บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

11.

รายการระหว่างกัน

11.1 รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สามารถสรุปได้ดงั นี้
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
1. บริษทั เอส.ไอ.
พรอพเพอร์ต้ี
จํากัด (“S.I.
Property”)
(ประกอบธุรกิจ
ให้เช่า
อสังหาริมทรัพ
ย์)

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

 มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่
ั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
(1) นายณัฎฐปญ
(2) นางศิรริ กั ษ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
(3) นายปรีชา อรรถวิภชั น์
(4) นางสาวฉัวอิ
่ ง๋ อิง๋
 มีบ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถือ หุ้น ใน

ค่าเช่าสํานักงานและค่าบริ การที่เกี่ยวข้อง
S.I. Property ปล่อยเช่าสํานักงานขนาด 245.0 และ
444.2 ตารางเมตร ทีอ่ าคาร ลิเบอร์ต้ี พลาซ่า ชัน้ 11
ซอยทองหล่อ ถนนสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ รวมทัง้ เก็บค่าบริการส่วนกลาง และค่า
ไฟฟ้า และค่าบริการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่ TIS

2,092,105.90

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

 S.I. Property เป็ นเจ้าของสํานักงานขนาด 245.0 ตารางเมตร
และ 444.2 ตารางเมตร ทีอ่ าคาร ลิเบอร์ต้ี พลาซ่า ชัน้ 11 ซอย
ทองหล่ อ ถนนสุ ขุ ม วิท 55 แขวงคลองตัน เหนื อ เขตวัฒ นา
กรุงเทพฯ โดยคิดค่าเช่า และบริการประมาณ 230 บาทต่อ
ตารางเมตร ทัง้ นี้ ราคา และเงื่อนไขการปล่อยเช่าเป็ นไปตาม
ราคา และเงือ่ นไขการปล่อยเช่าตลาด

S.I. Property
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เป็ นค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายด้านค่าบริการส่วนกลางอาคาร

2. บริษทั นํ้าตาล
เอกผล จํากัด
(“APS”)
(ณ ปจั จุบนั
ประกอบธุรกิจ
ให้เช่า
อสังหาริมทรัพ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56

 มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่าน ได้แก่
(1) นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
(2) นายอภิชาต นุ ชประยูร
ั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
(3) นายณัฎฐปญ
(4) นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ
(5) นายมนตรี เล็กวิจติ รธาดา
(6) นายบุญชัย นุ ชประยูร

ลูกหนี้ เงิ นประกันค่าเช่าสํานักงาน
เป็ นเงินประกันการเช่าสํานักงาน
ค่าเช่าสํานักงาน และค่าบริ การที่เกี่ยวข้อง
APS ปล่อยเช่าสํานักงาน ชัน้ 3, 4, 6, 7 และ 5
(บางส่วน) ของอาคารเลขที่ 92 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯให้แก่ บริษทั ฯ TIS EPC
และ EPPCO และปล่อยเช่าสํานักงาน ชัน้ 9, 10, และ
11 ของอาคารเลขที่ 133 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯให้แก่ บริษทั ฯ EPC และ

605.00

398,758.00
11,431,952.05

 APS เป็ น เจ้า ของสํา นัก งาน และได้ดําเนิ น การปล่อ ยเช่า
สํานักงานดังกล่าวให้แก่ กลุ่มบริษทั ฯ โดยคิดค่าเช่าประมาณ
180 – 230 บาทต่อตารางเมตร ทัง้ นี้ ค่าเช่า และเงือ่ นไขการเช่า
เป็ นไปตามค่าเช่า และเงือ่ นไขการเช่าตลาด
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บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
ย์เป็ นหลัก)

ลักษณะความสัมพันธ์

 มีบ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถือ หุ้น ใน

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

EPPCO

APS
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เป็ นค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายด้านค่าเช่าและค่าบริการที่
เกีย่ วข้อง

3. บริษทั ทัศน์
ไทยธุรกิจ
จํากัด (“TT”)
(ประกอบธุรกิจ
ั ๊ ้ ามัน)
ปมนํ

ลูกหนี้ เงิ นประกันค่าเช่าสํานักงาน
เป็ นเงินประกันการเช่าสํานักงาน
 มีบ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถือ หุ้น ใน ซื้อนํ้ามัน
TT
TT ขายนํ้ามันให้แก่ บริษทั ฯ TIS EPC และ EPPCO
เจ้าหนี้ การค้า
เป็ นเจ้าหนี้การค้าจากการทีบ่ ริษทั ฯ TIS EPC และ EPPCO
ซือ้ นํ้ามันจาก TT
ซื้อยางรถยนต์
TT ขายยางรถยนต์ให้แก่ บริษทั ฯ และ TIS
เจ้าหนี้ การค้า
เป็ นเจ้าหนี้การค้าจากการทีบ่ ริษทั ฯ TIS ซือ้ ยางรถยนต์
จาก TT

96,837.33

2,744,751.00
ั ๊ ่ตงั ้ อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของกลุ่ม
TT ขายนํ้ ามันผ่านปมที
210,270,066.01 บริษทั ฯ โดยราคา และเงื่อนไขการค้าเป็ นไปตามราคา และเงื่อนไข
การค้าตลาด
23,186,503.15

TT ขายยางรถยนต์ให้แก่รถยนต์ของกลุ่มบริษทั ฯ โดยราคา และ
2,567,636.44 เงือ่ นไขการค้าเป็ นไปตามราคา และเงือ่ นไขการค้าตลาด

508,230.00
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

รายได้ค่าเช่าที่ดิน
บริษัท ฯ และ TIS ปล่ อ ยเช่ า ที่ดิน บริเ วณใกล้เ คีย งกับ
โรงงาน เนื้อที่ 5 ไร่ ตัง้ อยู่ท่ี ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ และเนื้อที่ 4 ไร่ 9 ตารางวา ตัง้ อยู่ท่ี
ตําบลคุง้ ตะเพา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ TT
ั ๊ ้ ามันบนทีด่ นิ ดังกล่าว
ดําเนินกิจการปมนํ
เจ้าหนี้ อื่น
บริษทั ฯ และ TIS รับค่าเช่าทีด่ นิ ล่วงหน้า

