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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการสําคัญในช่วงที่ผา่ นมา
กลุ่มบริษทั ฯ หรือกลุ่ม KTIS เดิมรูจ้ กั ในนามกลุ่มไทยเอกลักษณ์ ก่อตัง้ โดยคุณจรูญ และคุณหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะ
กุล เป็ นกลุ่มผูผ้ ลิตนํ้ าตาลทรายทีม่ ปี ระสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมากว่า 49 ปี จุดเริม่ ต้นของกิจการนํ้ าตาล
ั ๊ โดยดําเนินการเป็ นผูก้ ระจายสินค้า
ทรายเริม่ จากการเป็ นผูก้ ระจายสินค้านํ้าตาลทรายหรือทีเ่ รียกกันทัวไปว่
่ า “ยีป่ ว”
นํ้ าตาลทรายให้กบั บริษทั อุตสาหกรรมมหาคุณ จํากัด ในจังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2510 บริษทั
ั ๊ งหวัดนครสวรรค์จงึ ตัดสินใจ
ดังกล่าวประกาศขายกิจการโรงงานนํ้าตาลทรายคุณจรูญ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล และกลุ่มยีป่ วในจั
ร่วมกันซื้อบริษทั อุตสาหกรรมมหาคุณ จํากัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็ นบริษัท รวมผลอุ ตสาหกรรมนครสวรรค์
ั ๊ งหวัด
จํากัด (“RPE”) ในเวลาต่อมากลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุ ลได้ตดั สินใจซื้อหุ้นของ RPE จากกลุ่มยี่ปวในจั
นครสวรรค์จนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในช่วงปี พ.ศ. 2538 ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมาโรงงานนํ้าตาลทรายของ RPE ได้ม ี
การขยายกําลังการผลิตของโรงงานนํ้าตาลทรายอย่างต่อเนื่องโดยเพิม่ จาก 500 ตันอ้อยต่อวันเป็ น 15,000 ตันอ้อย
ต่อวัน ณ ปจั จุบนั
2.1

จากความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจโรงงานนํ้าตาลทรายของ RPE ทําให้กลุ่มผูถ้ อื หุน้ ของ RPE มีความ
ต้องการที่จะขยายธุรกิจทางด้านนํ้ าตาลทรายอย่างต่อเนื่องจึงตัดสินใจซื้อบริษัท นํ้ าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด
(“TIS”) ในช่วงปี พ.ศ. 2524 โดยมีกลุม่ ครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุลเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และเป็ นผูบ้ ริหารในบริษทั ดังกล่าว TIS
มีสนิ ทรัพย์หลักคือโรงงานนํ้ าตาลทรายซึ่งมีท่ตี งั ้ อยู่ท่ตี ําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งขณะนัน้ มี
กําลังการผลิต 6,000 ตันอ้อยต่อวันและได้ดําเนิ นการปรับปรุง และเพิม่ กําลังการผลิตของโรงงานนํ้ าตาลทราย
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปจั จุบนั โรงงานนํ้าตาลทรายของ TIS มีกําลังการผลิตทัง้ สิน้ 18,000 ตันอ้อยต่อวัน
การดําเนินงานของโรงงานนํ้าตาลทราย TIS ถือเป็ นต้นแบบและเป็ นความสําเร็จของกลุ่มบริษทั ฯ เนื่องจากมีการ
สนับสนุ นเกษตรกรชาวไร่ให้หนั มาปลูกอ้อยเพิม่ ขึน้ และยกระดับความเป็ นอยู่ของชาวไร่โดยการให้คําแนะนํ าจาก
บุคลากรและนักวิชาการของ TIS ส่งผลให้โรงงานนํ้าตาลทราย TIS เป็ นโรงงานนํ้าตาลทรายทีม่ ปี ระสิทธิภาพการ
ผลิตสูงสุงของภาคเหนืออย่างต่อเนื่องถึง 7 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2528 – 2534 และได้รบั รางวัลในฐานะโรงงานที่ม ี
ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดของประเทศในปี พ.ศ. 2550 โดยสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้ าตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
ในช่วงปี พ.ศ. 2531 ธุรกิจนํ้าตาลทรายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุลจึงได้ซ้อื บริษทั
นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด โดยซื้อบริษัทดังกล่าวผ่าน TIS บริษัท นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด มีสนิ ทรัพย์หลักคือ
โรงงานนํ้าตาลทรายซึ่งตัง้ อยู่ทต่ี ําบลท่ามะกา อําเภอท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุร ี และมีกําลังการผลิต 5,000 ตันอ้อย
ต่อวันหลังจากการซื้อโรงงานนํ้าตาลทรายดังกล่าวเพียงหนึ่งฤดูกาลกลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุลได้ตดั สินใจย้ายที่ตงั ้
ของโรงงานนํ้าตาลทรายไปทีต่ ําบลหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากเล็งเห็นถึงการแข่งขันในการ
จัดหาอ้อยที่รุนแรงและเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดกาญจนบุรโี ดยที่ตงั ้ แห่งใหม่เป็ นพื้นที่ท่มี ศี กั ยภาพในการ
เพาะปลูกอ้อยสูงด้วยบริเวณที่กว้าง และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสําหรับการลําเลียงอ้อยเข้าสู่โรงงานนํ้ าตาล
ทราย ทัง้ นี้กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุลได้ดําเนินการเพิม่ กําลังการผลิตของโรงงานนํ้ าตาลทรายของ บริษทั นํ้ าตาล
เกษตรไทย จํากัด ขึน้ เป็ น 12,000 ตันอ้อยต่อวันในปี พ.ศ. 2532 นอกจากนี้เมื่อการย้ายทีต่ งั ้ โรงงานนํ้ าตาลทราย
ดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ แล้วกลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุลได้เริม่ แผนงานการส่งเสริมชาวไร่ในพื้นที่เพื่อให้ชาวไร่หนั มา
เพาะปลูกอ้อยมากขึน้ พร้อมทัง้ ทําการลงทุนพัฒนาอ้อยทางด้านวิชาการ และการบริการส่งผลให้ปริมาณอ้อยในพืน้ ที่
บริเวณรอบโรงงานนํ้ าตาลทรายของ บริษัท นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด มีจํานวนเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วย
ปริมาณอ้อยที่สูงขึ้นทําให้มกี ารลงทุนปรับปรุงขยายกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายความสามารถในการ
รองรับอ้อยจากชาวไร่
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อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2540 บริษัท นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด และบริษัท นํ้ าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด
ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ เศรษฐกิจของประเทศไทย ทําให้บริษัท นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด และ บริษัท
นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด มีหนี้สนิ เป็ นจํานวนมาก ผูบ้ ริหารจึงได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
(1)

บริษทั นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด

ผูบ้ ริหารได้หาพันธมิตรทางธุรกิจเพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และเสริมสร้างสภาพคล่องให้กบั
บริษทั นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด จนต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ผู้บริหารตัดสินใจร่วมทุนกับ บริษทั ยูที กรุ๊ป
จํากัด (UT Group Pte. Ltd.) ซึง่ เป็ นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ โดยจัดตัง้ บริษทั ใหม่ กล่าวคือบริษทั
เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด และได้ดําเนินการโอนกิจการโรงงานนํ้าตาลทรายจากบริษทั นํ้าตาล
เกษตรไทย จํากัด มาดําเนินการภายใต้บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้ าตาล จํากัด ผลจากการร่วมทุน
ดังกล่าวทําให้โรงงานนํ้ าตาลทรายสามารถสร้างผลประกอบการที่ดจี นสามารถขยายกําลังการผลิตได้ถึง
55,000 ตันอ้อยต่อวัน ซึง่ ถือเป็ นหนึ่งในโรงงานนํ้าตาลทรายทีม่ กี าํ ลังการผลิตทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของโลก ณ ปจั จุบนั
บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด ได้เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เพื่อตอกยํ้าความมุ่งมันสู
่ ่การเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายนํ้าตาล
ทรายอย่างครบวงจรระดับสากล
(2)

บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด

TIS ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกจิ การโดยศาลล้มละลายกลาง ได้มคี ําสังให้
่ ฟ้ื นฟูกจิ การในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ดี ภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง TIS ยังคงสามารถดําเนินธุรกิจได้ตามปกติ
ต่อมา TIS มีผลประกอบการและสถานะทางการเงินทีด่ ขี น้ึ ซึง่ ส่งผลให้พน้ จากสถานะหนี้สนิ ล้นพ้นตัว ดังนัน้
TIS จึงไม่มคี วามจําเป็ นในการดําเนินกระบวนการฟื้นฟูกจิ การ โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ศาล
ล้มละลายกลางได้มคี ําสังยกเลิ
่
กคําสังให้
่ ฟ้ื นฟูกจิ การของ TIS แล้ว อย่างไรก็ดี TIS จะยังคงปฏิบตั ติ าม
กระบวนการชําระหนี้ภายใต้เงือ่ นไขต่างๆ กับเจ้าหนี้ต่อไป ทัง้ นี้ ตามรายละเอียดทีก่ ําหนดในส่วนที่ 2 หัวข้อ
13.5 สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
นอกจากการผลิตและจัดจําหน่ ายนํ้าตาลทราย กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุลได้มกี ารขยายกิจการเพื่อเข้าสูก่ าร
เป็ นกลุม่ บริษทั ทีม่ อี ุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจรโดยใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตนํ้าตาลทราย โดยในปี
พ.ศ. 2546 กลุม่ ครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุลได้ตดั สินใจร่วมทุนกับ บริษทั เพิม่ สินพัฒนา จํากัด (“PSP”) และกลุ่มนักลงทุน
ชาวสิงคโปร์ 2 ราย ได้แก่ บริษทั คิงวัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด (King Wan Corporation Limited) และ บริษทั ไซเล็ม
อินเวสเมนท์ จํากัด (Xylem Investment Pte. Ltd.) จัดตัง้ บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด
(“EPPCO”) เพื่อผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว โดยเยื่อกระดาษฟอกขาวของ EPPCO นัน้ ใช้วตั ถุดบิ หลักคือชานอ้อยที่
เหลือใช้จากกระบวนการผลิตนํ้าตาลทราย นอกจากนี้ ณ ปจั จุบนั โรงงานของ EPPCO เป็ นโรงงานเยื่อกระดาษจาก
ชานอ้อยแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รบั รองคุณภาพสินค้ามาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Point) และ GMP (Good Manufacturing Practices) ซึง่ ปลอดภัยต่อการนําไปใช้
เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการบริโภค ณ ปจั จุบนั โรงงานของ EPPCO มีกําลังการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวประมาณ
100,000 ตันต่อปี
นอกจากนี้ กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการนํ ากากนํ้ าตาล ซึ่งเป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์
พลอยได้จากกระบวนการผลิตนํ้าตาลทราย มาแปรรูป และกลันเป็
่ นผลิตภัณฑ์เอทานอล โดยในปี พ.ศ. 2548 กลุ่ม
ครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล จึงได้ตดั สินใจร่วมทุนกับกลุ่มนักลงทุนชาวสิงคโปร์ 3 ราย ได้แก่ บริษทั คิงวัน อินดัสตรี้
จํากัด (King Wan Industries Pte Ltd.) บริษทั ฟาร์ อีสต์ ดิสทิลเลอร์ส จํากัด (Far East Distillers Pte Ltd.) และ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 20
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บริษทั ซิโนแทค กรุป๊ จํากัด (Sinotac Group Pte Ltd.) จัดตัง้ บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด (“EPC”) เพื่อดําเนินธุรกิจ
ผลิตและจัดจําหน่ ายเอทานอล โดยโรงงานของ EPC ได้รบั ใบอนุ ญาตในการผลิตเอทานอลได้ถงึ 3 เกรด ได้แก่ เอ
ทานอลทีส่ ามารถรับประทานได้ (Potable Alcohol) เอทานอลทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทา
นอลทีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิง (Fuel Alcohol) อย่างไรก็ดี ณ ปจั จุบนั EPC ผลิตและจัดจําหน่ ายเอทานอลเพียง 2 เกรด
ได้แก่ เอทานอลทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลทีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิง (Fuel Alcohol) EPC มี
การติดตัง้ หอกลันจํ
่ านวนทัง้ สิน้ 7 หอ ทําให้สามารถสกัดสารเจือปนออกได้ดกี ว่าเอทานอลทีผ่ ลิตจากโรงงานเอทา
นอลทัวไป
่ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เอทานอลของบริษทั ฯ มีคุณภาพสูง และเป็ นทีย่ อมรับแก่ลกู ค้าทัง้ ในและนอกประเทศ
ณ ปจั จุบนั EPC มีขนาดกําลังการผลิต 230,000 ลิตรต่อวัน
ในปี พ.ศ. 2553 กลุม่ ครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล ได้รเิ ริม่ โครงการนําชานอ้อยทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้ทเ่ี หลือจาก
การผลิตเยื่อกระดาษมาใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้า โดยได้จดั ตัง้ บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์
จํากัด (“KTBP”) เพื่อดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ และโครงการดังกล่าวได้เปิ ด
ดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556 จากความสําเร็จดังกล่าว KTBP จัดเป็ นหนึ่งในผูข้ าย
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรายย่อยที่มกี ําลังการผลิตที่ใหญ่ท่สี ุดในประเทศ และจะทําหน้ าที่ในการส่งไฟฟ้าให้แก่
โรงงานของกลุม่ บริษทั ฯ และจําหน่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
ในปี พ.ศ. 2554 กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล ยังได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการใช้กากตะกอนหม้อกรอง (filter
cake) ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตนํ้าตาลทราย และนํ้ากากส่าจากการผลิตเอทานอลในการผลิตและจัด
จําหน่ ายปุ๋ยอินทรียอ์ ดั เม็ด โดยได้จดั ตัง้ บริษทั เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ จํากัด (“KTF”) ภายใต้ EPC เพื่อขยายธุรกิจ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ณ ปจั จุบนั KTF ยังมิได้มกี ารดําเนินกิจการ โดยเมื่อเปิ ดกิจการแล้ว KTF จะมี
กําลังการผลิตทัง้ สิน้ 9,000 ตันต่อปี ในปี พ.ศ. 2557 (รายละเอียดของโครงการได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 6
โครงการในอนาคต)
นอกจากการเพิม่ ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง บริษทั ฯ ยังได้ดําเนินนโยบายพัฒนาระบบเก็บเกี่ยว
อ้อย และงานด้านไร่ควบคู่กบั การเติบโตของบริษทั ฯ โดยในปี พ.ศ. 2555 บริษทั ฯ ได้ดําเนินการเพิม่ ศักยภาพการ
แข่งขัน ด้วยการเข้าทําสัญญาซือ้ รถตัดอ้อย จอห์นเดียร์ (John Deere) จํานวน 40 คัน กับ บริษทั ที เค อีควิปเมนท์
จํากัด ซึ่งเป็ นตัวแทนผู้จดั จําหน่ ายสินค้า จอห์นเดียร์ ในประเทศไทย มูลค่าประมาณ 438 ล้านบาท ทัง้ นี้ จอห์น
เดียร์ จะเข้ามาช่วยอบรม และแนะนํ าบริษทั ฯ ในการดูแล ซ่อมแซม และพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ ฝ่ายไร่ของ
บริษทั ฯ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการปลูกอ้อยของชาวไร่ และขยายปริมาณวัตถุดบิ แก่โรงงานของกลุ่มบริษทั ฯ ซึ่ง
นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของกลุม่ บริษทั ฯ ทีว่ า่ “ชาวไร่ออ้ ยมังคั
่ ง่ กลุม่ KTIS มันคง”
่
บริษทั ฯ มีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตเพิม่ เติมทัง้ ในส่วนการผลิตนํ้ าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 และทีป่ ระชุมสามัญประจําปี ผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ ดําเนินการซื้อ บริษทั
ไทยเอกลักษณ์ เพาเวอร์ จํากัด (“TEP”) เพื่อดําเนินธุรกิจโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขนาดกําลังการผลิตทัง้ สิน้ 50 เมกะ
วัตต์ จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะรับวัตถุดิบชานอ้อยโดยตรงจาก TIS (รายละเอียดของโครงการ
ดังกล่าวได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 6 โครงการในอนาคต) ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการซือ้ TEP โดยใช้เงินทัง้ สิน้ จํานวน 221,716.47 บาท ซึง่ เทียบเท่ากับมูลค่าทางบัญชี ของ TEP
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2556 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 และทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้มมี ติอนุ มตั ใิ ห้ บริษทั ฯ จัดตัง้ บริษทั ทรัพย์ศริ เิ กษตร จํากัด
(“SSK”) ขึน้ เพื่อจะดําเนินการจัดหาทีด่ นิ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ โดยในปี พ.ศ. 2556 SSK ได้
ซือ้ ทีด่ นิ จากบุคคลทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ จนมีเนื้อทีจ่ าํ นวน 2,629 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 21
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เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ จัดตัง้ บริษทั รวมผลไบโอเพาเวอร์ จํากัด ("RPBP") เพื่อดําเนิน
กิจการโรงไฟฟ้า ชีวมวลขนาดกําลังการผลิตทัง้ สิ้น 50 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้ า ดังกล่า วจะรับวัตถุ ดิบชานอ้อย
โดยตรงจากโรงงานนํ้าตาลทรายของ RPE (รายละเอียดของโครงการดังกล่าวได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 6
โครงการในอนาคต)
เมือ่ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 บริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรชัน่ และบริษทั นิสชิน ชูการ์ ("นักลงทุน ก.") ได้
เข้าเซ็นสัญญาลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ผ่านบริษทั โฮลดิง้ เป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,650.0 ล้านบาท โดย
ทัง้ สองบริษทั เป็ นบริษทั ทีไ่ ม่มคี วามเกี่ยวโยงกันกับบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ด้วยประสบการณ์ในการ
เป็ นบริษทั เทรดดิง้ ชัน้ นํ าของโลก บริษทั ฯ คาดว่าการเข้าลงทุนของนักลงทุน ก. จะช่วยเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันในระดับนานาชาติของบริษทั ฯ อีกทัง้ ช่วยขยายฐานธุรกิจในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ดี
การลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ผ่านบริษทั ร่วมทุน ของนักลงทุน ก. ในครัง้ นี้ นักลงทุน ก. จะไม่มอี ํานาจในการ
บริหารของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ (รายละเอียดการเข้าลงทุนของนักลงทุน ก ได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่
8 โครงสร้างเงินทุน)
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 9/2556 ได้มมี ติ
อนุ มตั จิ ดั ตัง้ (1) บริษทั ลพบุร ี อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ จํากัด ("LIS") เพื่อรองรับแผนการขยายการผลิตและจัด
จําหน่ ายนํ้าตาลทรายของกลุ่มบริษทั ฯ (2) บริษทั ลพบุรไี บโอเอทานอล จํากัด ("LBE") เพื่อรองรับแผนการขยาย
การผลิตและจัดจําหน่ ายเอทานอล และ (3) บริษทั ลพบุรไี บโอเพาเวอร์ จํากัด ("LBP") เพื่อรองรับแผนการขยาย
การผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้า โดยบริษัทดังกล่าวจะดําเนิ นการภายใต้ PSP อย่างไรก็ดี ณ ปจั จุบนั บริษัทฯ อยู่
ระหว่ า งการดํ า เนิ น การขอใบอนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง และยื่น ขอสิท ธิก ารส่ ง เสริม การลงทุ น จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สรุปประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ
ปี พ.ศ. 2541

