เกษตรไทยฯขาย IPO รวม 957.83 ล้านหุ้น ขยายกําลังผลิตนํา้ ตาล-ลงทุน Bio Gas
ข่ าวหุ้น-การเงิน สํานักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 12:08:38 น.
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิ ดเผยว่า บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่ (KTIS)ได้ยนื่ Filing
version แรก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เนื่ องจากบริ ษทั ฯต้องการจะเสนอขายหุ ้นสามัญแก่ประชาชน(IPO) จํานวนไม่เกิน 957,827,000 หุ ้น โดย
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 585,427,000 หุ ้น และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเดิม คือ บริ ษทั ยูที กรุ๊ ป ได้นาํ หุ ้นออกมาร่ วมขายด้วยจํานวนไม่
เกิน 372,400,000 หุ ้น โดยมีบล.กสิ กรไทย เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน
วัตถุประสงค์เพื่อนํางินที่ได้จากการเสนอขายไปใช้ขยายกําลังการผลิตของโรงงานนํ้าตาลของบริ ษทั , ใช้ลงทุนในการผลิตก๊าซชี วภาพ(Bio Gas), ใช้
ลงทุนสร้างโรงงานปุ๋ ยชี วภาพ, ใช้ลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้ าชี วมวลจากชานอ้อย เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้ าของบริ ษทั ฯ และนําไปใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีความประสงค์จะนําหุ ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย(SET)
บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่ (KTIS)เดิมชื่ อ บริ ษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด หรื อรู ้จกั ในนามกลุ่มไทย
เอกลักษณ์ ปัจจุบนั แบ่งได้เป็ น 2 ธุรกิจย่อย คือ ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาลทรายให้กบั ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จําแนกได้เป็ น นํ้าตาล
ทรายขาวบริ สุทธิ์ , นํ้าตาลทรายขาว และนํ้าตาลทรายดิบ
นอกจากนี้ ยังทําธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น กากนํ้าตาล และชานอ้อย เข้าสู่ กระบวนการผลิตในบริ ษทั ย่อย โดยเป็ นธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเยื่อ
กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย, ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเอทานอล, ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯงวด 9 เดือนสิ้นสุ ด 30 ก.ย.2555 บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิ 2,140 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากงวดเดี ยวกันของปี 2554 ที่มี 751.1
ล้านบาท จากความสามารถของบริ ษทั ฯในการทําราคาส่ งออกนํ้าตาลทรายล่วงหน้าได้ในระดับที่ดี
ณ วันที่ 1 ม.ค.2556 บริ ษทั ฯมีทุนจดทะเบียน 3,274,573,000 บาท และทุนเรี ยกชําระแล้ว 3,274,573,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 32,745,730 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเมื่อ 28 ม.ค.2556 ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เป็ นหุ ้นละ 1 บาท ส่ งผลให้หุ้นสามัญของบริ ษทั เพิ่มจากเดิมเป็ น
3,274,573,000 หุ้น
หลังเสนอขาย IPO บริ ษทั ฯจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นเป็ น 3,888 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญชําระแล้ว 3,860 ล้านหุ ้น
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯมีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่สุดคือ นางหทัย ศิริวิริยะกุล ถือหุ ้น 2,361,960,000 หุ ้น หรื อคิดเป็ น 72.1% หลังขาย IPO จะลดสัดส่ วนการถือหุ ้น
ลงเหลือ 60.8% และบริ ษทั ฯจะมีการปรับโครงสร้ างหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทําให้ผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยผูถ้ ือหุ ้น
ใหญ่สุดหลังปรับโครงสร้างฯจะเป็ น บริ ษทั หทัยจรู ญเอกโฮลดิ้ง จํากัด ถือหุ ้น 1,360.80 ล้านหุ ้นหรื อคิดเป็ น 35% รองลงมาเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุน ถือหุ ้น
972 ล้านหุ้นหรื อคิดเป็ น 25% ส่วนนางหทัย ศิริวิริยะกุล จะถือหุ ้นลดเหลือ 29.16 ล้านหุ ้นหรื อคิดเป็ น 0.8%
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสํารอง
ต่าง ๆ ทุกประเภท
อินโฟเควสท์ โดย พรเพ็ญ ดวงเฉลิมวงศ์/ศศิธร โทร.02-2535000 ต่อ 345 อีเมล์: sasithorn@infoquest.co.th

"เกษตรไทยฯ"ขาย IPO รวม 957.83ล้ านหุ้น ขยายกําลังผลิตนํา้ ตาล-ลงทุนBio Gas
14 กุมภาพันธ์ 2556
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิ ดเผยว่า บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์
ปอเรชัน่ (KTIS)ได้ยนื่ Filing version แรก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เนื่องจากบริ ษทั ฯต้องการจะเสนอขายหุน้ สามัญแก่
ประชาชน(IPO) จํานวนไม่เกิน 957,827,000 หุน้ โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 585,427,000 หุน้ และส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ เดิม คือ บริ ษทั ยูที กรุ๊ ป ได้นาํ หุน้ ออกมาร่ วมขายด้วยจํานวนไม่เกิน 372,400,000 หุน้ โดยมีบล.กสิ กรไทย เป็ นที่
ปรึ กษาทางการเงิน วัตถุประสงค์เพื่อนํางินที่ได้จากการเสนอขายไปใช้ขยายกําลังการผลิตของโรงงานนํ้าตาลของบริ ษทั , ใช้
ลงทุนในการผลิตก๊าซชีวภาพ(Bio Gas), ใช้ลงทุนสร้างโรงงานปุ๋ ยชีวภาพ, ใช้ลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวลจากชานอ้อย
เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้ าของบริ ษทั ฯ และนําไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีความประสงค์จะนําหุน้ สามัญเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ (KTIS)เดิมชื่อ
บริ ษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด หรื อรู ้จกั ในนามกลุ่มไทยเอกลักษณ์ ปั จจุบนั แบ่งได้เป็ น 2 ธุรกิจย่อย คือ ธุรกิจผลิต
และจัดจําหน่ายนํ้าตาลทรายให้กบั ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จําแนกได้เป็ น นํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์, นํ้าตาลทรายขาว และ
นํ้าตาลทรายดิบ นอกจากนี้ ยังทําธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น กากนํ้าตาล และชานอ้อย เข้าสู่กระบวนการผลิตในบริ ษทั ย่อย
โดยเป็ นธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเยือ่ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย, ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเอทานอล, ธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้ า ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 ก.ย.2555 บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุทธิ 2,140 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปี 2554 ที่มี 751.1 ล้านบาท จากความสามารถของบริ ษทั ฯในการทําราคาส่งออกนํ้าตาลทรายล่วงหน้าได้ใน
ระดับที่ดี ณ วันที่ 1 ม.ค.2556 บริ ษทั ฯมีทุนจดทะเบียน 3,274,573,000 บาท และทุนเรี ยกชําระแล้ว 3,274,573,000 บาท แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญ 32,745,730 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท และเมื่อ 28 ม.ค.2556 ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เป็ นหุน้ ละ 1 บาท
ส่งผลให้หุน้ สามัญของบริ ษทั เพิ่มจากเดิมเป็ น 3,274,573,000 หุน้ หลังเสนอขาย IPO บริ ษทั ฯจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นเป็ น
3,888 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญชําระแล้ว 3,860 ล้านหุน้ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่สุด
คือ นางหทัย ศิริวริ ิ ยะกุล ถือหุน้ 2,361,960,000 หุน้ หรื อคิดเป็ น 72.1% หลังขาย IPO จะลดสัดส่วนการถือหุน้ ลงเหลือ 60.8%
และบริ ษทั ฯจะมีการปรับโครงสร้างหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทําให้ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยผู ้
ถือหุน้ ใหญ่สุดหลังปรับโครงสร้างฯจะเป็ น บริ ษทั หทัยจรู ญเอกโฮลดิ้ง จํากัด ถือหุน้ 1,360.80 ล้านหุน้ หรื อคิดเป็ น 35%
รองลงมาเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุน ถือหุน้ 972 ล้านหุน้ หรื อคิดเป็ น 25% ส่วนนางหทัย ศิริวริ ิ ยะกุล จะถือหุน้ ลดเหลือ 29.16 ล้านหุน้
หรื อคิดเป็ น 0.8% ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภท

"เกษตรไทยฯ" เตรียมขาย IPO ขยายกําลังผลิตนํา้ ตาล-ลงทุน Bio Gas
