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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมา และพัฒนาการสําคัญในชวงที่ผานมา
บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทผูผลิตน้ําตาลทรายที่มีประสบการณมากกวา 40 ป ประวัติ
ความเปนมาของบริษัทฯ เริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2508 เมื่อคุณถวิล ถวิลเติมทรัพย ดําเนินการจัดตั้งบริษัท อุตสาหกรรม
หนองใหญ จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทราย โดยมีที่ตั้งอยูในอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี มี
ทุนจดทะเบียนเริ่มตน 1 ลานบาทและมีกําลังการผลิตเริ่มตนที่ 1,500 ตันออยตอวัน
6

ในชวงระหวางป 2508 ถึง 2536 นั้น บริษัทฯ ไดมีการขยายธุรกิจอยางตอเนื่องตามการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลในประเทศไทย โดยในป 2536 นั้น บริษัทฯ มีกําลังการผลิตเพิ่มเปน 13,690 ตันออย
และมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเปน 300 ลานบาท ตอมาในป 2539 เนื่องจากพื้นที่ปลูกออยทางภาคตะวันออกลดลง
ประกอบกับผูบริหารของบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเพาะปลูกออยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทฯ จึง
ยายฐานการผลิตไปอยูที่ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในภายหลังผูบริหารของบริษัทฯ จึงเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ
เปนบริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด เพื่อใหสอดคลองกับสถานที่ตั้งของโรงงานน้ําตาล
กําลังการผลิตของบริษัทฯ ในเบื้องตนหลังจากยายฐานการผลิตนั้นอยูที่ 13,690 ตันออยตอวัน หลังจาก
นั้นบริษัทฯ ไดพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตอยางตอเนื่อง เชน ปรับปรุงหมอตมน้ําตาลรีไฟน การปรับปรุงชุด
ลูก หีบ สงผลใหป ระสิทธิ ภาพในการผลิตดีขึ้นและทําใหบริษัทฯ มีกํา ลังการผลิตเพิ่ม ขึ้นตามลํา ดับ จนปจจุบัน
บริษัทฯ มีกําลังการผลิตประมาณ 21,000 ตันออยตอวัน
บริษัทฯ ไดพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของผลิตภัณฑและบริการอยางตอเนื่อง เชน การใหบริการรับจาง
ผลิตใหแกลูกคาโมเดิรนเทรดโดยการบรรจุน้ําตาลทรายลงในหีบหอที่พิมพแบรนดสินคาตามที่ลูกคาตองการ หรือ
การบรรจุน้ําตาลทรายลงในบรรจุภัณฑในขนาดที่ลูกคากลุมอุตสาหกรรมตองการ เพื่อใหเหมาะสมกับกระบวนการ
ผลิตของลูกคา
บริษัทฯ ไดพัฒ นาองคก รใหเขา สูร ะบบสากลโดยการปรั บ ปรุ งระบบการบริ ห ารภายในและระบบการ
ควบคุมการผลิตและคุณภาพใหเปนที่ยอมรับ นอกจากนี้บริษัทฯ ไดรับรางวัลและประกาศณียบัตรตางๆ อยาง
ต อ เนื่ อ ง โดยในป 2551 บริ ษั ท ฯ ได รั บ ประกาศณี ย บั ต รรางวั ล ชมเชยโรงงานน้ํ า ตาลดี เ ด น จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับมาตรฐานสากลซึ่งเปนที่
ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศมากมาย เชน มาตรฐาน ISO 9001: 2008 1 มาตรฐาน ISO 22000: 2005
(HACCP & GMP) 2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 56/2553 ใบรับรองการผลิตอาหารฮาลาล 3 ใบรับรอง
การผลิตอาหาร KOSHER 4 เปนตน
2
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2

