน 3,8660,000,000 หุน้ และหุน้ สามัญ
ั เพือ่ รองรับ
บาท มูลค่
ใบสําคัญแสดงสิ
ญ
ทธิจาํ นวน
น 28,000,0000 หุน้
ททัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ค
รบริษทั ฯ ครัง้ ที่ี 1/2557 เมื่อวันั ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25557 และทีป่ ระชุชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นประจําปี ครัง้ ที่ 1//2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 ไดด้มมี ติอนุ มตั ิการออกและจัดดสรรหุ้นสามัญเพิ
ญ ม่ ทุนของ
บริษทั ฯ เพิม่ เติมจากมมติทป่ี ระชุมคณ
ณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที
น ่ 29 มกราาคม พ.ศ. 2556 และมติท่ี
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุนของบริ
น้
ษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/25566 เมื่อวันที่ 28
2 มกราคม พ.ศ. 2556 ทีไได้
่ หมดอายุลง โดยมีมติคง
สัดส่วนกการออกและกาารจัดสรรหุน้ สาามัญเพิม่ ทุนขอองบริษทั ฯ ตามมทีเ่ คยอนุมตั ไิ ปแล้
ป ว
8.1.2 ข้ขอจํากัดการโโอนหุ้น
กการโอนหุน้ จะตต้องไม่ทําให้สดั ส่วนการถือหุหน้ โดยบุคคลต่ต่างด้าวมากกว่ว่าร้อยละ 49.0 ของหุน้ ทีม่ สิสี ทิ ธิออกเสียง
และจําหน่
ห ายได้เรียกชํชําระแล้วทัง้ หมมดของบริษทั ฯ หรือ 1,891,4400,000 หุน้ ภายหลั
ภ
งจากกาารเสนอขายหุนสามั
น้
ญให้แก่
ประชาชชน
8.1.3 หลั
ห กทรัพย์อื่น
เเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ทีป่ ระชชุมวิสามัญผูถ้ อหุ
อื น้ ก่อนการแแปรสภาพของบบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้ม ี
มติอนุ มัมตั กิ ารออกและะเสนอขายใบสสําคัญแสดงสิทธิ
ท จาํ นวน 28,0000,000 หนน่ วย ให้แก่พนัักงานของบริษั
ษทั ฯ (ESOP)
ใบสําคัญแสดงสิ
ญ
ทธิดงงกล่
ั าวมีอายุ 5 ปี อัตราการใใช้สทิ ธิใบสําคัญ
ญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยต่อหุน้ สสามัญ 1 หุน้ และมี
แ ราคาใช้
สิทธิเท่ากั
า บราคาเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเปป็ นครัง้ แรก (IPPO Price) โดยยมีรายละเอียดขข้อกําหนดสิทธิตามเอกสาร
แนบ 5
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น่
ชูการ์ คอร์ร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(
บริษทั เกษตรไททย อินเตอร์เนชันแนล

8.1.4 ขข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ
อ ้ นรายใหญ่ในเรื
ใ ่องที่ มีผลลกระทบต่อการออกและเส
ก
สนอขายหลักทรั
ก พย์ หรือ
ก
การบริ
หารงานของบริ ษทั ฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริ
บ ษทั ฯ ร่วมลลงนามอยู่ด้วย
- ม-ี
-ไม่
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(

8.2 ผูผถ้ ือหุ้นของบบริ ษทั ฯ
8.2.1 โครงสร้
โ
าง ณ วันจดทะเบียนในตลาดหล
ย
ลักทรัพย์ฯ
ณ ปจั จุบ นั ราายชื่อ ผู้ถือ หุ้นโดยนั
โ บ รวมกาารถือ หุ้นโดยผูผู้ท่เี กี่ย วข้อ งกักัน ตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญ ญัต ิ
หลักทรัพั ย์ และตลาดหหลักทรัพย์ พ.ศศ. 2535 จํานวน 10 รายแรกมีดงั นี้
ทันทีภายหลังกาารเสนอขายหุ้น
เพิ่ มทุน

ก่อนการเสนอขายหุ
อ
้นเพิ
น ่ มทุน1
ผู้ถือหุ้น

สัดส่วน

จํานวนหุ
า
้นที่ถือ

สัดส่วน

จํานวนหุ้นที่ถอื

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

2,070,3660,0002,361,960,00
0

63.272.1

2,070,360,0000

53.2

บริษทั 3 เอส โฮลดิง้ จํากัดบริริษทั ร่วมทุน2

291,600,0000-

8.9-

291,600,0000

7.5

นายศิรภาาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

190,000,000

5.8

190,000,0000

4.9

120,892,900

3.7

120,892,9900

3.1

-

-

87,267,000

4

2.2

38,880,000

1.2

38,880,0000

1.0

-

-

29,051,000

4

0.7

นายประสสงค์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

27,216,000

0.8

27,216,0000

0.7

นางวรยา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

27,215,900

0.8

27,215,9900

0.7

21,544,000

4

0.6

4

0.6

นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

นายศิรพัทั ธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด

3

นางสาวศิศิรอาภา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
บริษทั คิง วัน อินดัสตรี จํากัด