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12:29:49 น.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิ ดเผยว่า บริ ษทั เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
หรื อ KTIS ได้ยนื่ Filing version แรก เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 56 เนื่ องจากบริ ษทั ต้องการจะเสนอขายหุ ้นสามัญแก่ประชาชน (IPO) จํานวนไม่เกิน
957,827,000 หุ้นแบ่งเป็ นหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 585,427,000 หุ ้น และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเดิม คือบริ ษทั ยูที กรุ๊ ป ได้นาํ หุ ้นออกมาร่ วมขาย
ด้วยจํานวนไม่เกิน 372,400,000 หุ ้น โดยมีบล.กสิ กรไทย เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน
สําหรับวัตถุประสงค์เพื่อนํางินที่ได้จากการเสนอขายไปใช้ขยายกําลังการผลิตของโรงงานนํ้าตาลของบริ ษทั , ใช้ลงทุนในการผลิตก๊าซชี วภาพ (Bio
Gas), ใช้ลงทุนสร้างโรงงานปุ๋ ยชีวภาพ, ใช้ลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้ าชี วมวลจากชานอ้อยเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้ าของบริ ษทั และนําไปใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ บริ ษทั มีความประสงค์จะนําหุ ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET)
ทั้งนี้ KTIS เดิมชื่อ บริ ษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด หรื อรู ้ จกั ในนามกลุ่มไทยเอกลักษณ์ ปั จจุบนั มี 2 ธุรกิจย่อย คือ ธุรกิจผลิตและจัด
จําหน่ายนํ้าตาลทรายให้กบั ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ จําแนกได้เป็ น นํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ , นํ้าตาลทรายขาว และนํ้าตาลทรายดิบ นอกจากนี้ ยงั
ทําธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น กากนํ้าตาล และชานอ้อย เข้าสู่ กระบวนการผลิตในบริ ษทั ย่อย โดยเป็ นธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเยื่อกระดาษฟอก
ขาวจากชานอ้อย, ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเอทานอล, ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
ด้านผลการดําเนินงานของบริ ษทั งวด 9 เดือนสิ้นสุ ด 30 ก.ย.55 มีกาํ ไรสุ ทธิ 2,140 ล้านบาท เพิ่มจากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่ 751.1 ล้านบาท จาก
ความสามารถของบริ ษทั ฯในการทําราคาส่งออกนํ้าตาลทรายล่วงหน้าได้ในระดับที่ดี
ณ วันที่ 1 ม.ค.2556 บริ ษทั ฯมีทุนจดทะเบียน 3,274,573,000 บาท และทุนเรี ยกชําระแล้ว 3,274,573,000 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 32,745,730 หุ ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเมื่อ 28 ม.ค.2556 ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เป็ นหุ ้นละ 1 บาท ส่ งผลให้หุ้นสามัญของบริ ษทั เพิ่มจากเดิมเป็ น
3,274,573,000 หุ้น หลังเสนอขาย IPO บริ ษทั ฯจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ นเป็ น 3,888 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญชําระแล้ว
3,860 ล้านหุ้น
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯมีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่สุดคือ นางหทัย ศิริวิริยะกุล ถือหุ ้น 2,361,960,000 หุ ้น หรื อคิดเป็ น 72.1% หลังขาย IPO จะลดสัดส่ วนการถือหุ ้น
ลงเหลือ 60.8% และบริ ษทั จะมีการปรับโครงสร้างหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทําให้ผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยผูถ้ ือหุ ้น
ใหญ่สุดหลังปรับโครงสร้างจะเป็ น บริ ษทั หทัยจรู ญเอกโฮลดิ้ง จํากัด ถือหุ ้น 1,360.80 ล้านหุ ้นหรื อคิดเป็ น 35% รองลงมาเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุน ถือหุ ้น
972 ล้านหุ้นหรื อคิดเป็ น 25% ส่วนนางหทัย ศิริวิริยะกุล จะถือหุ ้นลดเหลือ 29.16 ล้านหุ ้นหรื อคิดเป็ น 0.8% ขณะที่บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู้ ือหุ้นไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เหลือหลังจากหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภท

