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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ประวัติความเปนมา และพัฒนาการสําคัญในชวงที่ผานมา
กลุมบริษัทฯ หรือกลุม KTIS เดิมรูจักในนามกลุมไทยเอกลักษณ กอตั้งโดยคุณจรูญ และคุณหทัย ศิริวิริยะ
กุล เปนกลุมผูผลิตน้ําตาลทรายที่มีประสบการณในการประกอบธุรกิจมากวา 49 ป จุดเริ่มตนของกิจการน้ําตาล
ทรายเริ่มจากการเปนผูกระจายสินคาน้ําตาลทรายหรือที่เรียกกันทั่วไปวา “ยี่ปว” โดยดําเนินการเปนผูกระจายสินคา
น้ําตาลทรายใหกับบริษัท อุตสาหกรรมมหาคุณ จํากัด ในจังหวัดนครสวรรค ตอมาประมาณป พ.ศ. 2510 บริษัท
ดังกลาวประกาศขายกิจการโรงงานน้ําตาลทราย คุณจรูญ ศิริวิริยะกุล และกลุมยี่ปวในจังหวัดนครสวรรคจึงตัดสินใจ
รวมกันซื้อบริษัท อุตสาหกรรมมหาคุณ จํากัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทเปนบริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค
จํากัด (“RPE”) ในเวลาตอมา กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล ไดตัดสินใจซื้อหุนของ RPE จากกลุมยี่ปวในจังหวัด
นครสวรรคจนเปนผูถือหุนใหญในชวงป พ.ศ. 2538 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาโรงงานน้ําตาลทรายของ RPE ไดมี
การขยายกําลังการผลิตของโรงงานน้ําตาลทรายอยางตอเนื่องโดยเพิ่มจาก 500 ตันออยตอวันเปน 15,000 ตันออย
ตอวัน ณ ปจจุบัน
จากความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจโรงงานน้ําตาลทรายของ RPE ทําใหกลุมผูถือหุนของ RPE มีความ
ตองการที่จะขยายธุรกิจทางดานน้ําตาลทรายอยางตอเนื่อง จึงตัดสินใจซื้อบริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด
(“TIS”) ในชวงป พ.ศ. 2524 โดยมีกลุมครอบครัวศิริวิริยะกุลเปนผูถือหุนใหญและเปนผูบริหารในบริษัทดังกลาว TIS
มีสินทรัพยหลักคือโรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งมีที่ตั้งอยูที่ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งขณะนั้นมี
กําลังการผลิต 6,000 ตันออยตอวัน และไดดําเนินการปรับปรุง และเพิ่มกําลังการผลิตของโรงงานน้ําตาลทราย
ดังกลาวอยางตอเนื่อง โดย ณ ปจจุบันโรงงานน้ําตาลทรายของ TIS มีกําลังการผลิตทั้งสิ้น 18,000 ตันออยตอวัน
การดําเนินงานของโรงงานน้ําตาลทราย TIS ถือเปนตนแบบและเปนความสําเร็จของกลุมบริษัทฯ เนื่องจากมีการ
สนับสนุนเกษตกรชาวไรใหหันมาปลูกออยเพิ่มขึ้น และยกระดับความเปนอยูของชาวไรโดยการใหคําแนะนําจาก
บุคลากรและนักวิชาการของ TIS สงผลใหโรงงานน้ําตาลทราย TIS เปนโรงงานน้ําตาลทรายที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงสุงของภาคเหนืออยางตอเนื่องถึง 7 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2528 - 2534 และไดรับรางวัลในฐานะโรงงานที่มี
ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดของประเทศในป พ.ศ. 2549
ในชวงป พ.ศ. 2531 ธุรกิจน้ําตาลทรายมีการเติบโตอยางตอเนื่อง กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุลจึงไดซื้อ บริษัท
น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด โดยซื้อบริษัทดังกลาวผาน TIS บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด มีสินทรัพยหลักคือ
โรงงานน้ําตาลทราย ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลทามะกา อําเภอทาเรือ จังหวัดกาญจนบุรี และมีกําลังการผลิต 5,000 ตันออย
ตอวัน หลังจากการซื้อโรงงานน้ําตาลทรายดังกลาวเพียงหนึ่งฤดูกาล กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล ไดตัดสินใจยายที่ตั้ง
ของโรงงานน้ําตาลทรายไปที่ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค เนื่องจากเล็งเห็นถึงการแขงขันในการ
จัดหาออยที่รุนแรงและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในจังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ตั้งแหงใหมเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
เพาะปลูกออยสูงดวยบริเวณที่กวาง และมีเสนทางคมนาคมที่สะดวกสําหรับการลําเลียงออยเขาสูโรงงานน้ําตาล
ทราย ทั้งนี้กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุลไดดําเนินการเพิ่มกําลังการผลิตของโรงงานน้ําตาลทรายของ บริษัท น้ําตาล
เกษตรไทย จํากัด ขึ้นเปน 12,000 ตันออยตอวันในป พ.ศ. 2532 นอกจากนี้เมื่อการยายที่ตั้งโรงงานน้ําตาลทราย
ดังกลาวเสร็จสมบูรณแลว กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล ไดเริ่มแผนงานการสงเสริมชาวไรในพื้นที่เพื่อใหชาวไรหันมา
เพาะปลูกออยมากขึ้น พรอมทั้งทําการลงทุนพัฒนาออยทางดานวิชาการ และการบริการ สงผลใหปริมาณออยใน
พื้นที่บริเวณรอบโรงงานน้ําตาลทรายของ บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และดวย
ปริมาณออยที่สูงขึ้นทําใหมีการลงทุนปรับปรุงขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อขยายความสามารถในการ
รองรับออยจากชาวไร
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อยางไรก็ดี ในป พ.ศ. 2540 บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด และบริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากั ด
ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณเศรษฐกิจของประเทศไทย ทําใหบริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด และ บริษัท
น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด มีหนี้สนิ เปนจํานวนมาก ผูบริหารจึงไดดําเนินการดังตอไปนี้
(1)

บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด

ผูบริหารไดหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อปรับปรุงโครงสรางทางการเงิน และเสริมสรางสภาพคลองใหกับ
บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด จนตอมาในป พ.ศ. 2551 ผูบริหารตัดสินใจรวมทุนกับ บริษัท ยูที กรุป
จํากัด (UT Group Pte. Ltd.) ซึ่งเปนนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร โดยจัดตั้งบริษัทใหม กลาวคือบริษัท
เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด และไดดําเนินการโอนกิจการโรงงานน้ําตาลทรายจากบริษัท น้ําตาล
เกษตรไทย จํากัด มาดําเนินการภายใตบริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด ผลจากการรวมทุน
ดังกลาวทําใหโรงงานน้ําตาลทรายสามารถสรางผลประกอบการที่ดีจนสามารถขยายกําลังการผลิตไดถึง
50,000 ตันออยตอวัน ซึ่งถือเปนโรงงานน้ําตาลทรายที่มีกําลังการผลิตที่ใหญที่สุดของโลก ณ ปจจุบัน บริษัท
เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อตอกย้ําความมุงมั่นสูการเปนผูผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย
อยางครบวงจรระดับสากล
(2)

บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด

TIS ไดเขาสูกระบวนการฟนฟูกิจการโดยศาลไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2555 อยางไรก็ดี ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ TIS ยังคงสามารถดําเนินธุรกิจไดตามปกติ ตอมา TIS มีผล
ประกอบการและสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น ซึ่งสงผลใหพนจากสถานะหนี้สินลนพนตัว ดังนั้น TIS จึงไมมี
ความจําเปนในการดําเนินกระบวนการฟนฟูกิจการ ณ ปจจุบัน TIS อยูในระหวางการยกเลิกกระบวนการ
ฟนฟูกิจการ โดย TIS จะยังคงปฏิบัติตามกระบวนการชําระหนี้ภายใตเงื่อนไขตางๆ กับเจาหนี้ตอไป ทั้งนี้
ตามรายละเอียดที่กําหนดในสวนที่ 2 หัวขอ 13.5 สัญญาปรับโครงสรางหนี้
นอกจากการผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุลไดมีการขยายกิจการเพื่อเขาสูการ
เปนกลุมบริษัทที่มีอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางครบวงจรโดยใชผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตน้ําตาลทราย โดยในป
พ.ศ. 2546 กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุลไดตัดสินใจรวมทุนกับ บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จํากัด (“PSP”) และกลุมนักลงทุน
ชาวสิงคโปร 2 ราย ไดแก บริษัท คิงวัน คอรปอเรชั่น ลิมิเต็ด (King Wan Corporation Limited) และ บริษัท ไซเล็ม
อินเวสเมนท จํากัด (Xylem Investment Pte. Ltd.) จัดตั้ง บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทพัลพ แอนด เปเปอร จํากัด
(“EPPCO”) เพื่อผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว โดยเยื่อกระดาษฟอกขาวของ EPPCO นั้นใชวัตถุดิบหลักคือชานออยที่
เหลือใชจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย นอกจากนี้ ณ ปจจุบัน โรงงานของ EPPCO เปนโรงงานเยื่อกระดาษแหง
เดียวในประเทศไทยที่ไดรับรองคุณภาพสินคามาตรฐานสากลเพื่อการสงออก HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point) และ GMP (Good Manufacturing Practices) ซึ่งปลอดภัยตอการนําไปใชเปนบรรจุภัณฑ
เพื่อการบริโภค ณ ปจจุบันโรงงานของ EPPCO มีกําลังการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวประมาณ 100,000 ตันตอป
นอกจากนี้ กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล ไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการนํากากน้ําตาล ซึ่งเปนหนึ่งในผลิตภัณฑ
พลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย มาแปรรูป และกลั่นเปนผลิตภัณฑเอทานอล โดยในป พ.ศ. 2548 กลุม
ครอบครัวศิริวิริยะกุล จึงไดตัดสินใจรวมทุนกับกลุมนักลงทุนชาวสิงคโปร 3 ราย ไดแก บริษัท คิงวัน อินดัสตรี้
จํากัด (King Wan Industries Pte Ltd.) บริษัท ฟาร อีสต ดิสทิลเลอรส จํากัด (Far East Distillers Pte Ltd.) และ
บริษัท ซิโนแทค กรุป จํากัด (Sinotac Group Pte Ltd.) จัดตั้ง บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด (“EPC”) เพื่อดําเนินธุรกิจ
ผลิตและจัดจําหนายเอทานอล โดยโรงงานของ EPC ไดรับใบอนุญาตในการผลิตเอทานอลไดถึง 3 เกรด ไดแก เอ
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ทานอลที่สามารถรับประทานได (Potable Alcohol) เอทานอลที่ใชในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทา
นอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol) อยางไรก็ดี ณ ปจจุบัน EPC ผลิตและจัดจําหนายเอทานอลเพียง 2 เกรด
ไดแก เอทานอลที่ใชในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol) EPC มี
การติดตั้งหอกลั่นจํานวนทั้งสิ้น 7 หอ ทําใหสามารถสกัดสารเจือปนออกไดดีกวาเอทานอลที่ผลิตจากโรงงานเอทา
นอลทั่วไป สงผลใหผลิตภัณฑเอทานอลของบริษัทฯ มีคุณภาพสูง และเปนที่ยอมรับแกลูกคาทั้งในและนอกประเทศ
ณ ปจจุบัน EPC มีขนาดกําลังการผลิต 230,000 ลิตรตอวัน
ในป พ.ศ. 2553 กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล ไดริเริ่มโครงการนําชานออยที่เปนผลิตภัณฑพลอยไดที่เหลือจาก
การผลิตเยื่อกระดาษมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตและจําหนายไฟฟา โดยไดจัดตั้งบริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร
จํากัด (“KTBP”) เพื่อดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาชีวมวลขนาดกําลังการผลิต 60 เมกะวัตต ซึ่ง ณ ปจจุบันโครงการ
ดังกลาวอยูในระหวางการดําเนินการกอสราง และทดสอบระบบ ซึ่งเมื่อแลวเสร็จ KTBP จะเปนผูขายไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนรายยอยที่ใหญที่สุดในประเทศ และจะทําหนาที่ในการสงไฟฟาใหแกโรงงานของกลุมบริษัทฯ และจําหนาย
ไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยตามสัญญาซื้อขายไฟฟา
ในป พ.ศ. 2554 กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล ยังไดเล็งเห็นถึงประโยชนในการใชกากน้ําตาล ซึ่งเปนผลิตภัณฑ
พลอยไดจากการผลิตน้ําตาลทราย และน้ํากากสาจากการผลิตเอทานอลในการผลิตและจัดจําหนายปุยอินทรีย
อัดเม็ด โดยไดจัดตั้ง บริษัท เกษตรไทยปุยชีวภาพ จํากัด (“KTF”) ภายใต EPC เพื่อขยายธุรกิจอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง อยางไรก็ดี ณ ปจจุบัน KTF ยังมิไดมีการดําเนินกิจการ เมื่อเปดกิจการแลว KTF จะสามารถผลิตปุย
อินทรียอัดเม็ดไดจํานวน 90,000 ตันตอป
นอกจากการเพิ่มผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมตอเนื่อง บริษัทฯ ยังไดดําเนินนโยบายพัฒนาระบบเก็บเกี่ยว
ออย และงานดานไรควบคูกับการเติบโตของบริษัทฯ โดยในป พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ไดดําเนินการเพิ่มศักยภาพการ
แขงขัน ดวยการเขาทําสัญญาซื้อรถตัดออย จอหนเดียร (John Deere) จํานวน 40 คัน กับ บริษัท ที เค อีควิปเมนท
จํากัด ซึ่งเปนตัวแทนผูจัดจําหนายสินคา จอหนเดียร ในประเทศไทย มูลคาประมาณ 438 ลานบาท ทั้งนี้ จอหน
เดียร จะเขามาชวยอบรม และแนะนําบริษัทฯ ในการดูแล ซอมแซม และพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณฝายไรของ
บริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกออยของชาวไร และขยายปริมาณวัตถุดิบแกโรงงานของกลุมบริษัทฯ ซึ่ง
นโยบายดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของกลุมบริษัทฯ ที่วา “ชาวไรออยมั่งคั่ง KTIS มั่นคง”
สรุปประวัติความเปนมา และพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ
ป พ.ศ. 2541

ป พ.ศ. 2542

ป พ.ศ. 2544

ป พ.ศ. 2545
ป พ.ศ. 2546

กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุลจัดตั้ง EPC ดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบดวย
หุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
อุตสาหกรรมตอเนื่องในอนาคต
 โรงงานน้ําตาลทรายของ บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด ขยายกําลังการผลิตเปน
45,000 ตันออยตอวัน
 โรงงานน้ําตาลทรายของ บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพ ISO 9002:1994 จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จํากัด
 โรงงานน้ํ า ตาลทรายของ บริ ษั ท น้ํ า ตาลเกษตรไทย จํ า กั ด ได รั บ การรั บ รอง
เครื่องหมาย ฮาลาล (Halal) จากสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ
ไทย
 โรงงานน้ําตาลทรายของ บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จํากัด
 กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล PSP และนักลงทุนชาวสิงคโปรจํานวน 2 ราย กลาวคือ
สวนที่ 2 หนาที่ 18
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ป พ.ศ. 2547






ป พ.ศ. 2548






ป พ.ศ. 2550






บริษัท คิงวัน คอรปอเรชั่น ลิมิเต็ด และบริษัท ไซเล็ม อินเวสเมนท จํากัด รวมกัน
จัดตั้ง EPPCO ดวยทุนจุดทะเบียน 1,200,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ
จํานวน 12,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจัด
จําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย โดยกลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล มีสัดสวน
การถือหุนรอยละ 57.2 PSP มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 20.8 และกลุมนักลงทุน
สิงคโปรมีสัดสวนการถือหุนรวมรอยละ 22.0
โรงงานน้ําตาลทรายของ TIS ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก
บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จํากัด
กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล รวมลงทุนกับนักลงทุนสิงคโปรกลาวคือ บริษัท คิงวัน
อิน ดัสตรี้ จํ ากั ด บริษั ท ฟาร อีสต ดิ สทิลเลอรส จํา กั ด และบริ ษั ท ซิโนแทค กรุ ป
จํากัด ใน EPC ดวยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 179 ลานบาท โดยการออกหุน
สามัญจํานวน 1,790,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท สงผลให EPC มีหุน
สามัญเพิ่มจาก 10,000 หุน เปน 1,800,000 หุน และมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 1 ลาน
บาท เปน 180 ลานบาท เพื่อดําเนินการสรางโรงงานผลิตเอทานอล โดยกลุมบริษัทฯ
มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 53.8 และกลุมนักลงทุนสิงคโปรมีสัดสวนการถือหุนรอยละ
46.2
โรงงานน้ําตาลทรายของ TIS ไดรับการรับรองระบบการจัดการดานความปลอดภัย
ของอาหาร GMP&HACCP จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จํากัด
โรงงานน้ําตาลทรายของ TIS ไดรับการรับรองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO
14001:2004 จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จํากัด
โรงงานน้ําตาลทรายของ TIS ไดรับการรับรองระบบการจัดการดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จํากัด
EPC เพิ่มทุนจํานวน 36 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 360,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 100 บาท สงผลให EPC มีหุนสามัญเพิ่มจาก 1,800,000 หุน เปน
2,160,000 หุน และมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 180 ลานบาท เปน 216 ลานบาท เพื่อ
ใชในการลงทุนกอสรางโครงการโรงงานเอทานอล
โรงงานน้ําตาลทรายของ บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด ไดรับการรับรองตออายุ
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จํากัด
โรงงานน้ําตาลทรายของ บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด ไดรับการรับรองระบบการ
จัดการดานความปลอดภัยของอาหาร GMP&HACCP จากบริษัท บูโร เวอริทัส
(ประเทศไทย) จํากัด
โรงงานน้ําตาลทรายของ TIS ไดรางวัลโรงงานน้ําตาลทรายที่มีประสิทธิภาพที่สุดของ
ประเทศไทยโดยมีผลผลิตน้ําตาลทรายตอตันออยที่ 117.21 กิโลกรัมตอตันออย
EPC เพิ่มทุนจํานวน 40 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 400,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 100 บาท สงผลให EPC มีหุนสามัญเพิ่มจาก 2,160,000 หุน เปน
2,560,000 หุน และมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 216 ลานบาท เปน 256 ลานบาท เพื่อ
ใชในการลงทุนกอสรางโครงการโรงงานเอทานอล
โรงงานน้ําตาลทรายของ TIS ไดรับการรับรองเครื่องหมาย ฮาลาล (Halal) จาก
สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
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บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ป พ.ศ. 2551