นายฉั ่ว คิม ฮัว้

3

3

นางสาวฉัฉั ่ว อิง๋ อิง๋

3

-

-

-

21,544,000

6

372,400,000

11.4

-

-

นางดารัตน์
ต วิภาตะกลัศ

12,349,900

0.4

12,349,9900

0.3

นางสาวภั
ภัทรานงค์ สุทธิวเิ ศษษศักดิ ์

7,875,000

0.2

7,875,0000

0.2

นางสาวกกนกทิพย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

7,776,000

0.2

7,776,0000

0.2

-

0.0

28,000,0000

0.7

108,007,300

3.3

906,428,32200

23.3

3,274,573,000

100.0

3,888,000,0000

100.0

บริษทั ยูทีที กรุ๊ป จํากัด

พนักงานบบริษทั ฯ ทีซ่ อ้ื ใบสําคัญแสดงสิทธิจากการรเสนอขายหลักทรัพย์
ให้แก่พนักั งาน (ESOP)
อื่นๆ5
รวม
หมายเหตุ:

1

สัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 14 สิงหาาคม13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
พ 2556
2
บริษทั 3 เอส โฮฮลดิง้ จํากัดบริษทั ร่วมทุ
ว น จะถูกจัดตัง้ ขึน้ สําหรับการร่วมทุนระหว่
น าง (1) บริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรรชั ่น และ(2) บริษทั นิสชิน ชูการ์ ("นัก
ลงทุน ก.") บริษษัท ก. และ (3) นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล โดดยรายละเอียดการร่วมทุ
ว นดังกล่าวได้ถูกเปิ
ก ดเผยไว้ในส่วน 2 หัวข้อ 8.2.2 การปปรับโครงสร้างก่อน
และหลังการเข้าจดทะเบี
า
ยนในตลาดดหลักทรัพย์ฯ
3
ผูถ้ อื หุน้ กลุ่มดังกล่
ง าวได้รบั การจัดสรรหุ
ส น้ จากการออกกและเสนอหุน้ สามัญให้
ญ แก่ประชาชนในนครัง้ นี้ โดยการจัดสสรรดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ
น ่งของการปรับ
โครงสร้างบริษททฯ
ั ทัง้ นี้ กลุ่มผูถ้ อื หุนดั
น้ งกล่าวจะเข้าซือ้ หุหน้ สามัญของบริษทั ฯ ในระยะเวลา และรราคาทีเ่ ทียบเท่ากับกการเสนอขายหุน้ สามัมัญให้แก่ประชาชน
ทุกประการ รายยละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับโครงสร้างดั
า งกล่าวจะถูกเปิดเผยอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.2.4 การปรับบโครงสร้างธุรกิจ
4
จํานวนหุน้ ดังกลล่าวเป็นการประมาณ
ณการเบือ้ งต้น การจัดสรรหุ
ด
น้ ให้แก่บุคคลลดังกล่าวเป็ นไปตามมสัญญาซือ้ ขายหุน้ ซึง่ บริษทั ฯ ตกลงทีจ่ ะจัดสรรหุน้ เท่ากับ
มูลค่าตามสัญญา
ญ โดยมูลค่าทีบ่ ริษั
ษทั คิง วัน คอร์ปอเรรชัน่ ลิมเิ ต็ด (“KWC””) จะได้รบั เท่ากับ 872,670,000 บาท บบริษทั คิง วัน อันดัสตรี
ส จํากัด (“KWI”)
เท่ากับ 290,510,000 บาท นายฉัว่ คิม ฮัว้ เท่ากับ 2155,440,000 บาท และ นางสาวฉั ่ว อิง๋ อิง๋ ไม่
ไ เกิน 215,440,0000 บาท
5
ทัง้ นี้ ยังมีกลุ่มผู้ถือหุน้ สิงคโปร์อกี 3 บริษทั ที่จะได้รบการจั
บั
ดสรรหุน้ ในครรัง้ นี้ กล่าวคือ บริษั
ษทั ไซเล็ม อินเวสเม้ม้นท์ส จํากัด (“XI”) จะได้รบั เท่ากับ
87,270,000 บาาท บริษทั ซิโนแท็ค กรุ๊ป จํากัด (“SG”) จะได้
จ รบั เท่ากับ 200,,470,000 บาท และบบริษทั ฟาร์อสี ท์ดสิ ทิลเลอร์ จํากัด (“FEDD”) จะได้รบั เท่ากับ
200,470,000 บบาท
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บริษทั เกษตรไททย อินเตอร์เนชันแนล
น่
ชูการ์ คอร์ร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(
6