3
4

มาตราฐานสําหรับระบบบริหารคุณภาพ(Quality Management System: QMS) ซึ่งมุงเนนใหมีโครงสรางการบริหารเพื่อใหลูกคามีความ
พอใจสูงสุด
มาตราฐานระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System) ซึ่งรวมถึง Hazard Analysis and Critical Control
Points (HACCP) และ Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งมุงเนนใหผูผลิตอาหารรักษาสุขภิบาล และสุขลักษณะที่ดีในกระบวนการ
ผลิตอาหาร
ใบรับรองวากระบวนการผลิตอาหารเปนไปตามบทบัญญัตขิ องศาสนาอิสลาม ซึ่งอนุญาตใหมุสลิมบริโภคได
ใบรับรองวากระบวนการผลิตอาหารเปนไปตามบทบัญญัตขิ องศาสนายิว ซึ่งอนุญาตใหผนู ับถือศาสนายิวบริโภคได
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ประวัติความเปนมา และพัฒนาการสําคัญของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้
ป 2508

 จัดตั้งบริษัท อุตสาหกรรมหนองใหญ จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท มี
กําลังการผลิตเริ่มตนที่ 1,500 ตันออยตอวัน

ป 2510 - 2520

 อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงไดมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน
100 ลานบาท และลงทุนเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตจาก 1,500 ตันออยตอวันเปน
3,000 ตันออยตอวัน

ป 2520 - 2530

 บริษัทฯ เพิ่มกําลังการผลิตอีกสองครั้ง โดยเพิ่มกําลังการผลิตจาก 3,000 ตันออย
ตอวัน เปน 6,000 ตันออยตอวัน ในป 2526

ป 2536

 จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น เป น 300 ล า นบาท เพื่ อ ใช ใ นการปรั บ ปรุ ง ระบบ และ
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

ป 2539

 บริษัทฯ ยายฐานการผลิตไปอยูที่ อําเภอ ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ดวยกําลัง
ผลิต 13,690 ตันออยตอวัน เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกออยทางภาคตะวันออกลดลง

ป 2540

 จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 450 ลานบาท เพื่อใชในการยายโรงงานไปที่
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ป 2541

 บริษัทฯ ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 900
ลานบาท

ป 2549

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 1,400 ลานบาท เพื่อใชในการลงทุน เพิ่มกําลัง
การผลิตจาก 13,690 ตันออยตอวัน เปน 21,000 ตันออยตอวัน

ป 2550

 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด เพื่อใหสอดคลองกับสถาน
ที่ตั้งของโรงงานน้ําตาล
 เพิ่มสํานักงานเขตสงเสริมจาก 7 สถานี เปน 14 สถานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางชาวไรและบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การจัดหาออยของบริษัทฯ ในระยะยาว
 บริษัทฯ ไดลงทุนและทําวิจัยดานการพัฒนาพันธุออยซึ่งเปนงานวิจัยที่ไดรับการ
สนับสนุนอยางเปนทางการจากสํา นัก งานพัฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.)

ป 2551

 ไดรับรางวัลชมเชยโรงงานน้ําตาลดีเดน จากสํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําป 2551
 ไดรับโลมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ประจําป 2551
 บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนลงเหลือ 350 ลานบาท เพื่อลดการขาดทุนสะสม

ป 2552

 เริ่มรับจางผลิตดวยการรับจางบรรจุน้ําตาลทรายลงในหีบหอตามที่ลูกคาตองการ
(OEM) เพื่อเพิ่มรายไดจากคาบรรจุ
 ไดรับมาตรฐานการจัดการ ISO 9001: 2008
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 ไดรับมาตรฐาน ISO 22000: 2005 (HACAACP & GMP)
 ไดรับรางวัลชมเชยโรงงานน้ําตาลดีเดน จากสํานักงานคณะกรรมการออยและ
น้ําตาลทราย จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจําป 2552
 ไดรับเกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ประจําป 2552
 ไดรับโลมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ประจําป 2552
 บริษัทฯ ซื้อหุนบริษัทที่มีการดําเนินงานเกี่ยวของโดยตรงกับธุรกิจผลิตน้ําตาล
คือ บจ. จักรกลเกษตร จากกลุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อปรับโครงสรางการถือ
หุนภายในกลุมบริษัท และเพื่อเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและ
ปรับปรุงใหการดําเนินงานมีความคลองตัวมากขึ้น
ป 2553