4. บริษทั ที.ไอ.
 มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่านได้แก่
เอส. เอส.
(1) นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
ั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
จํากัด
(2) นายณัฎฐปญ
(“TISS”)
(3) นายบุญชัย นุ ชประยูร
(ป ร ะ ก อ บ
(4) นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
ธุ ร กิ จ ส่ ง ออก
(5) นายมนตรี เล็กวิจติ รธาดา
นํ้าตาลทราย)
(6) นายอภิชาต นุ ชประยูร
 มีบ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถือ หุ้น ใน
TISS

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56

ั ๊ ้ ามันในทีด่ นิ ของบริษทั ฯ และ TIS โดยราคา
 TT ดําเนินกิจการปมนํ
119,999.36
และเงือ่ นไขการเช่าเป็ นราคา และเงือ่ นไขการเช่าทีด่ กี ว่าตลาด
 อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษทั ฯ และTIS ได้
ดําเนินการทําสัญญาเช่าระยะยาวกับ TT โดยค่าเช่าทีด่ นิ ทัง้ 2 ผืน
จะเท่ากับ 60,000 บาทต่อปี ต่อผืน และจะเพิม่ ขึ้นตามอัตราการ
เปลีย่ นแปลงดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัวไปเฉลี
่
ย่ ย้อนหลัง 5 ปี นับแต่ปี
พ.ศ. 2550 - 2554 โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุทงั ้ สิน้ 30 ปี
60,041.13

รายได้จากการขายวัสดุ
บริษทั ฯ และ TIS ขายวัสดุให้ TT

6,737.16

ลูกหนี้ อื่น
บริษทั ฯ ค้างรับค่าวัสดุ

3,105.14

ค่าบริ การเพื่อส่งออก
TISS เป็ นบริษทั ทีด่ าํ เนินการส่งออกนํ้าตาลทรายให้แก่
บริษัท ฯ และTIS โดยรายการดัง กล่ า วส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ค่าธรรมเนียมในการเป็ นตัวแทนส่งออกค่าธรรมเนียมใน
การเป็ นตัวแทนการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน และค่า
ดําเนินการเอกสารต่างๆในการส่งออกและพิธกี ารทาง
ศุลกากร

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

28,819,769.82

 บริษทั ฯ และ TIS ขายวัสดุเหลือใช้ให้กบั TT โดยราคา และ
เงือ่ นไขการค้าเป็ นไปตามราคา และเงือ่ นไขการค้าตลาด

 เนื่องจาก พรบ. อ้อยและนํ้ าตาล กําหนดว่าโรงงานนํ้ าตาลทรายไม่
สามารถส่งออกนํ้ าตาลทรายด้วยตนเองได้ กลุ่มบริษัทฯ จึงต้อง
ดําเนินการส่งออกผ่านบริษทั ส่งออก ซึ่ง ณ ปจั จุบนั หนึ่งในบริษทั
ส่งออกทีบ่ ริษทั ฯ ใช้บริการคือ TISS
 สําหรับการส่งออกนํ้ าตาลทรายนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จะเป็ น ผู้ติด ต่ อ
ลูกค้าโดยตรง โดย TISS จะเป็ นเพียงผูด้ ําเนินการจัดการสินค้า
และดําเนินเรือ่ งเอกสารสําหรับการส่งออกเท่านัน้
 ราคา ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการค้าที่กลุ่มบริษทั ฯดําเนินการ
ผ่าน TISS เป็ นไปตามราคา ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการค้า
ตลาด

ลูกหนี้ อื่น
ค่าธรรมเนียมในการส่งออกโควตา ข. ที่ TISS ต้องจ่าย
ให้ อนท.

26,144.11

 เนื่ องจาก พรบ. อ้อยและนํ้ าตาล กํ าหนดว่าโรงงานนํ้ าตาลทราย
จะต้องจัดสรรนํ้ าตาลทรายดิบจํานวน 400,000 ตัน ให้แก่ อนท.
โดย อนท. จะเป็ นผูก้ ําหนดราคาขาย และนํ านํ้ าตาลทรายดังกล่าว
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ส่งออกให้แก่ลกู ค้าต่างประเทศ
 ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ต้องจ่ายให้กบั อนท. เป็ นไปตาม
ราคา ค่าธรรมเนียมและเงือ่ นไขการค้าตลาด
เงิ นกู้ยืมเพื่อการส่งออก (Packing Credit)
 บริษทั ฯ และ TIS กูย้ มื เงินระยะสัน้ จากกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน
 ดอกเบีย้ จ่าย
 ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

5. บริษทั สยาม พี.  มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือนาย
พี. อินเตอร์
ณัฎฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
เนชันแนล
่
 บริ ษ ั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ถื อ หุ้ น ใน
จํากัด (“Siam
Siam PP
PP”)
(ประกอบธุรกิจ
ผ ลิ ต แ ล ะ
จํ า ห น่ า ย ปู น
ขาว

การขายปูนขาว
Siam PP ขายปูนขาว ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของวัตถุดบิ ใน
การผลิตนํ้าตาลทราย และเยือ่ กระดาษ ให้แก่บริษทั ฯ
และ EPPCO
เจ้าหนี้ การค้า
เป็ นเจ้าหนี้การค้าจากการทีบ่ ริษทั ฯ และ EPPCO ซือ้ ปูน
ขาวจาก Siam PP

968,325,000.00
134,805,383.03
695,398.98

125,827,527.47

 TISS เป็ นผูเ้ ข้าทําสัญญาสินเชื่อเพื่อการส่งออกกับธนาคารพาณิชย์
ให้แก่ บริษทั ฯและ TIS ในนามของ TISS เพื่อรับการสนับสนุ นทาง
การเงิน (Packing Credit)
 TISS จะโอนเงิน ที่ไ ด้ร ับ ตามวงเงิน สิน เชื่อ เพื่อ การส่ง ออกจาก
ธนาคารพาณิชย์ให้แก่ บริษทั ฯและ TIS โดยบริษทั ฯและ TIS ออก
ตั ๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ TISS เพือ่ เป็ นหลักฐานการรับเงิน โดยอัตรา
ดอกเบี้ยทีบ่ ริษทั ฯ และ TIS จ่ายให้ TISS ตามตั ๋วสัญญาใช้เงิน
เป็ นอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยที่ TISS จ่ายให้กบั ธนาคาร
พาณิชย์
 Siam PP มีการขายปูนขาวให้แก่ บริษทั ฯ และ EPPCO โดยราคา
และเงือ่ นไขการค้า เป็ นไปตามนโยบายภายในของกลุม่ บริษทั ฯ