บริษทั ยูที กรุ๊ป จํากัด จะดําเนินการรขายหุน้ สามัญของบบริษทั ฯ จํานวน 372,,400,000 หุน้ ในการรเสนอหุน้ สามัญต่อปประชาชนในครัง้ นี้

ทัง้ นี้ ภายหลังการเข้าจดทะเเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ
ก ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล แลละนางหทัย ศิริรวิ ริ ยิ ะกุลจะมี
สัดส่วนกการถือหุน้ ในบบริษทั ฯ ลดลงจจากร้อยละจากกร้อยละ 86.8 เป็ นร้อยละ 73.1 ในขณะะทีก่ ลุ่ม บริษทั คิง วัน คอร์
ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด ซึง่ ปรระกอบด้วย บริริษทั คิง วัน คออร์ปอเรชั ่น ลิมเิ ต็ด บริษทั คิง วัน อันดัสตรีร จํากัด นายฉัว่ คิม ฮัว้ และ
นางสาววฉัว่ อิง๋ อิง๋ จะมีมีสดั ส่วนการถือหุน้ รวมภายหหลังการเข้าจดทะเบียนในตลลาดหลักทรัพย์ฯ์ ประมาณร้อยละ 4.1 และ
กลุ่มผูถ้ อหุ
ื น้ สิงคโปร์ออีกี 3 บริษทั กลล่าวคือ บริษทั ไซเล็ม อินเวสสเม้นท์ส จํากัด บริษทั ซิโนแท็ค กรุ๊ป จํากัด และ บริษทั
ฟาร์อสี ท์ทดสิ ทิลเลอร์ จํากัด จะมีสดั ส่วนการถือหุน้ รวมภายหลั
ร
งการเข้าจดทะเบีบียนในตลาดหลลักทรัพย์ฯ ประมาณร้อยละ
1.3
8.2.2 การปรั
ก
บโครงสร้างก่อน แลละหลังการเข้าจดทะเบี
า
ยนใในตลาดหลักทรั
ท พย์ฯ
ณ บริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรรชัน่ และบริษทั นิสชิน ชูการ์ ("นักลงทุน ก.") ได้แสดงเจตตนารมณ์ในการรเข้าลงทุนใน
บริษัทฯ ผ่านบริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จํากัด บริษทั โฮลดิ
โ ้ง (“บริษทร่
ทั วมทุน”) โดดยโดย บริษทั ก.ได้ดําเนินการทํ
ก าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ในกการเข้าลงทุนในบริ
ใ ษทั ฯ กับนางหทัย ศิรวิวิ ริ ยิ ะกุล ซึ่งเป็ปนผู้ถือหุ้นใหญ
ญ่ ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 27
ธันวาคมม พ.ศ. 2555 ต่อมา เมื่อวันที
น ่ 16 กันยายยน พ.ศ. 25566 นักลงทุน ก.. ได้เข้าเซ็นสัญ
ญญาลงทุนในหหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ผ่านบริษทั โฮลดิง้ เป็ นจํานวนนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิ
เ น 2,650.0 ประมาณ
ป
2,6000.0 ล้านบาท ปจั จุบนั มีนกั ลงทุนต่างชาติ
(“บริษทั ก.”) โดยทัง้ สองบริ
ส
ษทั เป็ นซึซง่ ไม่ใช่บุคคลบบริษทั ทีไ่ ม่มคี ววามเกีย่ วโยงกันั กับบริษทั ฯ แและผูถ้ อื หุน้ ขอองบริษทั ฯ ได้
แสดงเจตนารมณ์ในกาารเข้าลงทุนในนบริษทั ฯ ผ่านบบริษทั โฮลดิ้ง (“บริ
( ษทั ร่วมทุน”)
น โดย บริษทั ก.ได้ดําเนินการทํ
ก าบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ในกการเข้าลงทุนในบริ
ใ ษทั ฯ กับนางหทัย ศิรวิวิ ริ ยิ ะกุล ซึ่งเป็ปนผู้ถือหุ้นใหญ
ญ่ ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 27
ธันวาคมม พ.ศ. 2555
ใ อ้ งต้น การเข้าทํารายกาารดังกล่าวสามาารถแบ่งออกเป็ป็ น 5 ขัน้ ตอนดดังนี้
ในเบื
(
(1)