ป พ.ศ. 2552

ป พ.ศ. 2553

ป พ.ศ. 2554

 จากวิ กฤตเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยในป พ.ศ. 2540 บริ ษั ท น้ํ า ตาลเกษตรไทย
จํากัด ไดประสบปญหาทางการเงิน ทางกลุมครอบครัวศิริวิริยะกุลจึงไดจับมือกับนัก
ลงทุ น สิ ง คโปร กล า วคื อ บริ ษั ท ยู ที กรุ ป จํ า กั ด เพื่ อ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท เกษตรไทย
อุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยมีทุน
จดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยกลุมครอบครัวศิริวิริยะกุลมีสัดสวนการถือหุนรอยละ
51.0 และกลุ ม นั ก ลงทุ น สิ ง คโปร มี สัดส ว นการถื อหุ น ร อ ยละ 49.0 จากนั้ น บริ ษั ท
เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด เพิ่มทุนจํานวน 1,999 ลานบาท โดยออกหุน
สามัญจํานวน 19,990,000 หุน ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท สงผลให บริษัท
เกษตรไทยอุ ต สาหกรรมน้ํ า ตาล จํ า กั ด มี หุ น สามั ญ เพิ่ ม จาก 10,000 หุ น เป น
20,000,000 หุน และมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 1 ลานบาท 2,000 ลานบาท โดย
บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด นําเงินดังกลาวไปซื้อกิจการโรงงาน
น้ําตาลทรายและทรัพยสินจาก บริษัท น้ําตาลเกษตรไทย จํากัด
 โรงงานน้ําตาลทรายของ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด ไดรับการ
รับรองระบบการจัดการดานความปลอดภัยของอาหาร GMP&HACCP จากกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 โรงงานน้ําตาลทรายของ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด ไดรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
 โรงงานน้ําตาลทรายของ TIS ไดรับการรับรองระบบการจัดการดานความปลอดภัย
ของอาหาร GMP&HACCP จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 โรงงานน้ําตาลทรายของ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด ขยายกําลัง
การผลิตเปน 48,000 ตันออยตอวัน
 กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล จัดตั้ง KTBP ดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000
บาท
ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อ
รองรับการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและไอน้ํา
 กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุล รวมทุนกับกลุมนักลงทุนสิงคโปรกลาวคือ บริษัท ยูที กรุป
จํากัด และ บริษัท ไซเล็ม อินเวสเมนท จํากัด ใน KTBP ดวยการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของ KTBP จํานวน 499 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 4,990,000 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 100 บาท สงผลให KTBP มีหุนสามัญเพิ่มจาก 10,000 หุน เปน
5,000,000 หุน และมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 1,000,000 บาท เปน 500,000,000
บาท โดยกลุมบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 60.0 และกลุมนักลงทุนสิงคโปรมี
สัดสวนการถือหุนรอยละ 40.0
 กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุลซื้อหุนสามัญของ PSP จํานวน 49,701 หุน จากกลุมนักลง
ทุนเดิม ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท สงผลใหกลุมบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุน
ทั้งหมดรอยละ 99.4 ของหุนสามัญที่ออก และจําหนายแลวทั้งหมดของ PSP เพื่อ
ปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ
 EPC จัดตั้ง KTF ดวยทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ
จํานวน 150,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เพื่อเตรียมดําเนินธุรกิจผลิตและ
จัดจําหนายปุยอินทรียอัดเม็ดเพื่อสนับสนุนการปลูกออยของชาวไร
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 KTF ดําเนินการซื้อกิจการและทรัพยสินจาก หางหุนสวนจํากัด ไบ.โอ. เกษตรไทย
ในราคา 10 ล า นบาท เพื่ อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจั ด จํ า หน า ยปุ ย เพื่ อ รองรั บ การ
สนับสนุนการปลูกออยของชาวไร โดยมีทรัพยสินหลักคือเครื่องจักรสําหรับผลิตปุย
อินทรียอัดเม็ด โดยมีกําลังการผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดทั้งสิ้น 90,000 ตันตอป
 กลุมครอบครัวศิริวิริยะกุลซื้อหุนสามัญของ PSP จํานวน 289 หุน ที่มูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาท จากนักลงทุนสิงคโปร สงผลใหมีสัดสวนการถือหุนทั้งสิ้นรอยละ
100.0 ของหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของ PSP ทั้งหมด เพื่อปรับ
โครงสรางของกลุมบริษัทฯ
 โรงงานน้ําตาลทรายของ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด ไดรับการ
รับรอง ISO 9001:2008 จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จํากัด
 โรงงานน้ําตาลทรายของ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด ไดรับรางวัล
ดีเดนจากการประกวด Thailand Energy Awards 2011 ดานอนุรักษพลังงาน
ประเภทโครงการพลังงานความรอนรวมจากพลังงานหมุนเวียน (Cogeneration) จาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 โรงงานน้ําตาลทรายของ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวด ASEAN Energy Awards 2011 จากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด เพิ่มทุนจํานวน 135,000,000 บาท
โดยการออกหุนสามัญจํานวน 1,350,000 หุน ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท สงผล
ใหบริษัทฯ มีหุนสามัญเพิ่มจาก 20,000,000 หุน เปน 21,350,000 หุน และมีทุนจด
ทะเบียนเพิ่มจาก 2,000,000,000 บาท เปน 2,135,000,000 บาท เพื่อปรับโครงสราง
ของกลุมบริษัทฯ
 โรงงานน้ําตาลทรายของ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด ขยายกําลัง
การผลิตเปน 50,000 ตันออยตอวัน
 โรงงานเอทานอลของ บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด ไดรับการรับรองเครื่องหมายโคเชอร
(Kosher) ประเภท ผลิตภัณฑเอทานอล 95% ในระดับ Kosher-Parve (Excluding
Passover) จาก Federation of Synagogues
 บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด เพิ่มทุนจํานวน 1,139,573,000 บาท
โดยออกหุนสามัญจํานวน 11,395,730 หุน ที่มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท สงผลให
บริษัทฯ มีหุนสามัญเพิ่มจาก 21,350,000 หุน เปน 32,745,730 หุน และมีทุนจด
ทะเบียนเพิ่มจาก 2,135,000,000 บาท เปน 3,274,573,000 บาท เพื่อปรับโครงสราง
ของกลุมบริษัทฯ
 บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด ไดดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุน
ของบริษัทในกลุมโดยไดดําเนินการซื้อหุนบริษัทในเครือจํานวน 5 บริษัท กลาวคือ
TIS EPPCO EPC KTBP และ PSP เพื่อเตรียมตัวเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ (รายละเอียดการปรับโครงสรางไดถูกเปดเผยไวในสวนที่ 2 หัวขอ 2.4
การปรับโครงสรางธุรกิจ และสวนที่ 2 หัวขอ 11.2 รายการปรับโครงสรางการถือหุน
ในกลุมบริษัทฯ เพื่อการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ)
 บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด ดําเนินการทําสัญญาเชาโรงงานน้ําตาล
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ทรายระยะยาวจาก RPE (รายละเอียดถูกเปดเผยไวในสวนที่ 2 หัวขอ 13.1 – 13.4
สัญญาที่เกี่ยวของกับการเชาโรงงานน้ําตาลทรายของ RPE)
 บริ ษั ท เกษตรไทยอุ ต สาหกรรมน้ํ า ตาล จํ า กั ด ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายรถตั ด อ อ ย
จอหนเดียร จํานวน 40 คัน มูลคาประมาณ 438 ลานบาท จาก บริษัท ที.เค อีควิปเมนท
จํากัด เพื่อพัฒนาดานการตัดออยของบริษัทฯ
 บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ําตาล จํากัด แปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน และ
เปลี่ ย นชื่ อ เป น บริ ษั ท เกษตรไทย อิ น เตอร เนชั่ น เนล ชู ก าร คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) และไดดําเนินการเปลี่ยนมูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เปน 1
บาท อีกทั้งออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 613,427,000 บาท เพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูบริหารและพนักงาน (ESOP Warrant) จํานวน
28,000,000 หุ น และเพื่ อ เสนอขายให แ ก ป ระชาชนครั้ ง แรกจํ า นวนไม เ กิ น
585,427,000 หุน สงผลใหบริษัทฯ มีจํานวนหุนสามัญทั้งหมด 3,888,000,000 หุน