 อย่า งไรก็ดี เมื่อ วัน ที่ 8 มกราคม
พ.ศ.2556
ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบก่ อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครัง้ ที่
1/2556 และเมื่อ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.
2556
ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 ได้ม ี
17,204,130.03
มติอนุ มตั คิ ู่มอื จัดซื้อจัดจ้าง โดยในการทํารายการระหว่างบริษทั ฯ
และ Siam PP จะต้องมีราคา และเงือ่ นไขการค้าทีเ่ ป็ นไปตามราคา
และเงือ่ นไขการค้าตลาด
 คูม่ อื จัดซือ้ จัดจ้างดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทนั ที

6. บริ ษั ท ร่ วมกิ จ  มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่
อ่ า ง ท อ ง
(1) นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ
ั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
ค ลั ง สิ น ค้ า
(2) นายณัฎฐปญ
จํ า กั ด (“ร่ ว ม
(3) นายอภิชาต นุ ชประยูร

ค่าบริ การฝากสิ นค้า
ร่วมกิจมีคลังสินค้าจํานวน 3 แห่ง ตัง้ อยู่ท่ี (1) ตําบล
หนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (2) ตําบลปา่
โมก อําเภอปา่ โมก จังหวัด อ่างทอง และ (3) ตําบล

84,004,809.02

 กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการเช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บนํ้ าตาลทรายจาก
ร่วมกิจ โดยราคา และเงือ่ นไขการเช่าเป็ นไปตามราคา และเงือ่ นไข
การเช่าตลาด
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะรายการ
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
กิจ”)
ปลากด อําเภอปา่ โมก จังหวัด อ่างทอง โดย ณ ปจั จุบนั
 มีผถู้ อื หุ้นของบริษทั ฯ และบริษทั
(ประกอบธุรกิจ
บริษทั ฯ และ TIS ดําเนินการเช่าคลังสินค้าดังกล่าวจาก
ทีเ่ กีย่ วข้องกันถือหุน้ ใน ร่วมกิจ
ใ ห้ เ ช่ า
ร่วมกิจ
คลังสินค้า)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เป็ นค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายจากการทีบ่ ริษทั ฯ และ TIS เช่า
คลังสินค้าของร่วมกิจ

ค่าบริ การในการส่งสิ นค้า
นอกจากการปล่อยเช่าคลังสินค้าแล้ว ร่วมกิจยังได้
ให้บริการแก่บริษทั ฯ และ TIS ในการจัดส่งสินค้าจาก
คลังสินค้าของร่วมกิจอีกด้วย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เป็ นค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายจากการทีบ่ ริษทั ฯ และ TIS ใช้
บริการร่วมกิจในการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าของร่วม
กิจ
รายได้อื่น
เป็ นเงินชดเชยความเสียหายของบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี กิดขึน้
ระหว่างฝากสินค้า

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

 อย่า งไรก็ดี ร่ว มกิจมีคลังสิน ค้า แห่งหนึ่ ง ตัง้ อยู่ท่ีตํา บลหนองโพ
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์โดยพื้นที่ของคลังสินค้าดังกล่าว
เป็ นที่ดนิ ของบริษัทฯ ซึ่งร่วมกิจได้ดําเนินการเช่ามาตามสัญญา
ระยะยาว ดังนัน้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่อี าจ
เกิดขึ้นในอนาคต บริษทั ฯ จึงได้ดําเนินการซื้อคลังสินค้าดังกล่าว
7,493,931.08
จากร่วมกิจ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 ราคาของการซื้อขายดังกล่าวคือ 69,000,000 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่
ตํ่ากว่าราคาประเมินที่ได้รบั การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ
บริษทั ไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์ จํากัด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.
2555
139,335,590.82

 ร่วมกิจให้บริการจัดส่งสินค้าแก่กลุ่มบริษทั ฯ โดยราคา และเงือ่ นไข
ทางการค้าเป็ นไปตามราคา และเงือ่ นไขทางการค้าตลาด

8,869,784.34

26,000.00

 TIS ได้รบั เงินชดเชยความเสียหายของบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี กิดขึน้ ระหว่าง
ฝากสินค้าจากร่วมกิจ โดยเงินชดเชยที่ TIS ได้รบั เป็ นจํานวน
เท่ากับค่าเสียหายที่ TIS จ่ายให้กบั ลูกค้า
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
7. บริษทั ร่วมทุน
คลังสินค้า
นครสวรรค์
จํากัด (“ร่วม
ทุน”)
(ประกอบธุรกิจ
ให้เช่า
คลังสินค้า)

ลักษณะความสัมพันธ์

 มีก รรมการร่ ว มกัน 1 ท่ า น คือ

นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

ลักษณะรายการ

ค่าบริ การฝากสิ นค้า
ณ ปจั จุบนั บริษทั ฯ และ TIS ดําเนินการเช่าคลังสินค้า
จากร่วมทุน

21,372,166.87

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

 กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการเช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บนํ้ าตาลทรายจาก
ร่ ว มทุ น โดยราคา และเงื่อ นไขการเช่ า เป็ น ไปตามราคา และ
เงือ่ นไขการเช่าตลาด

 มีผถู้ อื หุ้นของบริษทั ฯ และบริษทั

ทีเ่ กีย่ วข้องกันถือหุน้ ในร่วมทุน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เป็ นค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายจากการทีบ่ ริษทั ฯ และ TIS เช่า
คลังสินค้าของร่วมทุน
ค่าบริ การในการส่งสิ นค้า
นอกจากการปล่อยเช่าคลังสินค้าแล้ว ร่วมทุนยังได้
ให้บริการแก่บริษทั ฯ และ TIS ในการจัดส่งสินค้าจาก
คลังสินค้าของร่วมทุนอีกด้วย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เป็ น ค่ าใช้จ่ า ยค้า งจ่ ายจากการที่บ ริษัท ฯ และ TIS ใช้
บริการร่วมกิจในการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าของร่วม
ทุน