นักลงทุทุน ก.บริษทั ก.
ก จะเข้าถือหุนสามั
น้
ญของบริริษทั ฯ ผ่านบริรษัทร่วมทุน ร่ววมกับนางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
โดย นาางหทัย ศิรวิ ริ ยะกุ
ยิ ล และนักลงทุ
ล น ก.บริษทั ก. จะร่วมกันั จัดตัง้ บริษททร่
ั วมทุน กล่าวคื
ว อ บริษทั 3
เอส โฮลดิง้ จํากัด เพือเข้
่ าถือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จํานวนทัง้ สินประมาณร้
น้
อยยละ 25.0 ของหหุน้ ทีจ่ าํ หน่ าย
ได้แล้วทัง้ หมดของบริริษทั ฯ ภายหหลังการเข้าจดททะเบียนในตลาาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ท้ายสุด นางหทัย ศิร ิ
วิรยิ ะกุล จะถือหุน้ ในนบริษทั ร่วมทุน ร้อยละ 70.0 ผ่านบริษทั หทัยจรูญเออกโฮลดิ้ง จํากัด (ซึ่งถือหุ้น
ประมาณร้อยละ 100.0 โดย นางหหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุกุล) และนักลงททุน ก.บริษทั ก จะถือหุน้ ในบบริษทั ร่วมทุน
ป น่ และบบริษทั นิสชิน ชูการ์ จะถือหุนนในบริ
้
ษทั ร่วมททุนร้อยละ 25
ร้อยละ 30.0 (บริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรชั
และร้อยละ
ย 5 ตามลําดัดบ)
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บริษทั เกษตรไททย อินเตอร์เนชันแนล
น่
ชูการ์ คอร์ร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(
หทัย ศิ ริ วิริยะกุล

นั กลงทุน ก.
ท้ายสุดร้้อยละ 30.0

ร้อยละ 100.0
บริ ษั ท หทั
ห ยจรูญเอก
โฮลดิดิ้ ง จํากัด
ท้ายสุดร้อยละ 700.0
บ ษั ทร่วมทุน
บริ
หทัย ศิ ริ วิิ ริยะกุล
ร้อยละ 100.0

บริ ษัท ก.
ท้ายสุดร้อยละ
อ 30.0

บริ ษั ท หทัยั จรูญเอก
โฮลดิ้ ง จํากัด
ท้ายสุดร้อยละ 70.0
บริรษั ทร่วมทุน

((2)

ก่อ นกาารเข้าจดทะเบีบีย นในตลาดหหลักทรัพย์ฯ นนางหทัย ศิรวิ ริริ ิยะกุ ล ดําเนิ นนการจะโอนหุุ้นสามัญ ของ
บริษทั ฯ จํานวน 291,600,000 หุน้ หรื
ห อคิดเป็ นร้ออยละ 7.5 ของหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายไได้แล้วทัง้ หมดดของบริษทั ฯ
ภายหลลังการเข้าจดททะเบียนในตลาาดหลักทรัพย์ฯ ให้กบั บริษทั ร่รวมทุน โดยจําานวนหุน้ สามัญที
ญ จ่ ะถูกโอน
ดังกล่ าว
า มิใ ช่ เป็ น ส่วนของหุ
ว
้นสามมัญ ที่ถูก ห้า มขขายตามประกกาศคณะกรรมมการตลาดหลักั ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศศไทย ที่ บจ/รร 01-03 เรื่องกการห้ามผูบ้ ริหาารหรือผูถ้ อื หุนและผู
น้
ท้ เ่ี กี่ยวขข้องขายหุน้ แลละหลักทรัพย์
ภายในนระยะเวลาทีก่ าหนด
าํ
พ.ศ. 2544 (“ประกาศ Silent Period””)
นอกจาากนี้ บริษทั ร่วมทุนได้แสดงเเจตนาทีจ่ ะไม่ขายหุ
ข น้ จํานวนนดังกล่าวภาย หลังการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหหลักทรัพย์ฯ เป็ปนระยะเวลาอยย่างน้อย 1 ปี
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บริษทั เกษตรไททย อินเตอร์เนชันแนล
น่
ชูการ์ คอร์ร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(
ห ย ศิ ริวิริยะกุล
หทั

หทัย ศิ ริวิริยะกุล

ร้อยละ 100.00
บริริ ษั ท หทัยจรูญเอก
นั กลงทุน ก.
โฮลดิ้ ง จํากัด
ท้ายที่สุดร้อยลละ 70.0
โอนหุน้ สามัญของ ท้ายสุดร้อยละ 30.0
บริษัทฯ จํานวน
291,600,000 หุ้น
บริ ษั ทร่วมทุน
ร้อยละ 7.5