ปี พ.ศ. 2542

ปี พ.ศ. 2544

ปี พ.ศ. 2545
ปี พ.ศ. 2546

กลุม่ ครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุลจัดตัง้ EPC ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบด้วย
หุน้ สามัญจํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคต
 โรงงานนํ้ าตาลทรายของ บริษทั นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด ขยายกําลังการผลิตเป็ น
45,000 ตันอ้อยต่อวัน
 โรงงานนํ้ าตาลทรายของ บริษทั นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด ได้รบั การรับรองระบบ
คุณภาพ ISO 9002:1994 จากบริษทั บูโร เวอริทสั (ประเทศไทย) จํากัด
 โรงงานนํ้ า ตาลทรายของ บริษั ท นํ้ า ตาลเกษตรไทย จํ า กัด ได้ ร ับ การรับ รอง
เครื่องหมาย ฮาลาล (Halal) จากสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทย
 โรงงานนํ้ าตาลทรายของ บริษทั นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด ได้รบั การรับรองระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2000 จากบริษทั บูโร เวอริทสั (ประเทศไทย) จํากัด
 กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล PSP และนักลงทุนชาวสิงคโปร์จํานวน 2 ราย กล่าวคือ
บริษทั คิงวัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด และบริษทั ไซเล็ม อินเวสเมนท์ จํากัด ร่วมกัน
จัดตัง้ EPPCO ด้วยทุนจุดทะเบียน 1,200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ
จํานวน 12,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจัด
จําหน่ ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย โดยกลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล มีสดั ส่วน
การถือหุน้ ร้อยละ 57.2 PSP มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.8 และกลุ่มนักลงทุน
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 22
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สิงคโปร์มสี ดั ส่วนการถือหุน้ รวมร้อยละ 22.0
โรงงานนํ้าตาลทรายของ TIS ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก
บริษทั บูโร เวอริทสั (ประเทศไทย) จํากัด
กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล ร่วมลงทุนกับนักลงทุนสิงคโปร์กล่าวคือ บริษทั คิงวัน
อิน ดัสตรี้ จํากัด บริษัท ฟาร์ อีสต์ ดิสทิลเลอร์ส จํา กัด และบริษัท ซิโนแทค กรุ๊ป
จํากัด ใน EPC ด้วยการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 179 ล้านบาท โดยการออกหุน้
สามัญจํานวน 1,790,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท ส่งผลให้ EPC มีหุน้
สามัญเพิม่ จาก 10,000 หุน้ เป็ น 1,800,000 หุน้ และมีทุนจดทะเบียนเพิม่ จาก 1 ล้าน
บาท เป็ น 180 ล้านบาท เพื่อดําเนินการสร้างโรงงานผลิตเอทานอล โดยกลุ่มบริษทั ฯ
มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 53.8 และกลุม่ นักลงทุนสิงคโปร์มสี ดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
46.2
โรงงานนํ้าตาลทรายของ TIS ได้รบั การรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
ของอาหาร GMP&HACCP จากบริษทั บูโร เวอริทสั (ประเทศไทย) จํากัด
โรงงานนํ้าตาลทรายของ TIS ได้รบั การรับรองระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO
14001:2004 จากบริษทั บูโร เวอริทสั (ประเทศไทย) จํากัด
โรงงานนํ้าตาลทรายของ TIS ได้รบั การรับรองระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 จากบริษทั บูโร เวอริทสั (ประเทศไทย) จํากัด
EPC เพิม่ ทุนจํานวน 36 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญจํานวน 360,000 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท ส่งผลให้ EPC มีหุน้ สามัญเพิม่ จาก 1,800,000 หุน้ เป็ น
2,160,000 หุน้ และมีทุนจดทะเบียนเพิม่ จาก 180 ล้านบาท เป็ น 216 ล้านบาท เพื่อ
ใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงงานเอทานอล
โรงงานนํ้ าตาลทรายของ บริษทั นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด ได้รบั การรับรองต่ออายุ
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 จากบริษทั บูโร เวอริทสั (ประเทศไทย) จํากัด
โรงงานนํ้าตาลทรายของ บริษทั นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด ได้รบั การรับรองระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร GMP&HACCP จากบริษทั บูโร เวอริทสั
(ประเทศไทย) จํากัด
โรงงานนํ้าตาลทรายของ TIS ได้รางวัลโรงงานนํ้าตาลทรายทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ ของ
ประเทศไทยจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ยและนํ้ า ตาลทราย กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยมีผลผลิตนํ้าตาลทรายต่อตันอ้อยที่ 117.21 กิโลกรัมต่อตันอ้อย
EPC เพิม่ ทุนจํานวน 40 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญจํานวน 400,000 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท ส่งผลให้ EPC มีหุน้ สามัญเพิม่ จาก 2,160,000 หุน้ เป็ น
2,560,000 หุน้ และมีทุนจดทะเบียนเพิม่ จาก 216 ล้านบาท เป็ น 256 ล้านบาท เพื่อ
ใช้ในการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงงานเอทานอล
โรงงานนํ้ าตาลทรายของ TIS ได้รบั การรับรองเครื่องหมาย ฮาลาล (Halal) จาก
สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
จากวิกฤตเศรษฐกิจ ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 บริษัท นํ้ า ตาลเกษตรไทย
จํากัด ได้ประสบปญั หาทางการเงิน ทางกลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุลจึงได้จบั มือกับนัก
ลงทุ น สิง คโปร์ กล่ า วคือ บริษัท ยู ที กรุ๊ ป จํ า กัด เพื่อ จัด ตัง้ บริษัท เกษตรไทย
อุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด ซึง่ ถูกจัดตัง้ ขึน้ เมื่อ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยมีทุน
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 23
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จดทะเบียนเริม่ แรก 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 10,000 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท โดยกลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุลมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
51.0 และกลุ่ม นัก ลงทุ น สิง คโปร์ม ีสดั ส่ว นการถือหุ้น ร้อ ยละ 49.0 จากนัน้ บริษัท
เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้ าตาล จํากัด เพิม่ ทุนจํานวน 1,999 ล้านบาท โดยออกหุน้
สามัญจํานวน 19,990,000 หุน้ ทีม่ ลู ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท ส่งผลให้ บริษทั
เกษตรไทยอุ ต สาหกรรมนํ้ า ตาล จํ า กัด มีหุ้ น สามัญ เพิ่ม จาก 10,000 หุ้ น เป็ น
20,000,000 หุ้น และมีทุนจดทะเบียนเพิม่ จาก 1 ล้านบาท 2,000 ล้านบาท โดย
บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้ าตาล จํากัด นํ าเงินดังกล่าวไปซื้อกิจการโรงงาน
นํ้าตาลทรายและทรัพย์สนิ จาก บริษทั นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด
โรงงานนํ้ าตาลทรายของ บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้ าตาล จํากัด ได้รบั การ
รับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร GMP&HACCP จากกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โรงงานนํ้ าตาลทรายของ บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้ าตาล จํากัด ได้รบั รอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
โรงงานนํ้าตาลทรายของ TIS ได้รบั การรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
ของอาหาร GMP&HACCP จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โรงงานนํ้าตาลทรายของ บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด ขยายกําลัง
การผลิตเป็ น 48,000 ตันอ้อยต่อวัน
กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุ ล จัดตัง้ KTBP ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000
บาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 10,000 หุน้ ทีม่ ลู ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท เพื่อ
รองรับการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํ้า
กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุล ร่วมทุนกับกลุ่มนักลงทุนสิงคโปร์กล่าวคือ บริษทั ยูที กรุ๊ป
จํากัด และ บริษทั ไซเล็ม อินเวสเมนท์ จํากัด ใน KTBP ด้วยการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของ KTBP จํานวน 499 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญจํานวน 4,990,000 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท ส่งผลให้ KTBP มีหุน้ สามัญเพิม่ จาก 10,000 หุน้ เป็ น
5,000,000 หุน้ และมีทุนจดทะเบียนเพิม่ จาก 1,000,000 บาท เป็ น 500,000,000
บาท โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 60.0 และกลุ่มนักลงทุนสิงคโปร์ม ี
สัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 40.0
กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุลซือ้ หุน้ สามัญของ PSP จํานวน 49,701 หุน้ จากกลุ่มนักลง
ทุนเดิม ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้น
ทัง้ หมดร้อยละ 99.4 ของหุ้นสามัญที่ออก และจําหน่ ายแล้วทัง้ หมดของ PSP เพื่อ
ปรับโครงสร้างของกลุม่ บริษทั ฯ
EPC จัดตัง้ KTF ด้วยทุนจดทะเบียน15,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จํานวน 150,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท เพื่อเตรียมดําเนินธุรกิจผลิตและ
จัดจําหน่ายปุ๋ยอินทรียอ์ ดั เม็ดเพือ่ สนับสนุ นการปลูกอ้อยของชาวไร่
KTF ดําเนินการซื้อกิจการและทรัพย์สนิ จาก ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ไบ.โอ. เกษตรไทย
ในราคา 10 ล้า นบาท เพื่อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ผลิต และจัด จํ า หน่ า ยปุ๋ ยเพื่อ รองรับ การ
สนับสนุ นการปลูกอ้อยของชาวไร่ โดยมีทรัพย์สนิ หลักคือเครื่องจักรสําหรับผลิตปุ๋ย
อินทรียอ์ ดั เม็ด โดยเมือ่ ลงทุนเสร็จสิน้ KTF จะมีกาํ ลังการผลิต 9,000 ตันต่อปี
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 24
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 กลุ่มครอบครัวศิรวิ ริ ยิ ะกุลซื้อหุน้ สามัญของ PSP จํานวน 289 หุน้ ทีม่ ลู ค่าทีต่ ราไว้
หุ้นละ 100 บาท จากนักลงทุ น สิง คโปร์ส่งผลให้ม ีสดั ส่ว นการถือหุ้น ทัง้ สิ้น ร้อ ยละ
100.0 ของหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ ายแล้วทัง้ หมดของPSP ทัง้ หมด เพื่อปรับ
โครงสร้างของกลุม่ บริษทั ฯ
 โรงงานนํ้ าตาลทรายของ บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้ าตาล จํากัด ได้รบั การ
รับรอง ISO 9001:2008 จากบริษทั บูโร เวอริทสั (ประเทศไทย) จํากัด
 โรงงานนํ้ าตาลทรายของ บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้ าตาล จํากัดได้รบั รางวัล
ดีเด่นจากการประกวด Thailand Energy Awards 2011 ด้านอนุ รกั ษ์พลังงาน
ประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน (Cogeneration) จาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 โรงงานนํ้ าตาลทรายของ บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้ าตาล จํากัดได้รบั รางวัล
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวด ASEAN Energy Awards 2011 จากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้ าตาล จํากัด เพิม่ ทุนจํานวน 135,000,000 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญจํานวน 1,350,000 หุน้ ทีม่ ลู ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท ส่งผล
ให้บริษทั ฯ มีหุ้นสามัญเพิม่ จาก 20,000,000 หุ้น เป็ น21,350,000 หุ้น และมีทุนจด
ทะเบียนเพิม่ จาก 2,000,000,000 บาท เป็ น2,135,000,000 บาทเพื่อปรับโครงสร้าง
ของกลุม่ บริษทั ฯ
 โรงงานนํ้าตาลทรายของ บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด ขยายกําลัง
การผลิตเป็ น 50,000 ตันอ้อยต่อวัน
 โรงงานเอทานอลของ บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด ได้รบั การรับรองเครื่องหมายโคเชอร์
(Kosher)ประเภท ผลิตภัณฑ์เอทานอล 95% ในระดับ Kosher-Parve (Excluding
Passover) จาก Federation of Synagogues
 บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้ าตาล จํากัด เพิม่ ทุนจํานวน 1,139,573,000บาท
โดยออกหุน้ สามัญจํานวน 11,395,730 หุน้ ทีม่ ลู ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท ส่งผลให้
บริษทั ฯ มีหุน้ สามัญเพิม่ จาก 21,350,000 หุ้น เป็ น 32,745,730 หุน้ และมีทุนจด
ทะเบียนเพิม่ จาก 2,135,000,000บาท เป็ น 3,274,573,000 บาทเพื่อปรับโครงสร้าง
ของกลุม่ บริษทั ฯ
 บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด ได้ดาํ เนินการปรับโครงสร้างการถือหุน้
ของบริษทั ในกลุ่มโดยได้ดําเนินการซื้อหุ้นบริษทั ในเครือจํานวน 5 บริษทั กล่าวคือ
TIS EPPCO EPC KTBP และ PSP เพือ่ เตรียมตัวเข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (รายละเอียดการปรับโครงสร้างได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.4
การปรับโครงสร้างธุรกิจ และส่วนที่ 2 หัวข้อ 11.2 รายการปรับโครงสร้างการถือหุน้
ในกลุ่ ม บริษัท ฯ เพื่อ การเข้า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ) โดยบริษัท ฯ ได้
ดําเนินการทยอยซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ในเครือทัง้ 5 บริษทั เสร็จสิน้ ทัง้ หมดในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2555
 บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จํากัด ดําเนินการทําสัญญาเช่าโรงงานนํ้าตาล
ทรายระยะยาวจาก RPE (รายละเอียดถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ13.1 – 13.4
สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าโรงงานนํ้ าตาลทรายของ RPE) และ RPE ได้โอน
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 25
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ปี พ.ศ. 2556
















ใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานนํ้าตาล และโควตาการส่งออกนํ้าตาลให้กบั บริษทั ฯ
แล้วเมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
บริ ษั ท เกษตรไทยอุ ต สาหกรรมนํ้ า ตาล จํ า กัด ทํ า สัญ ญาซื้ อ ขายรถตัด อ้ อ ย
จอห์นเดียร์ จํานวน 40 คัน มูลค่าประมาณ 438 ล้านบาท จาก บริษทั ที.เคอีควิปเมนท์
จํากัดเพือ่ พัฒนาด้านการตัดอ้อยของบริษทั ฯ
บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้ าตาล จํากัด แปลงสภาพเป็ นบริษทั มหาชน และ
เปลี่ย นชื่อ เป็ น บริษัท เกษตรไทย อิน เตอร์เ นชัน่ เนล ชู ก าร์ค อร์ป อเรชัน่ จํ า กัด
(มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และได้ดาํ เนินการเปลีย่ นมูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท เป็ น 1
บาท อีก ทัง้ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุ น จํา นวน 613,427,000 บาทเพื่อรองรับใบสํา คัญ
แสดงสิทธิทอ่ี อกและเสนอขายให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน (ESOP Warrant) จํานวน
28,000,000 หุ้ น และเพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชนครัง้ แรกจํ า นวนไม่ เ กิ น
585,427,000 หุน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ มีจาํ นวนหุน้ สามัญทัง้ หมด 3,888,000,000 หุน้
บริษทั ฯ ซื้อหุน้ สามัญทัง้ หมดของ TEP ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 10,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท โดยใช้เงินทัง้ สิน้ จํานวน 221,716.47 บาท ซึ่ง
เทียบเท่ากับมูลค่าทางบัญชี ของ TEP บริษทั ฯ ดังกล่าวถูกจัดตัง้ เพื่อดําเนินกิจการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยของโรงงานนํ้าตาลทรายของ TIS ซึ่งเป็ นโครงการใน
อนาคต (รายละเอียดของโครงการดังกล่าวได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 6
โครงการในอนาคต)
บริษทั ฯ จัดตัง้ SSK ขึน้ ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000,000 บาท ประกอบด้วย
หุน้ สามัญจํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท เพื่อจะดําเนินการ
จัดหาทีดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต โดย ในปี พ.ศ.
2556 SSK ได้ดาํ เนินการซือ้ ทีด่ นิ จากบุคคลทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วโยงกับบริษทั ฯ จนมีเนื้อ
ทีจ่ าํ นวน 2,629 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
โรงงานนํ้ าตาลทรายของ บริษทั เกษตรไทยอุตสาหกรรมนํ้ าตาล จํากัด ขยายกําลัง
การผลิตเป็ น 55,000 ตันอ้อยต่อวัน
บริษทั ฯ เริม่ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากการบําบัดนํ้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตเอทานอลของ EPC ซึ่งสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 30,000,000
ลูกบาศก์เมตรต่อปี
บริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรชัน่ และบริษทั นิสชิน ชูการ์ ("นักลงทุน ก.") ได้เข้าลงนาม
สัญญาลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ผ่านบริษทั โฮลดิง้ เป็ นจํานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน
2,650.0 ล้ า นบาท ซึ่ ง จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
บริษทั ฯ (รายละเอียดการเข้าลงทุนของนักลงทุน ก ได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2
หัวข้อที่ 8 โครงสร้างเงินทุน)
บริษทั ฯ จัดตัง้ บริษทั รวมผลไบโอเพาเวอร์ จํากัด ("RPBP") ด้วยทุนจดทะเบียน
จํานวน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 100 บาท เพื่อดําเนินกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อยของโรงงานนํ้าตาล
ทรายของ RPE ซึ่งเป็ นโครงการในอนาคต (รายละเอียดของโครงการดังกล่าวได้ถูก
เปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 6 โครงการในอนาคต)
บริษทั ฯ จัดตัง้ (1) บริษทั ลพบุร ี อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ จํากัด ("LIS") ด้วยทุนจด
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 26
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ทะเบียนจํานวน 2,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 20,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท (2) บริษทั ลพบุรไี บโอเอทานอล จํากัด ("LBE") ด้วยทุนจด
ทะเบียนจํานวน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท และ (3) บริษทั ลพบุรไี บโอเพาเวอร์ จํากัด ("LBP") ด้วยทุน
จดทะเบียนจํานวน 2,000,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 20,000 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนการดําเนินงานของ
บริษทั ฯ
2.2

ลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดําเนินธุรกิจอ้อยและนํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจร โดย
กลุ่มบริษทั ฯ มีโรงงานผลิตนํ้าตาลทรายทัง้ สิน้ 2 โรงงาน และดําเนินการเช่าโรงงานนํ้าตาลอีกหนึ่งแห่งจาก RPE
นอกจากนี้ ยงั มีโรงงานผลิตเอทานอล โรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย โรงไฟฟ้า ชีวมวล ซึ่ง ณ
ปจั จุบนั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียอ์ ดั เม็ด ซึง่ ณ ปจั จุบนั อยูใ่ นระหว่างการก่อสร้างเช่นกัน
ณ ปจั จุบนั กลุม่ บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจทัง้ สิน้ 2 ประเภทกล่าวคือ
2.2.1 ธุรกิ จผลิ ตและจัดจําหน่ ายนํ้าตาลทราย
กลุ่มบริษทั ฯ ผลิตและจัดจําหน่ ายนํ้ าตาลทรายให้กบั ลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศโดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
บริษทั ฯ สามารถจําแนกได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ นํ้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ (Refined Sugar) นํ้าตาลทรายขาว
(White Sugar) และนํ้าตาลทรายดิบ (Raw Sugar)
2.2.2 ธุรกิ จอุตสาหกรรมต่อเนื่ อง
กระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายของกลุ่มบริษทั ฯ ทําให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องจากการนํ าผลิตภัณฑ์พลอยได้ อาทิ
กากนํ้าตาล และชานอ้อยไปเข้าสูก่ ระบวนการผลิตในบริษทั ย่อย โดยธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องดังกล่าว ได้แก่
(1)

ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเยือ่ กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย

บริษทั ฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ ายเยื่อกระดาษผ่าน EPPCO โดยนํ าชานอ้อย ซึ่งเป็ นหนึ่งใน
ผลิตภัณฑ์พลอยได้มาทํากระบวนการต่อ โดยโรงงานเยื่อกระดาษของกลุ่มบริษทั ฯ ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีใ่ กล้กบั
โรงงานนํ้าตาลทรายของ บริษทั ฯ ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษของบริษทั ฯ มีทงั ้ หมด 2 ประเภท กล่าวคือเยื่อ
กระดาษแห้ง และเยือ่ กระดาษเปี ยก
(2)

ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเอทานอล

กลุ่มบริษัทฯ ดําเนิ นธุ ร กิจผลิตและจัดจํา หน่ ายเอทานอลผ่าน
EPC โดยใช้วตั ถุ ดิบ หลัก คือ
กากนํ้าตาล จากโรงงานนํ้าตาลทรายของกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เอทานอล ซึง่ ณ ปจั จุบนั EPC มี
ใบอนุ ญาตในการผลิตเอทานอลได้ถงึ 3 เกรด ได้แก่ เอทานอลทีส่ ามารถรับประทานได้ (Potable Alcohol)
เอทานอลทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลทีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิง (Fuel Alcohol) อย่างไร
ก็ดี ณ ปจั จุบนั EPC ผลิตและจัดจําหน่ ายเอทานอลเพียง 2 เกรดได้แก่ เอทานอลที่ใช้ในอุตสาหกรรม
(Industrial Alcohol) และเอทานอลทีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิง (Fuel Alcohol)
(3)

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า

ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ มีหน่ วยผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าในโรงงานนํ้าตาลทรายและโรงงานเยื่อกระดาษ
ฟอกขาวจากชานอ้อย โดยใช้ชานอ้อยซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตนํ้าตาลทรายเป็ นวัตถุดบิ หลัก
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 27

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

บริษทั ฯ นํ าไอนํ้าและไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตนํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ ทัง้ 3 โรงงาน และ
กระบวนการผลิตของโรงงานอื่นในกลุ่มบริษทั ฯ และจําหน่ ายไฟฟ้าส่วนทีเ่ หลือให้แก่การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย หรือการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั KTBP
ซึง่ ณ ปจั จุบนั อยูร่ ะหว่างการดําเนินการทดสอบระบบโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลังการผลิตทัง้ สิน้ 60 เมกะ
วัตต์
ณ ปจั จุบนั กลุ่มบริษทั ฯ ประกอบไปด้วยบริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อยรวมอีก 12 บริษทั และเช่าสินทรัพย์ถาวรจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์
จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริ ษทั ย่อย

ประเภทธุรกิ จ

ถือหุ้นร้อยละ

บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด

ประกอบกิ จ การผลิ ต และจัด จํ า หน่ า ยนํ้ า ตาลทรายทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

100.0

บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด

ประกอบกิจการผลิตและจัดจําหน่ ายเอทานอลจากกากนํ้ าตาลทัง้
ในและต่างประเทศ

100.0

บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์แอนด์เปเปอร์ ประกอบกิจการผลิตและจัดจําหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชาน
จํากัด
อ้อยทัง้ ในและต่างประเทศ

100.01

บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

100.0

บริษ ั ท รวมผลอุ ต สาหกรรมนครสวรรค์ ประกอบกิ จ การผลิ ต และจัด จํ า หน่ า ยนํ้ า ตาลทรายทัง้ ในและ เช่าโรงงานนํ้าตาล
จํากัด
ต่างประเทศ
ทราย

1

บริษทั เพิม่ สินพัฒนา จํากัด

บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ซึง่ ณ ปจั จุบนั ถือหุน้ ร้อยละ
26.0 ใน EPPCO

บริษทั เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ จํากัด

ยังไม่เปิดดําเนินการ

บริษทั ไทยเอกลักษณ์ เพาเวอร์ จํากัด

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (ซึง่ ณ ปจั จุบนั ยังมิได้ดาํ เนินการ)

100.0

บริษทั ทรัพย์ศริ เิ กษตร จํากัด

ประกอบกิจ การจัดหาที่ดิน เพื่อ รองรับ การขยายธุร กิจ ของกลุ่ ม
บริษทั ฯ

100.0

บริษทั รวมผลไบโอเพาเวอร์ จํากัด

ยังไม่เปิดดําเนินการ

100.0

100.0
100.0 ผ่าน EPC

บริษ ัท ลพบุ ร ี อิ น เตอร์ เ นชัน่ แนล ชู ก าร์ ยังไม่เปิดดําเนินการ
จํากัด

100.0 ผ่าน PSP

บริษทั ลพบุรไี บโอเอทานอล จํากัด

ยังไม่เปิดดําเนินการ

100.0 ผ่าน PSP

บริษทั ลพบุรไี บโอเพาเวอร์ จํากัด

ยังไม่เปิดดําเนินการ

100.0 ผ่าน PSP

ถือหุน้ ร้อยละ 74.0 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดและถือหุน้ ผ่านบริษทั เพิม่ สินพัฒนา จํากัดร้อยละ 26.0 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมด
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2.3