8. บริษทั เค.ที.
เอส. อินดัสตรี้
จํากัด (“KTSI”)
(ประกอบธุรกิจ
รับเหมา
ก่อสร้าง และ
งานด้าน
วิศวกรรม

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56

 มีก รรมการ และผู้ถือ หุ้น ใหญ่ 1

ค่ า บริ การ และค่ า อะไหล่ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การ
ท่านใน KTSI เป็ นผู้มอี ํานาจ บํารุงรักษาโรงงาน
ควบคุม ในบริษทั ฯ กล่าวคือ นาย บริษทั ฯ TIS EPC และ EPPCO ได้จดั จ้าง KTSI ใน
พงศ์ภพ ภพวิภาค
การซ่อมบํารุงโรงงานของกลุ่มบริษทั ฯ โดยส่วนใหญ่เป็ น
ค่าบริก าร ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ และค่าอะไหล่ต่า งๆที่
เกีย่ วข้องกับบํารุงรักษาดังกล่าว

รายได้ค่าวัสดุ
เป็ นค่าวัสดุ ลวดเชือ่ ม และแก๊สที่ บริษทั ฯ TIS EPPCO

1,700,306.26

14,143,759.10

 ร่วมทุนให้บริการจัดส่งสินค้าแก่กลุม่ บริษทั ฯ โดยราคา และเงือ่ นไข
ทางการค้าเป็ นไปตามราคา และเงือ่ นไขทางการค้าตลาด

1,320,855.72

 กลุ่มบริษทั ฯ จัดจ้าง KTSI ในการดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักร
ของโรงงานโดยการจัดจ้างซ่อมบํารุง กลุม่ บริษทั ฯ จะมีการประเมิน
ขอบเขตการทํางาน และดําเนิ นการเปรียบเทียบราคากับบริษัท
190,000.00
ซ่อมบํารุงต่างๆ ซึง่ ในงานที่ KTSI ได้รบั การจัดจ้างนัน้ KTSI เสนอ
ราคาทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ และเงือ่ นไขการค้าทีเ่ ทียบเท่าเงือ่ นไขการค้าตลาด
 ในการนี้ บริษทั ฯ ได้ขายวัสดุ ลวดเชื่อม และแก๊สให้แก่ KTSI เพื่อ
ใช้ในการบํารุงรักษาโรงงานของกลุ่มบริษทั ฯ โดยใช้ราคาทุนบวก
กําไรประมาณร้อยละ 7.0 ทัง้ นี้ ในการดําเนินการซ่อมบํารุงรักษา
โรงงานของกลุ่ม บริษัท ฯ จะมีก ารขายวัส ดุ ลวดเชื่อ ม และแก๊ ส
3,108.73
ให้แก่ผรู้ บั เหมาทุกราย โดยมีนโยบายชัดเจนว่า บริษทั ฯจะใช้ราคา
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ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56

และ EPC ได้ขายให้

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

ทุนบวกกําไรประมาณร้อยละ 7.0 เช่นเดียวกับ KTSI
 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่ประชุม
คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มมี ติอนุ มตั คิ ่มู อื การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยในคู่มอื ดังกล่าวได้กําหนดว่าหากมีการจัดจ้างการซ่อมบํารุง
กลุ่ม บริษัท ฯจะต้องดําเนิ นการประกาศ TOR เพื่อพิจารณา
คุณสมบัตขิ องบริษทั ทีจ่ ะรับจ้างในการซ่อมบํารุง โดยกลุ่มบริษทั ฯ
มีค ณะกรรมการเพื่อ พิจ ารณาคุ ณ สมบัติทางด้า นเทคนิ ค รวมทัง้
เงือ่ นไขทางการค้า และราคาของผูเ้ ข้ารับการประกวด ทัง้ นี้ หากผู้
ชนะการประกวดราคาเป็ น บริษัท ที่เ กี่ ย วโยงกับ กลุ่ ม บริษัท ฯ
รายการดัง กล่ า วจะต้ อ งได้ ร ับ การอนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่ อ นที่ก ลุ่ ม บริษัท ฯ จะสามารถดํา เนิ น การจัด จ้า งกับ
บริษทั ดังกล่าวได้
 ทัง้ นี้คมู่ อื ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทนั ที

สิ นทรัพย์โรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล
KTBP ได้มกี ารจัดจ้างแรงงานเพื่อประกอบติดตัง้
เครื่องจักรจาก KTSI ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวล ขนาดกําลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่ารวมกัน
ได้เ ริ่ม เปิ ด
ทัง้ สิ้น 50,000,000 บาท ทัง้ นี้ KTBP
ดําเนินการเชิงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

24,030,000.00

 KTBP จัดจ้างแรงงานเพื่อประกอบติดตัง้ เครื่องจักรจาก KTSI ใน
การก่ อ สร้า งโรงไฟฟ้ าพลัง งานชีว มวล โดยราคา และเงื่อ นไข
ทางการค้ า เป็ น ไปตามนโยบายภายในของกลุ่ ม บริษัท ฯ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาถึงต้นทุนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีว
มวล ดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าราคาที่ บริษทั ฯ ได้จดั จ้าง KTSI นัน้
ไม่ได้แพงไปกว่าราคาในการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าลักษณะเดียวกันกับ
โรงไฟฟ้าของ KTBP
 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อ วัน ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มมี ติอนุ มตั คิ ู่มอื การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยในคู่มอื ดังกล่าวได้กําหนดว่าหากมีการจัดจ้างการซ่อมบํารุง
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กลุ่มบริษัทฯ จะต้องดําเนิ นการประกาศ TOR เพื่อพิจารณา
คุณสมบัตขิ องบริษทั ทีจ่ ะรับจ้างในการซ่อมบํารุง โดยกลุ่มบริษทั ฯ
มีค ณะกรรมการเพื่อ พิจ ารณาคุ ณ สมบัติทางด้า นเทคนิ ค รวมทัง้
เงือ่ นไขทางการค้า และราคาของผูเ้ ข้ารับการประกวด ทัง้ นี้ หากผู้
ชนะการประกวดราคาเป็ น บริษัท ที่เ กี่ ย วโยงกับ กลุ่ ม บริษัท ฯ
รายการดัง กล่ า วจะต้ อ งได้ ร ับ การอนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่ อ นที่ก ลุ่ ม บริษัท ฯ จะสามารถดํา เนิ น การจัด จ้า งกับ
บริษทั ดังกล่าวได้
 ทัง้ นี้นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทนั ที
ลูกหนี้ เงิ นให้ก้ยู ืม
 ดอกเบีย้ รับ

