
 

เกษตรไทยฯขาย IPO รวม 957.83 ล้านหุ้น ขยายกาํลงัผลตินํา้ตาล-ลงทุน Bio Gas 

ข่าวหุ้น-การเงนิ สาํนกัข่าวอินโฟเควสท ์(IQ) -- พฤหสับดีท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 12:08:38 น. 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เปิดเผยวา่ บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ (KTIS)ไดย้ืน่ Filing 

version แรก เม่ือวนัท่ี  13 กุมภาพนัธ์ 2556 เน่ืองจากบริษทัฯตอ้งการจะเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชน(IPO) จาํนวนไม่เกิน 957,827,000 หุ้น โดย

แบ่งเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 585,427,000 หุ้น และส่วนของผูถื้อหุ้นเดิม คือ บริษทั ยทีู กรุ๊ป ไดน้าํหุ้นออกมาร่วมขายดว้ยจาํนวนไม่

เกิน 372,400,000 หุ้น โดยมีบล.กสิกรไทย เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 

วตัถุประสงคเ์พ่ือนาํงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายไปใชข้ยายกาํลงัการผลิตของโรงงานนํ้ าตาลของบริษทั, ใชล้งทุนในการผลิตก๊าซชีวภาพ(Bio Gas), ใช้

ลงทุนสร้างโรงงานปุ๋ ยชีวภาพ, ใชล้งทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานออ้ย เพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตไฟฟ้าของบริษทัฯ และนาํไปใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวียน ทั้งน้ี บริษทัฯมีความประสงคจ์ะนาํหุ้นสามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) 

บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ (KTIS)เดิมช่ือ บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จาํกดั หรือรู้จกัในนามกลุ่มไทย

เอกลกัษณ์ ปัจจุบนัแบ่งไดเ้ป็น 2 ธุรกิจยอ่ย คือ ธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายให้กบัลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ จาํแนกไดเ้ป็น นํ้าตาล

ทรายขาวบริสุทธ์ิ, นํ้าตาลทรายขาว และนํ้าตาลทรายดิบ 

นอกจากน้ี ยงัทาํธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น กากนํ้าตาล และชานออ้ย เขา้สู่กระบวนการผลิตในบริษทัยอ่ย โดยเป็นธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายเยื่อ

กระดาษฟอกขาวจากชานออ้ย, ธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายเอทานอล, ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯงวด 9 เดือนส้ินสุด 30 ก.ย.2555  บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ 2,140 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปี 2554 ท่ีมี 751.1 

ลา้นบาท จากความสามารถของบริษทัฯในการทาํราคาส่งออกนํ้าตาลทรายล่วงหนา้ไดใ้นระดบัท่ีดี 

ณ วนัท่ี 1 ม.ค.2556 บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน 3,274,573,000 บาท และทุนเรียกชาํระแลว้ 3,274,573,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 32,745,730 หุ้น มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และเม่ือ 28 ม.ค.2556 ไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวเ้ป็นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้หุ้นสามญัของบริษทัเพ่ิมจากเดิมเป็น 

3,274,573,000 หุ้น 

หลงัเสนอขาย IPO บริษทัฯจะมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ินเป็น 3,888 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัชาํระแลว้ 3,860 ลา้นหุ้น 

ปัจจุบนับริษทัฯมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่สุดคือ นางหทยั ศิริวิริยะกุล ถือหุ้น 2,361,960,000 หุ้น หรือคิดเป็น 72.1% หลงัขาย IPO จะลดสดัส่วนการถือหุ้น

ลงเหลือ 60.8% และบริษทัฯจะมีการปรับโครงสร้างหลงัจากจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ทาํให้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่มีการเปล่ียนแปลงไป โดยผูถื้อหุ้น

ใหญ่สุดหลงัปรับโครงสร้างฯจะเป็น บริษทั หทยัจรูญเอกโฮลด้ิง จาํกดั ถือหุ้น 1,360.80 ลา้นหุ้นหรือคิดเป็น 35% รองลงมาเป็นบริษทัร่วมทุน ถือหุ้น 

972 ลา้นหุ้นหรือคิดเป็น 25% ส่วนนางหทยั ศิริวิริยะกุล จะถือหุ้นลดเหลือ 29.16 ลา้นหุ้นหรือคิดเป็น 0.8% 