2.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจออยและน้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางครบวงจร โดย
กลุมบริษัทฯ มีโรงงานผลิตน้ําตาลทรายทั้งสิ้น 2 โรงงาน และดําเนินการเชาโรงงานน้ําตาลอีกหนึ่งแหงจาก RPE
นอกจากนี้ ยังมี โรงงานผลิ ตเอทานอล โรงงานผลิ ตเยื่ อกระดาษฟอกขาวจากชานออย โรงไฟฟา ชีวมวล ซึ่ง ณ
ปจจุบันอยูระหวางการกอสราง และโรงงานผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด ซึ่ง ณ ปจจุบันอยูในระหวางการกอสรางเชนกัน
ณ ปจจุบันกลุมบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจทั้งสิ้น 2 ประเภทกลาวคือ
2.2.1 ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย
กลุมบริษัทฯ ผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทรายใหกับลูกคาทั้งในและตางประเทศโดยผลิตภัณฑของกลุม
บริษัทฯ สามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ไดแก น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) น้ําตาลทรายขาว
(White Sugar) และน้ําตาลทรายดิบ (Raw Sugar)
2.2.2 ธุรกิจอุตสาหกรรมตอเนื่อง
กระบวนการผลิตน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ ทําใหเกิดธุรกิจตอเนื่องจากการนําผลิตภัณฑพลอยได อาทิ
กากน้ําตาล และชานออยไปเขาสูกระบวนการผลิตในบริษัทยอย โดยธุรกิจอุตสาหกรรมตอเนื่องดังกลาว ไดแก
(1)

ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานออย

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเยื่อกระดาษผาน EPPCO โดยนําชานออย ซึ่งเปนหนึ่งใน
ผลิตภัณฑพลอยไดมาทํากระบวนการตอ โดยโรงงานเยื่อกระดาษของกลุมบริษัทฯ ตั้งอยูในพื้นที่ใกลกับ
โรงงานน้ําตาลทรายของ บริษัทฯ ผลิตภัณฑเยื่อกระดาษของบริษัทฯ มีทั้งหมด 2 ประเภท กลาวคือเยื่อ
กระดาษแหง และเยื่อกระดาษเปยก
(2)

ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเอทานอล

กลุ มบริ ษัทฯ ดํ าเนิ นธุ ร กิจผลิ ตและจัดจํา หนายเอทานอลผ าน
EPC โดยใช วัตถุ ดิบ หลัก คื อ
กากน้ําตาล จากโรงงานน้ําตาลทรายของกลุมบริษัทฯ เพื่อผลิตผลิตภัณฑเอทานอล ซึ่ง ณ ปจจุบัน EPC มี
ใบอนุญาตในการผลิตเอทานอลไดถึง 3 เกรด ไดแก เอทานอลที่สามารถรับประทานได (Potable Alcohol)
เอทานอลที่ใชในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol) อยางไร
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ก็ดี ณ ปจจุบัน EPC ผลิตและจัดจําหนายเอทานอลเพียง 2 เกรดไดแก เอทานอลที่ใชในอุตสาหกรรม
(Industrial Alcohol) และเอทานอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol)
(3)

ธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา

ณ ปจจุบัน กลุมบริษัทฯ มีหนวยผลิตไฟฟาและไอน้ําในโรงงานน้ําตาลทรายและโรงงานเยื่อกระดาษ
ฟอกขาวจากชานออย โดยใชชานออยซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตน้ําตาลทรายเปนวัตถุดิบหลัก
บริษัทฯ นําไอน้ําและไฟฟาที่ผลิตไดเพื่อใชในกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายของบริษัทฯ ทั้ง 3 โรงงาน และ
กระบวนการผลิตของโรงงานอื่นในกลุมบริษัทฯ และจําหนายไฟฟาสวนที่เหลือใหแกการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟา นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัท KTBP
ซึ่ง ณ ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการกอสราง และทดสอบระบบโรงไฟฟาชีวมวล ขนาดกําลังการผลิต
ทั้งสิ้น 60 เมกะวัตต
ณ ปจจุบัน กลุมบริษัทฯ ประกอบไปดวยบริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอยรวมอีก 7 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทยอย

ประเภทธุรกิจ

ถือหุนรอยละ

บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด

ประกอบกิ จ การผลิ ต และจั ด จํ า หน า ยน้ํ า ตาลทรายทั้ ง ในและ
ตางประเทศ

100.0

บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด

ประกอบกิจการผลิต และจัดจําหนายเอทานอลจากกากน้ําตาลทั้ง
ในและตางประเทศ

100.0

บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทพัลพ แอนด เปเปอร ประกอบกิจการผลิต และจัดจําหนายเยื่อกระดาษฟอกขาวจาก
จํากัด
ชานออยทั้งในและตางประเทศ

100.01

บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร จํากัด

100.0

ประกอบกิจการผลิตไฟฟา

บริ ษั ท รวมผลอุ ต สาหกรรมนครสวรรค ประกอบกิ จ การผลิ ต และจั ด จํ า หน า ยน้ํ า ตาลทรายทั้ ง ในและ เชาโรงงานน้ําตาล
จํากัด
ตางประเทศ
ทราย

1

บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จํากัด

บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนซึ่ง ณ ปจจุบันถือหุนรอยละ
26.0 ใน EPPCO

บริษัท เกษตรไทยปุยชีวภาพ จํากัด

ยังไมเปดดําเนินการ

100.0
100.0 ผาน EPC

ถือหุนรอยละ 74.0 ของจํานวนหุนทั้งหมด และถือหุนผานบริษัท เพิ่มสินพัฒนา จํากัด รอยละ 26.0 ของจํานวนหุนทั้งหมด
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2.3

โครงสรางรายได
บริษัทฯ มีรายไดจากการผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทรายเปนหลัก คิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 75.0 ของ
รายไดรวมของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีรายไดจากธุรกิจผลิตภัณฑพลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลทราย ซึ่งสามารถ
คิดเปน สั ดส วนรวมร อยละ 25.0 ของรายได รวมของบริษั ทฯ โดยมี รายละเอี ยดทั้ งหมดตามตารางแสดงรายได
ดังตอไปนี้
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 52*

30 ก.ย. 53

(งบเฉพาะกิจการ)
รายได
(ลานบาท)
1. รายไดจากการขายน้ําตาล
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวมรายไดจากการขาย
น้ําตาลทราย
2. รายไดจากการขายเยื่อ
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวมรายไดจากการขายเยื่อ
กระดาษ
3. รายไดจากการขายเอทานอล
ในประเทศ
นอกประเทศ
รวมรายไดจากการขายเอทา
นอล
4. รายไดจากการขายอื่นๆ
รายไดจากการจําหนาย
ไฟฟา
รายไดจากการขายและ
ใหบริการอื่นๆ*
รวมรายไดอื่นๆ
รวมรายไดท้งั หมด

งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่
1 ต.ค. 54 –
31 ธ.ค. 54

30 ก.ย. 54

งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 ก.ย. 54

30 ก.ย. 55

(งบการเงินรวมเสมือน) (งบการเงินรวมเสมือน) (งบการเงินรวมเสมือน) (งบการเงินรวมเสมือน) (งบการเงินรวมเสมือน)
รายได
(ลานบาท)

รอยละ

รอยละ

รายได
(ลานบาท)

รอยละ

รายได
(ลานบาท)

รอยละ

รายได
(ลานบาท)

รอยละ

รายได
(ลานบาท)