ร้อยละ 53.6
5
บริ ษั ทฯ

ห ย ศิ ริวิริยะกุล
หทั

หทัย ศิ ริวิริยะกุล

ร้อยละ 1000.0
บริริ ษั ท หทัยจรูญเอก
บริ ษัษั ท ก.
โฮลดิ้ ง จํากัด
ท้ายสุดร้อยละ 70.0
โอนหุน้ สามัญของ ท้ายสุดร้อยละ 30.0
บริษัทฯ จํานวน
291,600,000 หุ้น
บริ ษัทร่วมทุน
ร้อยละ 7.5

ร้อยละ 53.2
บริ ษั ทฯ

((3)

นางหทัทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล จะโอนหุน้ สาามัญของบริษทฯ
ทั จํานวน 4117,364,800 หุ้นหรือคิดเป็ นร้
น อยละ 10.7
ของหุนนที
้ จ่ าํ หน่ ายได้แล้
แ วทัง้ หมดขอองบริษทั ฯ ภายยหลังการเข้าจดทะเบี
จ
ยนในตตลาดหลักทรัพย์
พ ฯ ไม่เกิน 2
อาทิตย์ ให้กบั บริษทร่
ทั วมทุน โดยจํานวนหุน้ สามมัญทีจ่ ะถูกโอนนดังกล่าว มิใช่เเป็ นส่วนของหุนุ้ สามัญทีถ่ ูก
ห้ามขาายตามประกาศศ Silent Periodd
หทัย ศิ ริวิริยะกุล
ร้อยละ 100.0
บริ ษัท หทัยจรูญเอก
นั กลงทุน ก.
โฮลลดิ้ ง จํากัด
ท้ายสุดร้
ด อยละ 30.0
ท้ายสุดร้อยละ 700.0
โอนหุน้ สามัญของบริษทั
จํานวน 417,3644,800 หุ้น
บริ ษั ทร่วมทุน
ร้อยละ 100.7
ร้อยละ 7.5

หทัย ศิ ริวิริยะกุล
ร้อยละ 42.5
บ ษั ทฯ
บริ

หทัย ศิ ริ วิริยะกุล
ร้อยละ 100.0
บริ ษั ท หทัยจรูญเอก
บริ ษัท ก
โฮฮลดิ้ ง จํากัด
ท้ายสุดร้อยละ 30.0
ท้ายสุดร้อยละ 70.0
โอนหุน้ สามัญของงบริษทั ฯ
จํานวน 417,364,8800 หุ้น
บริ ษั ทร่วมทุน
ร้อยละ 10.7
ร้อยละ 7.5

หทัย ศิ ริวิวิริยะกุล
ร้อยละ 42.5
บริ ษัษั ทฯ
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บริษทั เกษตรไททย อินเตอร์เนชันแนล
น่
ชูการ์ คอร์ร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(

(
(4)

เมือ่ ครบบ 6 เดือนภายยหลังการเข้าจดดทะเบียนในตลลาดหลักทรัพย์ยฯ นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล จะโโอนหุน้ สามัญ
ของบริริษทั ฯ อีกจํานวน
น 263,035,200 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.8
6 ของหุน้ ทีจจํ่ าํ หน่ ายได้แล้วทั
ว ง้ หมดของ
บริษทั ฯ ภายหลังการรเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั
ก พย์ฯ ให้กบบริ
บั ษทั ร่วมทุน โดยจํานวนหหุน้ สามัญทีจ่ ะ
ถูกโอนนดังกล่าว จะเปป็ นส่วนของหุ้นสามัญที่นางงหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุ
ะ ล สามารถโโอนได้ตามปรระกาศ Silent
Period
หทัย ศิ ริวิริย ะกุล
ร้อยละ 100.0
บริ ษั ท หทัยจรูญเออก
นั กลงทุน ก.
โฮลดิ้ ง จํากัด
ท้ายสุดร้อยละ 30.0
3
ท้ายสุสดร้อยละ 70.0
โอนหุนสามั
น้
ญของบริษทั ฯ
จํานวนน 263,035,200 หุ้น
บริ ษั ทร่วมทุน
ร้อยละ 6.8
ร้้อยละ 18.2

หทัย ศิ ริ วิริยะกุล
ร้อยละ 35.8
บริ ษั ทฯ

หทัย ศิ ริ วิริยะกุล
ร้อยละ 1000.0
บริ ษั ท หทัยจรูญเอก
บริริ ษั ท ก
โฮลดิ้ ง จํากัด
ท้ายสุดร้อยละ 30.00
ท้ายสุดร้อยละ
อ 70.0
โอนหุน้ สาามัญของบริษทั ฯ
จํานวน 2663,035,200 หุ้น
บริ ษั ทร่วมททุน
ร้อยละ
อ 6.8
ร้อยละ 18.2