ทั้งน้ี บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินสาํรอง

ต่าง ๆ ทุกประเภท 

อินโฟเควสท ์โดย พรเพญ็ ดวงเฉลิมวงศ/์ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล:์ sasithorn@infoquest.co.th 
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"เกษตรไทยฯ"ขาย IPO รวม 957.83ล้านหุ้น ขยายกาํลงัผลตินํา้ตาล-ลงทุนBio Gas 

14 กมุภาพนัธ์ 2556 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เปิดเผยวา่ บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์

ปอเรชัน่ (KTIS)ไดย้ืน่ Filing version แรก เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2556 เน่ืองจากบริษทัฯตอ้งการจะเสนอขายหุน้สามญัแก่

ประชาชน(IPO) จาํนวนไม่เกิน 957,827,000 หุน้ โดยแบ่งเป็นหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 585,427,000 หุน้ และส่วน

ของผูถื้อหุน้เดิม คือ บริษทั ยทีู กรุ๊ป ไดน้าํหุน้ออกมาร่วมขายดว้ยจาํนวนไม่เกิน 372,400,000 หุน้ โดยมีบล.กสิกรไทย เป็นท่ี

ปรึกษาทางการเงิน วตัถุประสงคเ์พ่ือนาํงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายไปใชข้ยายกาํลงัการผลิตของโรงงานนํ้ าตาลของบริษทั, ใช้

ลงทุนในการผลิตก๊าซชีวภาพ(Bio Gas), ใชล้งทุนสร้างโรงงานปุ๋ยชีวภาพ, ใชล้งทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานออ้ย 

เพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตไฟฟ้าของบริษทัฯ และนาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน ทั้งน้ี บริษทัฯมีความประสงคจ์ะนาํหุน้สามญัเขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(SET) บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ (KTIS)เดิมช่ือ 

บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จาํกดั หรือรู้จกัในนามกลุ่มไทยเอกลกัษณ์ ปัจจุบนัแบ่งไดเ้ป็น 2 ธุรกิจยอ่ย คือ ธุรกิจผลิต

และจดัจาํหน่ายนํ้ าตาลทรายใหก้บัลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ จาํแนกไดเ้ป็น นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ, นํ้าตาลทรายขาว และ

นํ้ าตาลทรายดิบ นอกจากน้ี ยงัทาํธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น กากนํ้ าตาล และชานออ้ย เขา้สู่กระบวนการผลิตในบริษทัยอ่ย 

โดยเป็นธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายเยือ่กระดาษฟอกขาวจากชานออ้ย, ธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายเอทานอล, ธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้า ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯงวด 9 เดือนส้ินสุด 30 ก.ย.2555 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ 2,140 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก

งวดเดียวกนัของปี 2554 ท่ีมี 751.1 ลา้นบาท จากความสามารถของบริษทัฯในการทาํราคาส่งออกนํ้ าตาลทรายล่วงหนา้ไดใ้น

ระดบัท่ีดี ณ วนัท่ี 1 ม.ค.2556 บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน 3,274,573,000 บาท และทุนเรียกชาํระแลว้ 3,274,573,000 บาท แบ่งเป็น

หุน้สามญั 32,745,730 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเม่ือ 28 ม.ค.2556 ไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวเ้ป็นหุน้ละ 1 บาท 

ส่งผลใหหุ้น้สามญัของบริษทัเพ่ิมจากเดิมเป็น 3,274,573,000 หุน้ หลงัเสนอขาย IPO บริษทัฯจะมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ินเป็น 

3,888 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัชาํระแลว้ 3,860 ลา้นหุน้ ปัจจุบนับริษทัฯมีผูถื้อหุน้รายใหญ่สุด

คือ นางหทยั ศิริวริิยะกลุ ถือหุน้ 2,361,960,000 หุน้ หรือคิดเป็น 72.1% หลงัขาย IPO จะลดสดัส่วนการถือหุน้ลงเหลือ 60.8% 

และบริษทัฯจะมีการปรับโครงสร้างหลงัจากจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ทาํใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่มีการเปล่ียนแปลงไป โดยผู ้

ถือหุน้ใหญ่สุดหลงัปรับโครงสร้างฯจะเป็น บริษทั หทยัจรูญเอกโฮลด้ิง จาํกดั ถือหุน้ 1,360.80 ลา้นหุน้หรือคิดเป็น 35% 

รองลงมาเป็นบริษทัร่วมทุน ถือหุน้ 972 ลา้นหุน้หรือคิดเป็น 25% ส่วนนางหทยั ศิริวริิยะกลุ จะถือหุน้ลดเหลือ 29.16 ลา้นหุน้

หรือคิดเป็น 0.8% ทั้งน้ี บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภท 

 



 

 

  

"เกษตรไทยฯ" เตรียมขาย IPO ขยายกาํลงัผลตินํา้ตาล-ลงทุน Bio Gas 
วนัพฤหสับดีท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2556 เวลา 12:29:49 น.  