โครงสร้างรายได้
บริษทั ฯ มีรายได้จากการผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาลทรายเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80.0 ของ
รายได้รวมของบริษทั ฯ ในช่วงระหว่างปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 อีกทัง้ ยัง
มีรายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตนํ้าตาลทราย ซึง่ สามารถคิดเป็ นสัดส่วนรวมประมาณร้อย
ละ 20 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดทัง้ หมดตามตารางแสดงรายได้ดงั ต่อไปนี้
สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่

1.รายได้จากการขาย
นํ้าตาลทราย
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
นํ้าตาลทราย
2.รายได้จากการขายเยือ่
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
เยื่อกระดาษ
3.รายได้จากการขายเอทา
ในประเทศ
นอกประเทศ
รวมรายได้จากการขาย
เอทานอล
4.รายได้จากการขายอืน่ ๆ
รายได้จากการจําหน่าย
ไฟฟ้า
รายได้จากการขายและ
ให้บริการอื่นๆ
รวมรายได้อื่นๆ
รวมรายได้ทงั ้ หมด

งวด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่

สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่

สําหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่

30 ก.ย. 53

30 ก.ย. 54

1 ต.ค. 54 – 31 ธ.ค. 54

31 ธ.ค. 55

31 ธ.ค. 56

(งบการเงิ นรวมเสมือน)

(งบการเงิ นรวมเสมือน)

(งบการเงิ นรวมเสมือน)

(งบการเงิ นรวม)

(งบการเงิ นรวม)

รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ1

รายได้
(ล้านบาท)

6,820.7
10,308.9

33.1
50

6,626.7
11,054.7

30.7
51.2

1,364.0
1,441.8

37.8
39.9

7,335.7
13,772.2

29.8
55.9

5,701.5
8,525.1

31.6
47.2

17,129.6

83

17,681.4

81.8

2,805.8

77.7

21,108.0

85.7

14,226.6

78.8

434.0
1,425.0

2.1
6.9

437.0
1,657.0

2
7.7

79.0
325.0

2.2
9.0

474.1
1,200.1

1.9
4.9

319.6
1,176.0

1.8
6.5

1,859.0

9.0

2,094.0

9.7

404.0

11.2

1,674.2

6.8

1,495.6

8.3

655.0
509.0

3.2
2.5

844.0
357.0

3.9
1.7

96.0
194.0

2.7
5.4

679.3
527

2.8
2.1

1,433.1
112.3

7.9
0.6

1,164.0

5.6

1,201.0

5.6

290.0

8.1

1,206.3

4.9

1,545.4

8.6

22.4

0.1

86.3

0.4

16.4

0.5

85.0

0.3

263.6

1.5

461.2

2.2

545.8

2.5

93.1

2.6

557.3

2.3

520.5

2.9

483.6

2.3

632.1

2.9

109.5

3.1

642.3

2.6

784.1

4.3

20,636.2

100.0

21,608.5

100.0

3,609.3

100.0

24,630.8

100.0

18,051.7

100.0

ร้อยละ1

รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ1

รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ1

รายได้
(ล้านบาท)
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2.4

การปรับโครงสร้างธุรกิ จ
บริษทั ฯ มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทั ฯเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินการและเพื่อเป็ นการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษทั ฯ ได้ดําเนินการซือ้ หุน้ ในบริษทั ย่อยมาจากกลุ่มผู้
ถือหุน้ ใหญ่ของบริษทั ย่อยดังกล่าว
ภายหลังการปรับโครงสร้าง บริษทั ฯ จะเป็ นบริษทั ใหญ่ ซึง่ ถือหุน้ ในบริษทั ย่อยทัง้ สิน้ 12 บริษทั กล่าวคือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด (TIS)
บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด (EPC)
บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์แอนด์เปเปอร์ จํากัด (EPPCO)
บริษทั เพิม่ สินพัฒนาจํากัด (PSP)
บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด (KTBP)
บริษทั เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ จํากัด (KTF)
บริษทั ไทยเอกลักษณ์ เพาเวอร์ จํากัด (TEP)
บริษทั ทรัพย์ศริ เิ กษตร จํากัด (SSK)
บริษทั รวมผลไบโอเพาเวอร์ จํากัด (RPBP)
บริษทั ลพบุร ี อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ จํากัด (LIS)
บริษทั ลพบุรไี บโอเอทานอล จํากัด (LBE)
บริษทั ลพบุรไี บโอเพาเวอร์ จํากัด (LBP)

นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้ดําเนินการทําสัญญาเช่าทีด่ นิ โรงงานนํ้าตาลทราย และเครื่องจักรระยะยาวกับบริษทั
รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ (RPE) รายละเอียดของสัญญาเช่าดังกล่าวได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่2 หัวข้อ13.1
สัญญาเช่าทีด่ นิ และโรงงานทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงงานนํ้าตาลทราย และข้อ 13.2 สัญญาเช่าเครื่องจักร อุปกรณ์ และสิทธิ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงงานนํ้าตาลทราย
โครงสร้างกลุม่ บริษทั ฯ ก่อนการปรับโครงสร้าง
กลุ่มผู้ถือหุ้นสิงคโปร์
100.0%

กลุ่มครอบครัวศิริวิริย 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
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โครงสร้างกลุม่ บริษทั ฯ ภายหลังการปรับโครงสร้าง
กลุม่ ครอบครัวศิร ิวิร ิยะกุล
และรายย่อ ยอื่นๆ

กลุม่ ผู้ถือ หุน้ IPO*

75.2%

24.8%
บริษัทฯ

100.0%
RPBP

100.0%
SSK

100.0%
TIS

100.0%
EPC

100.0%
KTF

ทําสัญญาเช่า

74.0%
EPPCO

RPE

100.0%
26.0%

100.0%
LIS

PSP

100.0%
LBE

100.0%
KTBP

100.0%
TEP

100.0%
LBP

ทีม่ า: บริษทั ฯ
* รวมกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์ ประกอบด้วย
1. บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชันลิ
่ มเิ ต็ด โดยจะถือหุน้ ในบริษทั ฯ ทัง้ หมดประมาณร้อยละ 2.2
2. บริษทั คิง วัน อินดัสตรี้ จํากัด โดยจะถือหุน้ ในบริษทั ฯ ทัง้ หมดประมาณร้อยละ 0.7
3. บริษทั ไซเล็ม อินเวสเมนท์ จํากัด โดยจะถือหุน้ ในบริษทั ฯ ทัง้ หมดประมาณร้อยละ 0.2
4. บริษทั ซิโนแทค กรุป๊ จํากัด โดยจะถือหุน้ ในบริษทั ฯ ทัง้ หมดประมาณร้อยละ 0.5
5. นายฉัวคิ
่ ม ฮัว้ โดยจะถือหุน้ ในบริษทั ฯ ทัง้ หมดประมาณร้อยละ 0.6
6. นางสาวฉัวอิ
่ ง๋ อิง๋ โดยจะถือหุน้ ในบริษทั ฯ ทัง้ หมดประมาณร้อยละ 0.6
7. บริษทั ฟาร์อสี ท์ดสิ ทิลเลอร์ จํากัด โดยจะถือหุน้ ในบริษทั ฯ ทัง้ หมดประมาณร้อยละ 0.5

นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะขายทีด่ นิ บางส่วนของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นทีด่ นิ ทีไ่ ม่เป็ นส่วนสําคัญในการประกอบ
ธุรกิจ (Non-core asset) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม โดยราคาที่ใช้ในการขายที่ดนิ ดังกล่าวเป็ นไปตามราคาประเมิน หรือ
ราคาตามมูล ค่ า ทางบัญ ชีแ ล้ว แต่ ว่า มูลค่ า ใดจะสูง กว่า ทัง้ นี้ การขายที่ดิน ดัง กล่ า ว เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของการปรับ
โครงสร้างบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ อาจมีกําไรจากการขายทีด่ นิ ดังกล่าว ซึง่ ไม่มนี ยั สําคัญต่อผลประกอบการของบริษทั
ฯ ในภาพรวม (โปรดดูรายละเอียดการขายทีด่ นิ Non-core asset ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 5.1 ทีด่ นิ ของกลุม่ บริษทั ฯ)
2.5

เป้ าหมายการดําเนิ นธุรกิ จ
กลุ่มบริษทั ฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นหนึ่งในองค์กรชัน้ นํ าทางด้านธุรกิจ
นํ้าตาลทรายแบบครบวงจร โดยมีการพัฒนาและเติบโตอย่างยังยื
่ นทัง้ ในด้านงานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแบบ
ครบวงจร เพื่อเสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ําตาลทราย ผลิตภัณฑ์พลอยได้และพลังงานสะอาดทีเ่ ป็ น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงบริหารงานด้วยหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล
บริษทั ฯ มีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
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2.5.1 เป้ าหมายในการดําเนิ นธุรกิ จ
(1)

ก้าวสูค่ วามเป็ นผูน้ ําด้านธุรกิจอ้อย นํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจร

บริษทั ฯ มีความมุง่ มันอย่
่ างไม่หยุดยัง้ เพื่อก้าวสูค่ วามเป็ นผูน้ ําในอุตสาหกรรมนํ้าตาลทรายแบบครบ
วงจร ด้วยการพัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สงู ขึน้ ไป เพื่อขยายฐานลูกค้าทัง้
ในประเทศและนอกประเทศ อีกทัง้ ยังมุ่งมันในการพั
่
ฒนาการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องโดยใช้
ผลิตภัณฑ์พลอยได้เพือ่ เพิม่ มูลค่าของธุรกิจ และผลตอบแทนทีย่ งยื
ั ่ นแก่ผถู้ อื หุน้ นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังมองหา
โอกาสการทําธุรกิจด้วยการเข้าควบรวมกิจการธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ อีกด้วย
(2)

ผูน้ ําด้านธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าตาลทราย

บริษทั ฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ํ าตาลทรายของบริษทั ฯ เพื่อคงความเป็ นหนึ่งในความเป็ น
ผูน้ ํ าของอุตสาหกรรม โดยมีแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตนํ้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ ์ รวมถึงเพิม่ ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์โดยเพิม่ ผลิตภัณฑ์สารให้ความหวาน อาทิ นํ้าเชื่อม
(3)

ผูน้ ําด้านธุรกิจพลังงานชีวมวล (Bio Energy)

บริษัทฯ มีเป้ า หมายการพัฒ นาธุ ร กิจ ด้า นพลัง งานไฟฟ้า จากชีว มวลอย่า งต่ อ เนื่ อ งควบคู่ก บั การ
ขยายตัวของธุรกิจนํ้ าตาลทราย โดยวางแผนการเพิม่ กําลังการผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพื่อรองรับกําลังการผลิต
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มบริษทั ฯ ในอนาคต และจัดจําหน่ ายไฟฟ้าเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ
(4)

ผูน้ ําด้านธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายชีวผลิตภัณฑ์ (Bio Product)

บริษัท ฯ ต้อ งการขยายธุ ร กิจ อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งด้ว ยการขยายธุ ร กิจ เอทานอล และธุ ร กิจ เยื่อ
กระดาษฟอกขาวจากชานอ้อยทีม่ อี ยู่ ณ ปจั จุบนั รวมถึงการพัฒนาเข้าสูผ่ ลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต
2.5.2 เป้ าหมายการเติ บโตธุรกิ จอย่างยังยื
่ น
(1)

พัฒนากระบวนการผลิต

บริษัทฯ มุ่งมันที
่ ่จะพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็ นผู้นํ า
อุตสาหกรรมในด้านการผลิตและจัดจําหน่ ายนํ้าตาลทรายโดยมีการวางแผนการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อลดการ
ใช้พลังงาน รวมถึงการลงทุนปรับปรุงซ่อมแซมให้เครื่องจักรและอุปกรณ์สาํ คัญเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพในการ
ทํางาน
(2)

พัฒนาแหล่งวัตถุดบิ ทีย่ งยื
ั ่ นและมีศกั ยภาพ

บริษทั ฯ มีเป้าหมายในการวางแผนพัฒนาอ้อยควบคู่กบั ชาวไร่ โดยพัฒนาศักยภาพการปลูกอ้อยของ
ชาวไร่ และสร้างสรรค์งานวิจยั ไร่อ้อยให้กบั ชาวไร่อ้อยของบริษทั ฯ ทัง้ นี้เพื่อรักษาพื้นที่ปลูกอ้อยเดิมและ
พัฒนาเพิม่ แหล่งปลูกอ้อยใหม่ให้กบั โรงงานนํ้าตาลทรายของบริษทั ฯ สอดคล้องกับนโยบายของบริษทั ฯ ทีว่ า่
“ชาวไร่มงคั
ั ่ ง่ KTIS มันคง”
่
(3)

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

บุคลากรของบริษัทฯ เป็ นส่วนสําคัญในแผนพัฒนาธุรกิจบริษทั ฯ จึงมีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ความรู้ค วามสามารถให้ก ับ บุ ค ลากร ประกอบกับ การสนั บ สนุ น เปิ ด โอกาสให้บุ ค ลากรคิด ค้น และวิจ ัย
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

นวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนาบริษทั ฯ โครงการที่สาํ คัญของบริษทั ฯ ได้แก่ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
และนักศึกษาซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นลูกหลานของชาวไร่ออ้ ย
2.5.3 เป้ าหมายการบริ หารด้วยหลักคุณธรรมและธรรมาภิ บาล
(1)

การดําเนินงานด้วยความโปร่งใส

บริษทั ฯ มีการวางแผนดําเนินงานโดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ทเ่ี หมาะสมเพื่อสร้างความ
เป็ นธรรมและเสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ มีการจัดวางระบบการตรวจสอบโดย
ผูต้ รวจสอบอิสระภายในและภายนอกเพือ่ ความถูกต้องและโปร่งใส
(2)

ส่งเสริมและพัฒนาสังคม

บริษทั ฯ เชื่อว่าการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ จําเป็ นต้องทําควบคู่กบั การพัฒนาสังคม โดยบริษทั ฯมี
การจัดทําโครงการเพือ่ พัฒนาสังคมโดยการบริจาคและส่งเสริมชุมชนเพื่อยกระดับความเป็ นอยูข่ องสังคม ซึง่
ถือเป็ นพันธกิจทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ
(3)

ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย

สุขภาพและความปลอดภัยของผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ มีความสําคัญ บริษทั ฯ จึงดําเนินงานโดย
ปฏิบตั ติ ามกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และมุง่ พัฒนายกระดับคุณภาพ
ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่การผลิตจนถึงการจัดจําหน่ ายเพื่อประโยชน์ โดยมีการจัดตรวจสอบระบบการผลิตอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อความมันใจในคุ
่
ณภาพของสินค้าแก่ลูกค้า และการดูแลระบบปฏิบตั โิ รงงานของบริษทั ฯ เพื่อ
ความปลอดภัยแก่พนักงานบริษทั ฯ
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