รอยละ

4,658.7
4,749.3
9,408.0

47.8
48.7
96.5

6,820.7
10,308.9
17,129.6

33.1
50.0
83.0

6,626.7
11,054.7
17,681.4

30.7
51.2
81.8

1,364.0
1,441.8
2,805.8

37.8
39.9
77.7

4,905.4
10,493.0
15,398.4

26.6
56.8
83.4

6,337.6
12,081.7
18,419.3

30.0
57.2
87.2

-

-

434.0
1,425.0

2.1
6.9

437.0
1,657.0

2.0
7.7

79.0
325.0

2.2
9.0

353.0
1,264.0

1.9
6.8

390.0
875.0

1.8
4.1

-

-

1,859.0

9.0

2,094.0

9.7

404.0

11.2

1,617.0

8.8

1,265.0

6.0

-

-

655.0
509.0

3.2
2.5

844.0
357.0

3.9
1.7

96.0
194.0

2.7
5.4

594.0
313.0

3.2
1.7

460.0
467.0

2.2
2.2

-

-

1,164.0

5.6

1,201.0

5.6

290.0

8.0

907.0

4.9

927.0

4.4

91.0

0.9

22.4

0.1

86.3

0.4

16.4

0.5

71.3

0.4

68.7

0.3

250.0

2.6

461.2

2.2

545.8

2.5

93.1

2.6

473.8

2.6

448.8

2.1

341.0

3.5

483.6

2.3

632.1

2.9

109.5

3.0

545.1

3.0

517.5

2.4

9,749.0

100.0

20,636.2

100.0

21,608.5

100.0

3,609.3

100.0

18,467.5

100.0

21,128.8

100.0

ที่มา: งบการเงินของบริษัทฯ
* รวมเฉพาะยอดของโรงงานบริษัทฯ
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2.4

การปรับโครงสรางธุรกิจ
บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางกลุมบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการและเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมในการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯ ไดดําเนินการซื้อหุนในบริษัทยอยมาจากกลุมผู
ถือหุนใหญของบริษัทยอยดังกลาว
ภายหลังการปรับโครงสราง บริษัทฯ จะเปนบริษัทใหญ ซึ่งถือหุนในบริษัทยอยทั้งสิ้น 6 บริษัท กลาวคือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ จํากัด (TIS)
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด (EPC)
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทพัลพ แอนด เปเปอร จํากัด (EPPCO)
บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จํากัด (PSP)
บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร จํากัด (KTBP)
บริษทั เกษตรไทยปุยชีวภาพ จํากัด (KTF)

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดดําเนินการทําสัญญาเชาที่ดิน โรงงานน้ําตาลทราย และเครื่องจักรระยะยาวกับ บริษัท
รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค (RPE) รายละเอียดของสัญญาเชาดังกลาวไดถูกเปดเผยไวในสวนที่ 2 หัวขอ 13.1
สัญญาเชาที่ดินและโรงงานที่เกี่ยวของกับโรงงานน้ําตาลทราย และขอ 13.2 สัญญาเชาเครื่องจักร อุปกรณ และสิทธิ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรงงานน้ําตาลทราย
โครงสรางกลุมบริษัทฯ กอนการปรับโครงสราง
กลุมผูถือหุนสิงคโปร
100.0%

กลุมครอบครัวศิริวิริย ะกุล
100.0%

TIS
51.0%
49.0%

บริษัทฯ

PSP
20.8%

EPPCO
22.0%

57.2%

60.0%

KTBP
40.0%

100.0%

53.8%

EPC
46.2%

RPE

100.0%
KTF

ที่มา: บริษัทฯ
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โครงสรางกลุมบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสราง
กลุมครอบครัวศิริวิริย ะกุล

กลุมผูถือหุน IPO*
24.8%

75.2%

ทําสัญญาเชา

บริษัทฯ

100.0%
TIS

100.0%
EPC

74.0%
EPPCO

100.0%
26.0%

PSP

RPE

100.0%
KTBP

100.0%
KTF
ที่มา: บริษัทฯ
* รวมกลุมผูถือหุนสิงคโปร ประกอบดวย
1. บริษัท คิง วัน คอรปอเรชั่น ลิมิเต็ด
2. บริษัท คิง วัน อินดัสตรี้ จํากัด
3. บริษัท ไซเล็ม อินเวสเมนท จํากัด
4. บริษัท ซิโนแทค กรุป จํากัด
5. นายฉั่ว คิม ฮั้ว
6. นางสาวฉั่ว อิ๋ง อิ๋ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขายที่ดินบางสวนของบริษัทฯ TIS และ EPPCO ซึ่งเปนที่ดินที่ไมเปนสวน
สําคัญในการประกอบธุรกิจ (Non-core asset) ใหแกผูถือหุนเดิม โดยราคาที่ใชในการขายที่ดินดังกลาวเปนไปตาม
ราคาประเมิน หรือราคาตามมูลคาทางบัญชีแลวแตวามูลคาใดจะสูงกวา ทั้งนี้ การขายที่ดินดังกลาว เปนสวนหนึ่ง
ของการปรับโครงสรางบริษัทฯ
ทั้งนี้ ที่ดินดังกลาวสามารถแบงออกเปน 2 สวน กลาวคือ สวนที่ปลอดภาระหนี้ และสวนที่ติดภาระจํานอง
อยูกับสถาบันการเงิน โดยบริษัทฯ TIS และ EPPCO ตกลงโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในสวนที่ปลอดภาระหนี้ใหแกผูซื้อ
ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันทําสัญญา และจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในสวนที่ยังติดภาระจํานองอยูกับธนาคารเจาหนี้
ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ไดรับอนุมัติจากธนาคาร (โปรดดูรายละเอียดสัญญาซื้อขายที่ดินในสวนที่ 2 หัวขอ 13.7
– 13.11 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน)
2.5

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
กลุมบริษัทฯ มีเปาหมายในการพัฒนาธุรกิจของกลุมบริษัทฯ เพื่อใหเปนหนึ่งในองคกรชั้นนําทางดานธุรกิจ
น้ําตาลทรายแบบครบวงจร โดยมีการพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืนทั้งในดานงานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแบบ
ครบวงจร เพื่อเสริมสรางมูลคาและคุณคาของผลิตภัณฑน้ําตาลทราย ผลิตภัณฑพลอยได และพลังงานสะอาดที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงบริหารงานดวยหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล
บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
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2.5.1 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
(1)