ห ย ศิ ริ วิริยะกุล
หทั
ร้อยละ 35.88
บริ ษั ทฯ

(
(5)

เมือ่ ครบบ 1 ปีภายหลังการเข้
ง
าจดทะเบียนในตลาดหหลักทรัพย์ฯ นางหทั
น
ย ศิรวิ ริ ยะกุ
ิ ล จะโอนหหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ จํานวน 1,360,800,000
1
0 หุน้ หรือคิดเป็
เ นร้อยละ 355.0 ของหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้แล้วทั
ว ง้ หมดของ
บริษทั ฯ ภายหลังจากกการเข้าจดทะะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กบั บริษทั หหทัยจรูญเอกโโฮลดิ้ง จํากัด
(ซึง่ ถือหุหน้ ประมาณร้อยละ
อ 100.0 โดย
โ นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล) โดยจํ
โ านวนหุน้ สามัญทีถ่ ูกโอนนดังกล่าว จะ
เป็ นส่วนของหุน้ สามัญที
ญ น่ างหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล สามมารถโอนได้ตามประกาศ Sileent Period
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บริษทั เกษตรไททย อินเตอร์เนชันแนล
น่
ชูการ์ คอร์ร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(
หทัย ศิ ริ วิริรยิ ะกุล
ร้อยละ 100.0
บริ ษัท หทัยจรู
จ ญเอก
โฮลดิ้ ง จํากั
า ด
ร้อยละ 70.0

นั กลงททุน ก.
ร้อยละ 30.0

บริ ษัทร่วมทุ
ม น
ร้อยละ25.0

โโอนหุน้ สามัญของบริรษัทฯ
จํานวน 1,360,800,0000
หุ้น ร้อยละ35.0

หทัย ศิ ริวิริยิ ะกุล
ร้อยละ 35.0

ร้อยละ 0.8

บริษัทฯ
หทัย ศิ ริ วิริยะกุล
บริ ษั ท ก
ร้อยละ
ย 30.0

ร้อยลละ 100.0
บริ ษั ท หทัยจรูญเอก
เ
โฮลดิ้ ง จํากัด
ร้รอยละ 70.0

บริ ษั ทร่วมทุน
ร้อยละ 25.0

โอนนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
จํานววน 1,360,800,000 หุ้น
ร้อยละ 35.0

หทัย ศิ ริวิริยะกุกุล
ร้อยละ 35.0

ร้อยละ 0.8%

บริษัทฯ
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มมหาชน)

จากการรปรับโครงสร้างดังกลล่าว จะทําให้มผี ลการเปลีย่ นแปลงผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรกดังนี้
ภายหลังขัน้ ตอนที่ 2*

ก่อนการทํารายการ
ผู้ถือหุห้น

สัดส่วน
ว

จํานวนหุ้นที่
ถือ

สัดส่วน

จํานวนหุ้นที่
ถือ

(ร้อยลละ)

ภายหลังั ขัน้ ตอนที่ 3

(ร้อยละ)

ภายหลังขัน้ ตอนที่ 4

สัดส่วน

จํานวนหุ้นที
น ่
ถือ

(ร้อยละ)