 KTBP ปล่อยกูใ้ ห้แก่ KTSI เพื่อสนับสนุ นกิจการของ KTSI โดยคิด
อัตราดอกเบีย้ ประมาณร้อยละMLR – 1.875 ต่อปี
244,187.84
 อย่างไรก็ดี ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556 KTSI ได้ชาํ ระเงินกู้
ดัง กล่ า วแล้ ว และกลุ่ ม บริษัท ฯ จะดํ า เนิ น การไม่ ใ ห้ ม ีร ายการ
ดังกล่าวอีกในอนาคต

ค่าสิ นค้าอื่น
 EPPCO ซือ้ วัสดุโรงงานจาก KTSI
ลูกหนี้ การค้า
 เป็ น ลูก หนี้ จ ากการที่ EPPCO
รับ จ้า งทํา
Steam Transformer ให้ KTSI

9. บริษทั ไทย
วิษณุ
นครสวรรค์
จํากัด (“ไทย
วิษณุ”)
(ประกอบธุรกิจ

 มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่านได้แก่
(1) นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยะกุล
(2) นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ
(3) นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
ั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
(4) นายณัฎฐปญ

ค่าเช่าโรงแรม
ไทยวิษณุ เป็ นเจ้าของโรงแรมแกรนด์วิษณุ พลาซ่า ซึ่ง
ตัง้ อยู่ ท่ี 26-28 ถนน อรรถกวี อํ า เภอเมือ ง จัง หวัด
นครสวรรค์ โดยบริษทั ฯ และ TIS ได้มกี ารเช่าโรงแรม
ของไทยวิษณุ เป็ นครัง้ คราว

 EPPCO ได้มกี ารซื้ออิฐ ซึ่งเป็ นวัสดุโรงงานคงเหลือจาก KTSI
โดยราคา และเงือ่ นไขการค้า เป็ นไปตามราคา และเงือ่ นไขการค้า
171,652.00
ตลาด
2,140,000.00  KTSI จัดจ้างแรงงาน EPPCO ในการทําอุปกรณ์ Steam
Transformer ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
ชีวมวล KTBP โดยราคาและเงื่อนไขเป็ นไปตามราคาและเงื่อนไข
การค้าตลาด
498,948.57 กลุ่มบริษทั ฯ มีการเช่าโรงแรมจากไทยวิษณุ โดยราคา และเงื่อนไข
การเช่าห้องโรงแรมเป็ นไปตาม ราคา และเงือ่ นไขการเช่าห้องโรงแรม
ทีไ่ ทยวิษณุปล่อยเช่าให้แก่บุคคลภายนอก
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(5) นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
(6) นายบุญชัย นุ ชประยูร
 มีบ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถือ หุ้น ใน

ไทยวิษณุ
10. บริษทั เวศม์
วิษณุ จํากัด
(“เวศม์วษิ ณุ”)

11. บริษทั นิวไทย
เอกลักษณ์
จํากัด (“NTIS”)
(ประกอบธุรกิจ
ซือ้ ขายสินค้า
ทัวไป)
่

ลักษณะรายการ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการที่บริษทั ฯ และ TIS เช่า
โรงแรมของไทยวิษณุ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56

27,800.00

 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือนาย

ค่าเช่าหอพักพนักงาน
สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
เวศม์วิษ ณุ เ ป็ น เจ้า ของหอพัก ตัง้ อยู่ท่ี ตํ า บลหนองโพ
 บริ ษ ั ท ไทยวิ ษ ณุ นครสวรรค์ อํ า เภอตาคลี จัง หวัด นครสวรรค์ ซึ่ง เป็ น หอพัก ที่อ ยู่
จํา กัด ซึ่ง เป็ น บริษัท ที่เ กี่ย วข้อ ง บริเวณใกล้กบั โรงงานของ EPC และ EPPCO โดย
กันถือหุน้ ร้อยละ 99.0
EPC และ EPPCO ดําเนินการเช่าหอพักสําหรับ
พนักงานจากเวศม์วษิ ณุ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ EPC และ EPPCO เช่าหอพัก
สําหรับพนักงานจากเวศม์วษิ ณุ
ค่าสิ นค้าอื่นๆ
 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
(1) นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยะกุล
TIS ซือ้ สินค้า และอุปกรณ์โรงงานจาก NTIS
ั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
(2) นายณัฎฐปญ
 มีบ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถือ หุ้น ใน
NTIS

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

4,759,961.52

 กลุ่มบริษทั ฯ มีการเช่าหอพักพนักงานจากเวศม์วษิ ณุ โดยราคาใน
การปล่อยเช่าประมาณห้องละ 3,529.4 บาทต่อเดือน ซึ่งหากคิด
เป็ นผลตอบแทนเทียบกับทรัพย์สนิ ของเวศม์วษิ ณุแล้ว อยูใ่ นเกณฑ์
ทีไ่ ม่สงู ไปกว่าบริษทั อืน่ ในตลาดเช่าหอพักทัวไป
่

771,040.00

12,882,579.50

 TIS ซื้อสินค้า และอุปกรณ์โรงงานจาก NTIS โดยราคาเป็ นราคา
ทุนที่ NTIS ซือ้ จากผูข้ ายบวกค่าดําเนินการเล็กน้อย และมีเงือ่ นไข
การค้าเท่ากับเงือ่ นไขการค้าทีผ่ ขู้ าย ขายให้แก่ NTIS ทุกประการ
 อย่างไรก็ดี ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทั ฯ ได้
ดําเนินการไม่ให้มกี ารซือ้ ขายสินค้าอืน่ ๆ กับ NTIS อีกต่อไป
 ทัง้ นี้ ค่ า ใช้จ่ า ยในการซื้อ สิน ค้า และอุ ป กรณ์ โ รงงานจาก NTIS
สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็ นค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ จากสัญญาที่ TIS ทําไว้กบั NTIS ก่อนปี พ.ศ. 2556