กาวสูความเปนผูนําดานธุรกิจออย น้ําตาลทราย และอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางครบวงจร

บริษัทฯ มีความมุงมั่นอยางไมหยุดยั้งเพื่อกาวสูความเปนผูนําในอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายแบบครบ
วงจร ดวยการพัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑใหสูงขึ้นไป เพื่อขยายฐานลูกคาทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศ อีกทั้งยังมุงมั่นในการพัฒนาการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมตอเนื่องโดยใช
ผลิตภัณฑพลอยไดเพื่อเพิ่มมูลคาของธุรกิจ และผลตอบแทนที่ยั่งยืนแกผูถือหุน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมอง
หาโอกาสการทําธุรกิจดวยการเขาควบรวมกิจการธุรกิจที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ อีกดวย
(2)

ผูนําดานธุรกิจผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย

บริษัทฯ มุงเนนในการพัฒนาผลิตภัณฑน้ําตาลทรายของบริษัทฯ เพื่อคงความเปนหนึ่งในความเปน
ผูนําของอุตสาหกรรม โดยมีแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ รวมถึงเพิ่มความ
หลากหลายของผลิตภัณฑโดยเพิ่มผลิตภัณฑสารใหความหวาน อาทิ น้ําเชื่อม
(3)

ผูนําดานธุรกิจพลังงานชีวมวล (Bio Energy)

บริ ษั ทฯ มี เป า หมายการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ด า นพลั ง งานไฟฟ า จากชี ว มวลอย า งต อ เนื่ อ งควบคู กั บ การ
ขยายตัวของธุรกิจน้ําตาลทราย โดยวางแผนการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาชีวมวลเพื่อรองรับกําลังการผลิต
ของผลิตภัณฑตางๆ ของกลุมบริษัทฯ ในอนาคต และจัดจําหนายไฟฟาเพื่อสรางผลตอบแทนสูงสุดใหแกผู
ถือหุนของบริษัทฯ
(4)

ผูนําดานธุรกิจผลิตและจัดจําหนายชีวผลิตภัณฑ (Bio Product)

บริ ษั ท ฯ ต อ งการขยายธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ งด ว ยการขยายธุ ร กิ จ เอทานอล และธุ ร กิ จ เยื่ อ
กระดาษฟอกขาวจากชานออยที่มีอยู ณ ปจจุบัน รวมถึงการพัฒนาเขาสูผลิตภัณฑใหมในอนาคต
2.5.2 เปาหมายการเติบโตธุรกิจอยางยั่งยืน
(1)

พัฒนากระบวนการผลิต

บริษัทฯ มุ งมั่นที่ จะพั ฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาความเป นผูนํ า
อุตสาหกรรมในดานการผลิตและจัดจําหนายน้ําตาลทราย โดยมีการวางแผนการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อลดการ
ใชพลังงาน รวมถึงการลงทุนปรับปรุงซอมแซมใหเครื่องจักรและอุปกรณสําคัญเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
(2)

พัฒนาแหลงวัตถุดิบที่ยั่งยืนและมีศักยภาพ

บริษัทฯ มีเปาหมายในการวางแผนพัฒนาออยควบคูกับชาวไร โดยพัฒนาศักยภาพการปลูกออยของ
ชาวไร และสรางสรรคงานวิจัยไรออยใหกับชาวไรออยของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาพื้นที่ปลูกออยเดิมและ
พัฒนาเพิ่มแหลงปลูกออยใหมใหกับโรงงานน้ําตาลทรายของบริษัทฯ สอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ ที่วา
“ชาวไรมั่งคั่ง KTIS มั่นคง”
(3)

สงเสริมและพัฒนาบุคลากร

บุคลากรของบริษัทฯ เปนสวนสําคัญในแผนพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
ความรู ค วามสามารถให กั บ บุ ค ลากร ประกอบกั บ การสนั บ สนุ น เป ด โอกาสให บุ ค ลากรคิ ด ค น และวิ จั ย
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นวัตกรรมใหมเพื่อการพัฒนาบริษัทฯ โครงการที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก การใหทุนการศึกษาแกนักเรียน
และนักศึกษาซึ่งสวนใหญเปนลูกหลานของชาวไรออย
2.5.3 เปาหมายการบริหารดวยหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล
(1)

การดําเนินงานดวยความโปรงใส

บริษัทฯ มีการวางแผนดําเนินงานโดยมีการเปดเผยขอมูลตามหลักเกณฑที่เหมาะสม เพื่อสรางความ
เปนธรรมและเสริมสรางความเทาเทียมกันระหวางผูถือหุน โดยบริษัทฯ มีการจัดวางระบบการตรวจสอบโดย
ผูตรวจสอบอิสระภายในและภายนอกเพื่อความถูกตองและโปรงใส
(2)

สงเสริมและพัฒนาสังคม

บริษัทฯ เชื่อวาการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ จําเปนตองทําควบคูกับการพัฒนาสังคม โดยบริษัทฯ มี
การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาสังคมโดยการบริจาคและสงเสริมชุมชนเพื่อยกระดับความเปนอยูของสังคม ซึ่ง
ถือเปนพันธกิจที่สําคัญของบริษัทฯ
(3)

สงเสริมสุขภาพและความปลอดภัย

สุขภาพและความปลอดภัยของผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ มีความสําคัญ บริษัทฯ จึงดําเนินงานโดย
ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวของกับสุขภาพและความปลอดภัยอยางเครงครัด และมุงพัฒนายกระดับคุณภาพ
ของบริษัทฯ ตั้งแตการผลิตจนถึงการจัดจําหนายเพื่อประโยชน โดยมีการจัดตรวจสอบระบบการผลิตอยาง
ตอเนื่องเพื่อความมั่นใจในคุณภาพของสินคาแกลูกคา และการดูแลระบบปฏิบัติโรงงานของบริษัทฯ เพื่อ
ความปลอดภัยแกพนักงานบริษัทฯ
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