ภายหลังขัน้ ตอนทีที่ 5

สัดส่วน

จํานวนหุ
น ้นที่
ถือ

สัดั ส่วน

จํานวนหุ้นที่
ถือ

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)
อ

บริษทั หทัยจรูญเอกโฮลดิง้ จํากัด

-

-

-

-

-

-

-

-

1,360,800,000

35.0

บริษทั ร่วมทุน

-

-

291,600,000

7.5

708,964,8800

18.2

9722,000,000

25.0

972,000,000

25.0

2,361,960,000

60.8

2,070,360,000

53.2

1,652,995,2200

42.5

1,3899,960,000

35.8

29,160,000

0.8

นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

190,000,000

4.9

190,000,000

4.9

190,000,0000

4.9

1900,000,000

4.9

190,000,000

4.9

นายศิรพัทธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

120,892,900

3.1

120,892,900

3.1

120,892,9900

3.1

1200,892,900

3.1

120,892,900

3.1

บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชัน่น ลิมเิ ต็ด

87,267,000

2.2

87,267,000

2.2

87,267,0000

2.2

877,267,000

2.2

87,267,000

2.2

นางสาวศิรอาภา ศิรวิ ริ ยิ ะกุกุล

38,880,000

1.0

38,880,000

1.0

38,880,0000

1.0

388,880,000

1.0

38,880,000

1.0

บริษทั คิง วัน อินดัสตรี จํากั
า ด

29,051,000

0.7

29,051,000

0.7

29,051,0000

0.7

299,051,000

0.7

29,051,000

0.7

นายประสงค์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

27,216,000

0.7

27,216,000

0.7

27,216,0000

0.7

277,216,000

0.7

27,216,000

0.7

นางวรยา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

27,215,900

0.7

27,215,900

0.7

27,215,9900

0.7

277,215,900

0.7

27,215,900

0.7

นายฉั ่ว คิม ฮัว้

21,544,000

0.6

21,544,000

0.6

21,544,0000

0.6

211,544,000

0.6

21,544,000

0.6

นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋

21,544,000

0.6

21,544,000

0.6

21,544,0000

0.6

211,544,000

0.6

21,544,000

0.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,349,900

0.3

12,349,900

0.3

12,349,9900

0.3

122,349,900

0.3

12,349,900

0.3

นางสาวภัทรานงค์ สุทธิวเิ ศษศั
ศ กดิ ์

7,875,000

0.2

7,875,000

0.2

7,875,0000

0.2

7
7,875,000

0.2

7,875,000

0.2

นางสาวกนกทิพย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุ
ะ ล
พนักงานบริษทั ฯ ทีซ่ อ้ื ใบสํสําคัญแสดงสิทธิจากการ
เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน (ESOP)

7,776,000

0.2

7,776,000

0.2

7,776,0000

0.2

7
7,776,000

0.2

7,776,000

0.2

28,000,000

0.7

28,000,000

0.7

28,000,0000

0.7

288,000,000

0.7

28,000,000

0.7

อื่นๆ

906,428,3200

23.3

906,428,3200

23.3

906,428,32200

23.3

906,4428,3200

23.3

906,428,3200

23.3

รวม

3,888,000,000

100.0
1

3,888,000,000

100.0

3,888,000,0000

100.0

3,8888,000,000

100.0

3,888,000,000

100.0

นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

บริษทั ยูที กรุ๊ป จํากัด
นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ

*

ณ ปจั จุบนั รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปตามขัน้ ตอนที่ 2

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 0

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันั ่นแนล ชูการ์ คอร์ร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(

ดังนัน้ โโครงสร้างการรถือหุน้ ของกลุมบริ
่ม ษทั ฯ ภายยหลังการเข้าทําํ รายการของนนักลงทุน ก.บริริษทั ก. เสร็จ
สิน้ จะมีโครงสร้ร้างดังนี้
หทัย ศิร ิวิรยิ กุล
ร้ร อยละ 100.0
บริษทั หทัย จรูญเอกก
โฮลดิง้ จํา กัด
ร้ร อยละ 70.0