 บริษัทฯ ซื้อหุนบริษัทที่มีการดําเนินงานเกี่ยวของโดยตรงกับธุรกิจผลิตน้ําตาล
เพิ่มอีก 2 บริษัท คือ บจ. ผลิตไฟฟาครบุรี และ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอรยี่
 บริษัทฯ ทําการเปลี่ยนลูกปอนและลูกหีบออยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการหีบ
ออยเปน 23,000 ตันออยตอวัน
 ทําการปรับปรุงสัญญาซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) จาก 6
เมกะวัตต เปน 8 เมกะวัตต
 ซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานไอน้ํา (Turbine Generator) ตัวใหมขนาด 15
เมกะวัตต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา จากผลิตภัณฑผลผลอยไดจาก
การผลิตน้ําตาล
 เปลี่ยนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของบริษัทฯ เปนระบบ ERP (“Enterprise
Resource Planning”) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของบริษัทฯ รวมถึง
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ ในระดับสากล
 มีการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรและรถตัดออยตนแบบขนาดเล็กที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศของประเทศไทย และมีการทดลองใชภาคสนามเตรียมความ
พรอมสูการขยายไปยังการผลิตในรูปแบบของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล
เกษตรและรถตัดออยใชงานจริง
 ได รั บ โล ห แ ละเกี ย รติ บั ต รการปฎิ บั ติ ต ามมาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม (CSR-DIW) ป 2553
 บริษัทฯ ทําการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553