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เปิดเผยวา่ บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

หรือ KTIS ไดย้ืน่ Filing version แรก เม่ือวนัท่ี 13 ก.พ. 56 เน่ืองจากบริษทัตอ้งการจะเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชน (IPO) จาํนวนไม่เกิน 

957,827,000 หุ้นแบ่งเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 585,427,000 หุ้น และส่วนของผูถื้อหุ้นเดิม คือบริษทั ยทีู กรุ๊ป ไดน้าํหุ้นออกมาร่วมขาย

ดว้ยจาํนวนไม่เกิน 372,400,000 หุ้น โดยมีบล.กสิกรไทย เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 

สาํหรับวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายไปใชข้ยายกาํลงัการผลิตของโรงงานนํ้าตาลของบริษทั, ใชล้งทนุในการผลิตก๊าซชีวภาพ (Bio 

Gas), ใชล้งทุนสร้างโรงงานปุ๋ ยชีวภาพ, ใชล้งทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานออ้ยเพ่ือเพ่ิมกาํลงัการผลิตไฟฟ้าของบริษทั และนาํไปใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวียน ทั้งน้ีบริษทัมีความประสงคจ์ะนาํหุ้นสามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

ทั้งน้ี KTIS เดิมช่ือ บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จาํกดั หรือรู้จกัในนามกลุ่มไทยเอกลกัษณ์ ปัจจุบนัมี 2 ธุรกิจยอ่ย คือ ธุรกิจผลิตและจดั

จาํหน่ายนํ้ าตาลทรายให้กบัลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ จาํแนกไดเ้ป็น นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ, นํ้าตาลทรายขาว และนํ้าตาลทรายดิบ นอกจากน้ียงั

ทาํธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น กากนํ้าตาล และชานออ้ย เขา้สู่กระบวนการผลิตในบริษทัยอ่ย โดยเป็นธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายเยื่อกระดาษฟอก

ขาวจากชานออ้ย, ธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายเอทานอล, ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

ดา้นผลการดาํเนินงานของบริษทังวด 9 เดือนส้ินสุด 30 ก.ย.55 มีกาํไรสุทธิ 2,140 ลา้นบาท เพ่ิมจากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ี 751.1 ลา้นบาท จาก

ความสามารถของบริษทัฯในการทาํราคาส่งออกนํ้าตาลทรายล่วงหนา้ไดใ้นระดบัท่ีดี 

ณ วนัท่ี 1 ม.ค.2556 บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน 3,274,573,000 บาท และทุนเรียกชาํระแลว้ 3,274,573,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 32,745,730 หุ้น มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และเม่ือ 28 ม.ค.2556 ไดเ้ปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวเ้ป็นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้หุ้นสามญัของบริษทัเพ่ิมจากเดิมเป็น 

3,274,573,000 หุ้น หลงัเสนอขาย IPO บริษทัฯจะมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ินเป็น 3,888 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัชาํระแลว้ 

3,860 ลา้นหุ้น 

ปัจจุบนับริษทัฯมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่สุดคือ นางหทยั ศิริวิริยะกุล ถือหุ้น 2,361,960,000 หุ้น หรือคิดเป็น 72.1% หลงัขาย IPO จะลดสดัส่วนการถือหุ้น

ลงเหลือ 60.8% และบริษทัจะมีการปรับโครงสร้างหลงัจากจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ทาํให้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่มีการเปล่ียนแปลงไป โดยผูถื้อหุ้น

ใหญ่สุดหลงัปรับโครงสร้างจะเป็น บริษทั หทยัจรูญเอกโฮลด้ิง จาํกดั ถือหุ้น 1,360.80 ลา้นหุ้นหรือคิดเป็น 35% รองลงมาเป็นบริษทัร่วมทุน ถือหุ้น 

972 ลา้นหุ้นหรือคิดเป็น 25% ส่วนนางหทยั ศิริวิริยะกุล จะถือหุ้นลดเหลือ 29.16 ลา้นหุ้นหรือคิดเป็น 0.8% ขณะท่ีบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่ต ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภท 
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