บ ษทั ก.
บริ
ร้อยละ 300.0
IPO
ประมาณร้อยละ
อ 20.0

กลุม่ ผูถ้ ือหุ้น
สิง คโปร์
ร้อยละ 5.4

บริษทั ร่วมทุ
ม น
ร้อยละ 25.0

ร้อยละ 35.0

หทัย ศิร ิวิรยิ กุล
ร้อย ละ 0.8

อืน่ ๆ

ประมาณร้้อยละ 13.8

บริษทั ฯ

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ก จะใช้ช้เงินจํานวนทังสิ
ง้ น้ ประมาณ 22,600.0 ล้านบบาท ในการลงททุนในหุน้ สามัญของบริ
ญ
ษทั ฯ
ผ่ผ า นบริษัท ร่ ว มทุน โดยบริษั
ษ ท ก. นัก ลง ทุ น ก. จะไม่ มีม อํ า นาจในกาารบริห ารของ บริษัท ฯ อย่ า งมีนัย สํา คัญ
น
นอกจากนี
้ หากบริษทั ฯ จะต้ต้องทําการซื้อขายสิ
ข นค้ากับนักลงทุน ก.บริษั
ษท ก. ดังกล่าาว บริษทั ฯ จะซซื้อขายสินค้า
ใ
ในราคาและเงื
ออนไขการค้
่
าตลลาด
อย่างไรรก็ดี หนึ่งในเงืงื่อนไขของนักลงทุน ก.บริษทั ก. ในการเขข้าลงทุนครัง้ นี้ คือ นักลงทุน ก. บริษทั ก
จ องได้รบั ตําแหน่
จะต้
า งกรรมการในบริษทั ฯ 1 ตําแหน่ ง โดยหากมีการปรัรับโครงสร้างดังั กล่าว นักลงททุน ก. บริษทั
ก จะส่งกรรมกการเข้ามาแทนนที่ นายบุญชัย นุชประยูร
ก.
โดยการทํารายการปรับโครงสร้างภภายหลังการจดดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยย์ฯ ดังกล่าว นางหทั
น
ย ศิริ
วิรยิ ะกุล และนนักลงทุน ก. บริ
บ ษทั ก. จะดําเนิ
า นการทํารายการโดยปฏิฏิบตั ิตามประกกาศ Silent Period และ
ก
กฎเกณฑ์
ทเ่ี กียยวข้
่ องอื่นๆ อยย่างเคร่งครัด โดยประกาศ Siilent Period กําหนดการจํากัดั สิทธิการขายยหุน้ ของผูเ้ ข้า
ข่ขาย ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ เ่ี กี่ยวข้องของบริษทั ฯ หรืรือผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อหุ
อื น้ มากกว่า
ร้รอยละ 5.0 ในนบริษทั ฯ โดยนํนําหุน้ ดังกล่าวรรวมกันจํานวนนไม่เกินร้อยละ 55.0 ของทุนชชําระแล้วหลังจากการเสนอ
จ
ข น้ สามัญเพิ
ขายหุ
เ ม่ ทุนต่อประะชาชน มาจัดสรรเป็ นส่วนหุน้ ทีถ่ ูกห้ามขาย โดยจะต้องหห้ามนําหุน้ ดังกล่
ก าวออกขาย
ภ
ภายในระยะเว
ลา 1 ปี นับแต่วันทีห่ นุ้ เริม่ ทําการซื
า
อ้ ขายในนตลาดหลักทรัพย์
พ แห่งประเทศศไทย อย่างไรก็ดี ผูเ้ ข้าข่าย
ส
สามารถทยอย
น อยละ 25.0 ของหุน้ ทีถ่ กู ห้า้ มขายเมือ่ ครบบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน
ขายหุน้ ได้ในอัอัตราส่วนไม่เกินร้

นนโยบายการจจ่ายเงิ นปันผลล
บ ษทั ฯ มีนโยยบายการจ่ายเเงินปนั ผลให้แก่กผถู้ อื หุน้ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50.0
บริ
5 ของกําไรรสุทธิของงบกาารเงินเฉพาะ
กิจการ ทีเ่ หลือหลังจาากหักเงินสํารอองต่างๆ ทุกประเภทตามที
ป
ไ่ กําหนดไว้ในข้
ได้
น อบังคับของงบริษทั ฯ และตตามกฎหมาย
หากไม่มีมเี หตุจาํ เป็ นอื่นใด
น หรือไม่ถูกจํ
ก ากัดโดยสัญญาเงิ
ญ นกู้ และะการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อกาารดําเนินงาน
ปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสําคัญ ตามที
ต ค่ ณะกรรรมการพิจารณาเห็นสมควรหหรือเหมาะสม แและการดําเนินการดั
น
งกล่าว
จะต้องกก่อให้เกิดประโโยชน์ สูงสุดต่อผู
อ ถ้ ือหุน้ มติคณะกรรมการบ
ค
บริษทั ฯ ทีพ่ จิ ารณาเรื
า
่องดังกกล่าวนัน้ ให้นําเสนอเพื่อขอ
อนุ มตั จิ ากที
า ป่ ระชุมผูถถื้ อื หุน้ เว้นแต่เป็
เ นการจ่ายเงินป
น นั ผลระหว่างกาลซึ
า
ง่ คณะกกรรมการบริษษัทั มีอํานาจอนุมัมตใิ ห้จ่ายเงิน
ปนั ผลระะหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานนให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในนการประชุมคราวต่
ค อไป ทังั ้ นี้ หากบริษทฯ
ทั เล็งเห็นถึง
8.3

ส่วนที่ 2 หน้
ห าที่ 0

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันั ่นแนล ชูการ์ คอร์ร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(

โอกาสในการลงทุน บริษทั ฯ จะขอออนุ ญาตผูถ้ อื หุนในการพิ
น้
จารณ
ณาขอยกเว้นการจ่ายเงินปนั ผผลให้แก่ผถู้ อื หุหน้ เพือ่ นําเงิน
ไปสนับสนุ
ส นการลงทุนเป็
น นครัง้ ๆ ไป
บบริษทั ย่อยของงบริษทั ฯ มีนโยยบายในการจ่ายเงิ
า นปนั ผลไม่ม่น้อยกว่าร้อยลละ 50.0 ของกําาไรสุทธิตามงบบการเงินของ
บริษทั ย่อยหลังหักภาษษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ค เงินสํารองงตามกฎหมาย และเงินสํารองต่างๆ ทัง้ หมด โดยจะพิจารรณาประกอบ
กับกระแแสเงินสด ฐานะะการเงินสภาพพคล่อง และแผนการลงทุนในนแต่ละช่วงเวลาาด้วย

ส่วนที่ 2 หน้
ห าที่ 1