2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ภายใตกลุมน้ําตาลครบุรี เปนกลุมบริษัทที่ดําเนิน
ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายอยางครบวงจร มีการวางแผนและปฏิบัติการเชื่อมโยงกลไกดานเกษตรและ
อุตสาหกรรมเขาดวยกัน โดยใชความไดเปรียบในเชิงวัตถุดิบและการมีภูมิประเทศที่เหมาะสม บริษัทฯ มีวิสัยทัศนที่
ชัดเจน คือ การเปนองคกรที่มีความเปนเลิศในการสรางคุณคาดานเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ระดับชั้นนํา
ของประเทศ ภายใตการพัฒนานวัตกรรม มีธรรมภิบาลและรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งวิสัยทัศนนี้ไดถูกนําไปสูการ
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ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง ปจจุบันบริษัทฯ เปนกลุมผูผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายอันดับ 9 ในประเทศ
ไทย โดยมียอดผลิตน้ําตาลทรายในปการผลิต 2552/53 จํานวน 201,675 ตัน
บริษัทฯ จําหนายน้ําตาลทรายใหกับลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ผลิตภัณฑน้ําตาลทรายของ
บริษัทฯ สามารถจําแนกไดเปน 4 ประเภท ไดแก น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) น้ําตาลทรายขาว
(White Sugar) น้ําตาลทรายสีรํา (Brown Sugar) และน้ําตาลทรายดิบ (Raw Sugar) นอกเหนือจากการผลิตและ
จําหนายน้ําตาลทรายแลว บริษัทฯ ยังมุงเนนในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการที่เปนเลิศ บริษัทฯ มีการ
พัฒนาระบบการผลิตใหมีความยืดหยุน เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและบรรจุภัณฑตามที่ลูกคาตองการได
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 กลุมบริษัทประกอบดวยบริษัทฯ และบริษัทยอย 3 บริษัท โดยแบงเปนบริษัท
ยอยที่ไดเริ่มดําเนินการขายและใหบริการแลว 1 บริษัท สวนอีก 2 บริษัท เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
บริษัทยอยที่ขณะนี้ไดเริ่มดําเนินการขายและใหบริการแลว ไดแก
บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จํากัด
บจ. จักรกลเกษตร ถูกจัดตั้งขึ้นในป 2551 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท บจ. จักรกลเกษตร
ดําเนินธุรกิจใหบริการดานเครื่องจักรกลการเกษตร และยานยนตตางๆ ใหแกชาวไรออยที่ขายออยใหกับ
บริษัทฯ เชน การใหบริการรถตัดออย การใหบริการรถไถ เปนตน บจ. จักรกลเกษตรมีการพัฒนารถตัด
ออยซึ่งมีขนาดเล็กเหมาะสมกับการใชงานในพื้นที่แปลงปลูกในประเทศไทยและมีราคาถูกกวาที่มีขายใน
ทองตลาด นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเครื่องปลูกออยของตนเอง โดยเนนใหเครื่องจักรที่ทําการพัฒนามี
ความคงทน และมีราคาและคาใชจายในการบํารุงรักษาที่ไมสูงเกินไปสําหรับชาวไร ในปจจุบันบจ. จักรกล
เกษตร ใชเครื่องจักรกลเหลานี้ในการใหบริการแกชาวไรออย ในอนาคตบจ. จักรกลเกษตร จะนํารถตัด
ออยและเครื่องปลูกออยที่บริษัทออกแบบและผลิตออกขายใหแกเกษตรกรตอไป
บริษัทยอยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไดแก
บริษัท ผลิตไฟฟาครบุรี จํากัด
บจ. ผลิตไฟฟาครบุรี ถูกจัดตั้งขึ้นในป 2551 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ า โดยใช ก ากอ อ ยเป น เชื้ อ เพลิ ง หลั ก ป จ จุ บั น บจ.ผลิ ต ไฟฟ า ครบุ รี อ ยู ร ะหว า งการติ ด ตั้ ง
เครื่องจักรเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ขายใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอรยี่ จํากัด
บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอรยี่ ถูกจัดตั้งขึ้นในป 2547 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 7 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจ
โดยนํากากน้ําตาล ซึ่งเปนผลผลิตพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลของบริษัทฯ มาทําเปนแอลกอฮอล
เพื่อผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงหรือที่เรียกวาเอธานอล ในขณะนี้บริษัทฯ กําลังหาพันธมิตร ทั้งในสวนของการ
ลงทุนในโรงงานผลิตและในสวนของการขาย บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอรยี่ ไมมีการดําเนินงานอยางเปน
สาระสํ า คั ญ หากในอนาคตมี ปจ จั ยที่ เอื้ อ อํา นวยต อธุ ร กิจ นี้ เช น ระดั บราคาน้ํ า มั น นโยบายภาครั ฐ ที่
เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ฯลฯ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอรยี่ จะพิจารณาเพื่อลงทุนในธุรกิจนี้อีกครั้งหนึ่ง
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2.3 โครงสรางรายได
รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากรายไดจากการขายน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ
90 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในแตละป นอกเหนือจากรายไดจากการขายน้ําตาลทรายแลว บริษัทฯ ยังมี รายได
จากการขายไฟฟา และรายไดจากการใหบริการอื่นๆ โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมมีดังตอไปนี้
(หนวย : ลานบาท)
ปบัญชี 2551