12. บริษทั เค.ที.
เอส.เอ็นเตอร์
ไพรส์แอนด์ เท
รดดิง้ จํากัด
(“KTSE”)

มีกรรมการ และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 1 ท่าน
ใน KTSEเป็ น ผู้มอี ํานาจควบคุม ใน
บริษัทฯ กล่าวคือ นายพงศ์ภพ ภพ
วิภาค

สิ นทรัพย์โรงไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล
KTBP ได้มกี ารจัดซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์จาก KTSE
ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลังการ
ผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่ารวมกันทัง้ สิ้น 421,524,889
บาท โดยได้เปิ ดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4

 KTBP จัดจ้าง KTSE ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดย
306,805,000.00
ราคา และเงื่อนไขทางการค้าเป็ นไปตามนโยบายภายในของกลุ่ม
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาถึงต้นทุนของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล ดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าราคาที่ บริษทั ฯ ได้จดั จ้าง
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KTSE นัน้ ไม่ได้แพงไปกว่าราคาในการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าลักษณะ
เดียวกันกับโรงไฟฟ้าของ KTBP

ปี พ.ศ. 2556
เจ้าหนี้ การค้า
เป็ นค่ารับประกันผลงานจากการจัดซื้อเครื่องจักร และ
อุปกรณ์จาก KTSE ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีว
มวล ขนาดกําลังการผลิต 60 เมกะวัตต์

11,492,694.31.00  ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษทั ฯ
ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อ วัน ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2556 และที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มมี ติอนุ มตั คิ ู่มอื การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยในคู่ ม ือ ดัง กล่ า วได้ กํ า หนดว่ า หากมีก ารจัด จ้ า งก่ อ สร้ า ง
โครงการ กลุ่มบริษัทฯจะต้องดําเนิ นการประกาศ TOR เพื่อ
พิจารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ที่จะรับจ้างในการก่อสร้างโครงการ
โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัตทิ างด้าน
เทคนิ ค รวมทัง้ เงื่อ นไขทางการค้า และราคาของผู้เ ข้า รับ การ
ประกวด ทัง้ นี้ หากผูช้ นะการประกวดราคา เป็ นบริษทั ที่เกี่ยวโยง
กับ กลุ่ ม บริษัท ฯ รายการดัง กล่ า วจะต้ อ งได้ ร ับ การอนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ จะสามารถดําเนินการ
จัดจ้างกับบริษทั ดังกล่าวได้
 ทัง้ นี้นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทนั ที

ลูกหนี้ เงิ นกู้ยืม
 TIS และ KTBP ได้ปล่อยเงินกูใ้ ห้แก่ KTSE เพือ่
สนับสนุ นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 60
เมกะวัตต์
 ดอกเบีย้ รับ
 ดอกเบีย้ ค้างรับ
13. นายหวัง
เซียน ยู
(เป็ นวิศวกร)

เป็ น บุ ต รชายของนายพงศ์ ภ พ ภพ ค่ า จ้ า งออกแบบเครื่ อ งกํา เนิ ดไอนํ้ า ของโรงไฟฟ้ า
วิภาค ซึ่งเป็ นผู้มอี ํานาจควบคุมของ พลังงานชีวมวล
บริษทั ฯ
เป็ นค่าออกแบบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบ

-

 TIS และ KTBP ได้ปล่อยเงินกู้เพื่อสนับสนุ น KTSE ในการ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกําลังการผลิต 60 เมกะ
วัตต์ ของ KTBPโดยคิดอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ MLR –
0.75 ถึง MLR – 1.875

140,136.99
 อย่างไรก็ดี ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 KTSE ได้ชําระ
เงินกู้ดงั กล่าวแล้ว และกลุ่มบริษทั ฯ จะดําเนินการไม่ให้มรี ายการ
ดังกล่าวอีกในอนาคต
 KTBP ได้ว่าจ้างนายหวัง เซียน ยูในการออกแบบเครื่องกําเนิดไอ
นํ้ าพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด และเครื่องดักฝุ่นเขม่าหม้อไอนํ้ าพร้อม
5,000,000.00
อุ ป กรณ์ ค รบชุ ด โดยมีมูล ค่า ทัง้ สิ้น 5,000,000 บาท โดยได้ทํา
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ขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56

ชุด และเครื่องดักฝุ่นเขม่าหม้อไอนํ้ าพร้อมอุปกรณ์ ครบ
ชุดสําหรับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกําลังการผลิต
60 เมกะวัตต์
14. บริษทั สืบสิริ
สวัสดิ ์ จํากัด
(“สืบสิรสิ วัสดิ”)์
(ประกอบธุรกิจ
ซือ้ ขาย และให้
เช่าทรัพย์สนิ )

 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่
(1) นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
(2) นางศิรริ กั ษ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
 มีบ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถือ หุ้น ใน

15. บริษทั โรงงาน
ทอผ้าใบใน
ล่อนชัยศิริ
จํากัด
(“โรงงานทอ
ผ้าใบในล่อน
ชัยศิร”ิ )
(ประกอบธุรกิจ
ผลิต และ
จําหน่ายผ้าใบ
ในล่อน และถุง
กระสอบ)
16. บริษทั ร่วมทุน
เทรดดิง้
นครสวรรค์

 มีก รรมการร่ ว มกัน 1 ท่ า น คื อ

รายจ่ายค่าเช่าที่ดิน
EPC เช่าทีด่ นิ เนื้อที่ 48 ไร่ 44 ตารางวา ทีต่ ําบลหนอง
โพ อําเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ จาก สืบสิริสวัส ดิ ์
เพือ่ เป็ นทางเข้าออกโรงงานของ EPC

สืบสิรสิ วัสดิ ์
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
ค่าเช่าทีด่ นิ จ่ายล่วงหน้า

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

สัญญาว่าจ้างดังกล่าวในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555
 KTBP ชําระเงินค่าจ้างเต็มจํานวน หลังจากการส่งมอบงานในไตร
มาส 4 พ.ศ. 2556
185,070.56

 EPC เช่าทีด่ นิ ของสืบสิรสิ วัสดิ ์ เพื่อประกอบกิจการของ EPC โดย
ราคา และเงื่อนไขการเช่าเป็ นราคา และเงื่อนไขการเช่าที่ดีกว่า
ราคาตลาด

 อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 EPC ได้ดาํ เนินการ
ทําสัญญาเช่าระยะยาวกับ สืบสิรสิ วัสดิ ์ โดยค่าเช่าทีด่ นิ ผืนดังกล่าว
จะ เป็ น 200,000 บาทต่ อ ปี และจะเพิ่ ม ขึ้ น ตามอั ต ราการ
99,997.94
เปลีย่ นแปลงดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัวไปเฉลี
่
ย่ ย้อนหลัง 5 ปี นับแต่ปี
พ.ศ. 2550 - 2554 โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุทงั ้ สิน้ 30 ปี และให้
สิทธิบริ
์ ษทั ฯ ในการต่ออายุได้อกี 30 ปี

ค่ากระสอบบรรจุนํ้าตาลทราย
นายมนตรี เล็กวิจติ รธาดา
บริษัทฯ ซื้อกระสอบบรรจุน้ํ าตาลทรายจากโรงงานทอ
 มีกรรมการ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ผ้าใบในล่อนชัยศิร ิ
กั บ ก ร ร ม ก า ร ถื อ หุ้ น ใ ห ญ่ ใ น
เจ้าหนี้ การค้า
โรงงานทอผ้าใบในล่อนชัยศิริ
เป็ นเจ้าหนี้การค้าค่ากระสอบ

บริษัทฯ ซื้อกระสอบบรรจุน้ํ าตาลทรายจากโรงงานทอผ้าใบในล่อน
58,292,479.40 ชัย ศิริโ ดยราคา และเงื่อ นไขการค้า เป็ น ไปตามราคา และเงื่อ นไข
การค้าตลาด

 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่
(1) นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
(2) นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล

TIS จัดจ้างเพื่อทําการขนส่งนํ้าตาลทรายไปเก็บทีค่ ลังสินค้าโดยราคา
22,353,168.32 และเงือ่ นไขทางการค้าเป็ นไปตามราคา และเงือ่ นไขทางการค้าตลาด

ค่าบรรทุกนํ้าตาลทราย
TIS ได้จดั จ้าง ร่วมทุนเทรดดิ้งนครสวรรค์เพื่อทําการ
ขนส่งนํ้าตาลทรายไปเก็บทีค่ ลังสินค้า

22,016,320.00
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
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ที่อาจมีความ
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จํากัด (“ร่วม
ทุนเทรดดิง้
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(ประกอบธุรกิจ
ขนส่งสินค้า)

17. บริษทั ศิรเิ จริญ
เอ็กซ์ปอร์ต
จํากัด (“ศิริ
เจริญ”)
(ณ ปจั จุบนั
มิได้ประกอบ
ธุรกิจใดๆ)

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

 มีบ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถือ หุ้น ใน

ร่วมทุนเทรดดิง้ นครสวรรค์

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค้างค่าบรรทุก
ค่าขนส่งนํ้าตาล
รายได้อื่น
เป็ นเงินชดเชยค่านํ้าตาลเสียหายที่ TIS ได้รบั

เงิ นคํา้ ประกัน – ค่าขนส่ง
ตามปกติ บริษทั ฯ จะหักเงินคํ้าประกันค่าขนส่งไว้รอ้ ยละ
10 เพื่อ เป็ น หลัก ประกัน กรณี ท่ีม ีค่ า เสีย หายจากการ
ขนส่ง โดยบริษทั ฯจะคืนเงินดังกล่าวภายหลังการส่งมอบ
สินค้าเสร็จสิน้
เจ้าหนี้ เงิ นกู้ยืมในการปรับโครงสร้างหนี้
 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่
(1) นายมนตรี เล็กวิจติ รธาดา
 TIS ติดหนี้เงินกูก้ บั บริษทั ศิรเิ จริญเอ็กซ์ปอร์ต
(2) นายอภิชาต นุ ชประยูร
จํากัด
 มีกรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  ดอกเบีย้ จ่าย
ถือ หุ้น ใน บริษัท ศิริเ จริญ เอ็ก ซ์  ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ปอร์ต จํากัด

3,294,523.20

79,588.18

71,700.00

 ในอดีต TIS มีหนี้สนิ กับสถาบันการเงิน ต่อมา ในช่วงปี พ.ศ.2550
– 2551 ศิรเิ จริญซึง่ มีผถู้ อื หุน้ ส่วนใหญ่ ได้แก่ นางเนาวรัตน์ หวัง
97,000,000.00
ปรีดาเลิศกุ ล ร้อยละ 62.5 บริษัท นํ้ า ตาลเอกผล จํา กัด ร้อยละ
25.0 และนายมนตรี เล็กวิจติ รธาดา ร้อยละ 12.4 ได้ดําเนินการ
1,920,068.50
ซื
อ้ หนี้สนิ ของ TIS ทัง้ หมดจากสถาบันการเงินดังกล่าว ซึง่ เป็ นส่วน
687,156,121.56
หนึ่งของการปรับโครงสร้างหนี้ของ TIS
 TIS และ ศิรเิ จริญ ดําเนินการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็ นวันที่ศาล
ล้มละลายกลางมีคาํ สังยกเลิ
่
กให้ฟ้ื นฟูกจิ การของ TIS โดย TIS จะ
ดําเนินการผ่อนชําระยอดหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าว
ภายในระยะเวลา 20 ปี นอกจากนี้ ศิรเิ จริญ จะคิดดอกเบี้ยทีอ่ ตั รา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เฉลีย่ ของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุ ง ไทย จํ า กัด (มหาชน) บนยอดเงิน คงค้ า งรวมกับ
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