ปบัญชี 2552

ไตรมาสที่ 1

ปบัญชี 2553

ปบัญชี 2554

รายได

รอยละ

รายได

รอยละ

รายได

รอยละ

รายได

รอยละ

ในประเทศ

695.9

24.1

825.4

26.1

936.6

20.0

211.9

65.3

ตางประเทศ

1,675.4

58.1

1,824.9

57.7

3,019.7

64.5

-

0.0

2,371.3

82.2

2,650.3

83.8

3,956.3

84.5

211.9

65.3

ในประเทศ

180.9

6.3

284.2

9.0

388.5

8.3

57.3

17.7

ตางประเทศ

23.1

0.8

9.6

0.3

0.0

0.0

-

0.0

204.0

7.1

293.8

9.3

388.5

8.3

57.3

17.7

1. รายไดจากการขายน้ําตาลทราย

รวม
2. รายไดจากการขายกากน้ําตาลทราย

รวม
3.รายไดจากการขายอื่นๆ
รายไดจากการจําหนายไฟฟา

.
45.9

1.6

42.2

1.3

66.9

1.4

3.4

1.0

263.3

9.1

176.6

5.6

271.4

5.8

51.8

16.0

รวม

309.2

10.7

218.8

6.9

338.3

7.2

55.2

17.0

รวมรายไดจากการขาย

2,884.3

100.0

3,162.9

100.0

4,683.0

100.0

324.3

100.0

รายไดจากการขายและใหบริการ
อื่นๆ*

ที่มา : บริษัทฯ
*หมายเหตุ: รายไดจากการขายและใหบริการอื่นๆ ไดแก รายไดจากการขายน้ํามันสําหรับรถบรรทุกออยใหกับชาวไรที่นําออยมาสง และรายไดจาก
การขายพัสดุเกี่ยวกับการเกษตร เชน ปุย และเครื่องมือทางการเกษตร
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2.4 การปรับโครงสรางธุรกิจ

ผูบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาธุรกิจน้ําตาลทรายและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตน้ําตาลทรายยังมีศักยภาพ
ในการขยายตั ว อย า งต อ เนื่ อ ง การเข า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย จึ ง ถื อ เป น กุ ญ แจสํ า คั ญ เพื่ อ รองรั บ การ
เจริญเติบโตในอนาคต บริษัทฯ จึงดําเนินการปรับโครงสรางโดยดําเนินการซื้อหุนของบริษัทที่จัดตั้งโดยกลุมผูถือ
หุนใหญ และประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตน้ําตาลทรายเขามาเปนบริษัทยอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความคลองตัวในการดําเนินงานและเตรียมความพรอมในการนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ซึ่งบริษัทเหลานี้ ไดแก บจ. จักรกลเกษตร บจ. ผลิตไฟฟาครบุรี และ บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอรยี่
บริษัทฯ มีโครงสรางของการถือหุนของบริษัทในกลุมกอนการปรับโครงสราง ดังนี้
กลุมผูถือหุน
100.0%
บมจ. น้ําตาลครบุรี

100.0%

100.0%
บจ. จักรกลเกษตร

บจ. ผลิตไฟฟาครบุรี

100.0%
บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอรยี่

ปจจุบันบริษัทฯ มีโครงสรางของการถือหุนของบริษัทในกลุม ดังนี้
กลุมผูถือหุน
100.0%
บมจ. น้ําตาลครบุรี
99.9%
บจ. จักรกลเกษตร

99.9%
บจ. ผลิตไฟฟาครบุรี

99.9%
บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอรยี่

2.5 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
เปาหมายในการดําเนินธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ คือ การพัฒนาธุรกิจเพื่อใหเปนองคกรที่มีความเปน
เลิศ ในการสรางคุณคาแบบครบวงจร โดยมีเปาหมายใน 5 เรื่องหลัก ไดแก เปาหมายในการดําเนินธุรกิจน้ําตาล
ทราย เปาหมายการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เปาหมายการบริหารความเสี่ยง เปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
และเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
2.5.1. เปาหมายในการดําเนินธุรกิจน้ําตาลทราย
มุงเนนการพัฒนาองคกร และรักษาไวซึ่งศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยมุงเนนในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
1) มุงรักษาความเปนผูนําในการผลิตน้ําตาลทราย
บริษัทฯ ใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพของการผลิตน้ําตาลทรายมาโดยตลอด โดยทาง
บริษัทฯ ไดรับรางวัลตางๆ ในเรื่องประสิทธิภาพของการผลิตอยางตอเนื่อง บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะ
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รักษาคุณภาพในการผลิตน้ําตาลทรายใหอยูในระดับสูง ดวยการพัฒนากระบวนการผลิตมาโดยตลอด และ
การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย
2) ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ น้ํ า ตาลทรายอย า งครบวงจรและสร า งมู ล ค า เพิ่ ม จากผลิ ต ภั ณ ฑ ผ ลพลอยได จ าก
กระบวนการผลิตน้ําตาลทราย
นอกเหนือจากการเปนผูนําในการประกอบกิจการผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายแลว บริษัทฯ ยัง
มีเปาหมายในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อยกระดับใหบริษัทฯ เปนหนึ่งในกลุมธุรกิจ
น้ําตาลทรายอยางครบวงจร ธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทฯ มีแผนการสําหรับการพัฒนาธุรกิจในอนาคต ไดแก การ
ผลิตเอธานอลและปุยอินทรียจากผลิตภัณฑผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย 5 และการผลิต
พลังงานไฟฟาจากกากออย
4

3) มุงพัฒนาธุรกิจรวมกับเกษตรกรชาวไรออยและพันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทฯ เชื่อวาการรักษาความสัมพันธอัน ดีกับชาวไรออย และพันธมิตรทางธุรกิจเปนหัวใจ
สํ า คั ญ ในการพัฒ นาธุ ร กิจ อยางยั่งยืน บริ ษัทฯ จึงมีเปา หมายที่จ ะพัฒ นาธุร กิจ รว มกับ ชาวไรออ ยและ
พันธมิตรทางการคาตางๆ ในสวนของชาวไรออย บริษัทฯ ไดมีการใหความชวยเหลือแกเกษตรกรชาวไร
ออยมาโดยตลอด ทั้งการใหเงินสนับสนุนเพื่อใชในการปลูกออย (“เงินเกี๊ยว”) รวมถึงไดมีการแนะนํา
เกษตรกรในดานตางๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการปลูกออย เพื่อใหเกษตรกรอยูรอด และ
ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสม ในดานความสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ ไดมีการพัฒนา
ธุรกิจรวมกัน เชน การรับจางผลิตสินคาแบรนดตางๆ ตามแบบที่ลูกคากําหนด
2.5.2. เปาหมายการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส
บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีผล
ประกอบการเปนที่พอใจ และสรางประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
2.5.3. เปาหมายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงในดานตางๆ ใหอยูในเกณฑที่ยอมรับและเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจ ไมวาจะเปนความเสี่ยงดานระบบปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการตลาด ความ
เสี่ยงเรื่องสิ่งแวดลอม และความเสี่ยงดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปนตน
2.5.4. เปาหมายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ท ฯ ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล โดยบริ ษั ท ฯ ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
พนักงาน โดยมองวาบุคลากรของบริษัทฯ เปนหัวใจของการพัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงจัดใหมี
การอบรมพนักงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบใหแกพนักงานในแตละฝาย เพื่อพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการพัฒนา
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ในปจจุบันไมมีการดําเนินการผลิตเอธานอลหรือปุยอินทรียอยางเปนสาระสําคัญ กลุมบริษัทจะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจเอธานอลและปุย
อินทรียโดยพิจารณาจากปจจัยดังตอไปนี้ ระดับราคาน้ํามัน นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ขนาดของธุรกิจที่ใหญพอที่ทําใหกลุม
บริษัทมีความไดเปรียบจากขนาด (economics of scale)
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บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

บุ ค ลากรให มี ค วามรู ใ นด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและอุ ป กรณ อั ต โนมั ติ ม ากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
2.5.5. เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาธุรกิจใหมีความมั่นคงและยั่งยืน โดยนําเอาแนวทางการดําเนินงานของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมภายใตโครงการ CSR-DIW 2553 6 มาใชทําการพัฒนาผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ
บริษัทฯ ไมวาจะเปนผูถือหุน ผูลงทุน ลูกคา ชาวไร ผูขาย พนักงาน ชุมชน สังคม หนวยงานราชการ และอื่นๆ ทํา
ใหการบริหารของบริษัทฯ เกิดความยั่งยืน และอยูในกรอบของการสนับสนุนและเกื้อกูลตอกัน อันจะเปนประโยชน
ตอ ทุกๆ ฝายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอไป
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โครงการสนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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