 ทัง้ นี้ สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดงั กล่าวได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วน 2
หัวข้อ 13.5 สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
 อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ลูกหนี้ และเจ้าหนี้
ได้ตกลงแก้ไขสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยสัญญาปรับโครงสร้าง
หนี้ฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ซึ่งลูกหนี้ ตกลงที่จะชําระหนี้ คงค้างแบ่งเป็ นเงินต้น 97,000,000
บาท และดอกเบี้ย ค้า งจ่า ย 687,156,121.56 บาท ให้ก ับ เจ้า หนี้
โดยบริษทั ฯ เห็นว่าการแก้ไขสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดงั กล่าวเป็ น
ผลดีกบั บริษทั ฯ โดยทําให้ บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด ใน
ฐานะลูกหนี้มภี าระในการชําระหนี้ลดลง (โปรดดูรายละเอียดการ
แก้ไขสัญญาในส่วน 2 หัวข้อ 13.5 สัญญาปรับโครงสร้างหนี้)

18. บริษทั นํ้าตาล
เกษตรไทย
จํากัด
(เดิมประกอบ
ธุรกิจผลิต และ
จําหน่าย
นํ้าตาลทราย
ณ ปจั จุบนั
มิได้ประกอบ
ธุรกิจใดๆ)

 มีบริษทั และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ลูกหนี้ เงิ นกู้ในการปรับโครงสร้างหนี้
ถือหุน้ ในบริษทั นํ้าตาลเกษตรไทย  TIS ได้ปล่อยกู้ให้แก่ บริษทั นํ้ าตาลเกษตรไทย
จํากัด
จํากัด
 ดอกเบีย้ ค้างรับ
- ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
- คงเหลือสุทธิ
 ดอกเบีย้ รับในงวด
(แต่ยงั ไม่ได้รบั ชําระจริง)
ลูกหนี้ การค้า
 TIS ขายนํ้าตาลทรายให้ บริษทั นํ้าตาลเกษตรไทย
จํากัด
 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

349,815,726.72

74,133,730.14
(423,949,456.86)
19,990,786.30

 TIS ได้ดาํ เนินการปล่อยกู้ให้แก่บริษทั นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด
เพือ่ เสริมสภาพคล่อง
 ต่อมา บริษทั นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด ถูกฟ้องล้มละลาย และศาล
ได้มคี าํ สังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2553
 ต่อมา บริษทั นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด ในฐานะลูกหนึ้ได้ย่นื คําร้อง
ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อ
ขอประนอมหนี้หลังล้มละลาย โดยเสนอชําระหนี้ร้อยละ 5.0 จาก
ยอดหนี้ทงั ้ หมด
 ทัง้ นี้ TIS ได้ตงั ้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินต้น ดอกเบี้ยค้าง
รับ และ ดอกเบีย้ รับในงวดดังกล่าว เต็มจํานวนแล้ว

 TIS เคยขายนํ้าตาลให้แก่ บริษทั นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด โดยยัง
85,163,172.51
ไม่ได้รบั ชําระค่าสินค้าดังกล่าว
 ตามทีเ่ ปิ ดเผยข้างต้น บริษทั นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด ได้ย่นื คํา
(80,905,013.88)
ร้องต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556
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ลักษณะรายการ

 คงเหลือสุทธิ

19. บริษทั ภูม ิ
พัฒนา ธุรกิจ
จํากัด
(ประกอบธุรกิจ
ให้เช่า
อสังหาริมทรัพ
ย์)

มีบริษทั และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันถือ กําไรจากการขายที่ดิน (Non-core)
หุ้ น ใน บริ ษั ท ภู ม ิ พ ั ฒ นา ธุ ร กิ จ  บริษทั ฯ ได้ขายทีด่ นิ บริเวณ จ.ลพบุร,ี จ.อุทยั ธานี
จํากัด
จ.นครสวรรค์ จ.เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เนื้อทีร่ วม
6,970 ไร่ 2 งาน 63.07 ตารางวา

 TIS ได้ขายทีด่ นิ บริเวณ จ.พิษณุโลก จ.อุตรดิตถ์ จ.
สุโขทัย จ.แพร่ จ.ลําปาง เนื้อทีร่ วม 744 ไร่ 3 งาน
99 ตารางวา

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
4,258,158.63

49,817,771.13
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เพื่อขอประนอมหนี้หลังล้มละลาย โดยเสนอชําระหนี้ร้อยละ 5.0
จากยอดหนี้ทงั ้ หมด
 ทัง้ นี้ ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 TIS ได้ตงั ้ ค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิม่ จาก จํานวน 68,665,116.33 บาท เป็ น
80,905,013.88 บาท ตามคําแนะนําของผูส้ อบบัญชี
 อย่างไรก็ดี บริษทั นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด จะชําระหนี้คงเหลือ
สุทธิให้กบั TIS ภายในปี พ.ศ. 2557
 บริษัท ฯ ได้ ทํ า สัญ ญาจะซื้อ จะขายที่ดิน ส่ ว นที่ไ ม่ เ กี่ย วข้อ งกับ
กระบวนการผลิต และธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ กับ บริษทั ภูมพิ ฒ
ั นา
ธุรกิจ จํากัด เมือ่ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เนื้อทีร่ วม 10,774
ไร่ 3 งาน 19.64 ตารางวา โดยใช้ราคาตามมูลค่าทางบัญชี หรือ
ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินอิสระแล้วแต่วา่ มูลค่าใดจะสูงกว่า
 ในปี พ.ศ. 2555 บริษัท ฯ ดํา เนิ น การขายที่ดิน บางส่ว นจํา นวน
3,668 ไร่ 2 งาน 93.87 ตารางวา และดําเนินการขายทีด่ นิ เพิม่ เติม
จํานวน 6,970 ไร่ 2 งาน 63.07 ตาราวา ในปี พ.ศ. 2556 รวมเนื้อ
ทีท่ งั ้ หมด 10,639 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะใช้ท่ดี ินที่เหลือเพื่อพัฒนาเป็ นแปลงไร่อ้อยของ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้ทําการแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ กับ
บริษทั ภูมพิ ฒ
ั นาธุรกิจ จํากัด แล้ว ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ได้ทํา สัญ ญาจะซื้อ จะขายที่ดิน ส่ ว นที่ไ ม่เ กี่ย วข้อ งกับ
7,597,985.00  TIS
กระบวนการผลิต และธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ กับ บริษัท ภูม ิพ ฒ
ั นา
ธุรกิจ จํากัด เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จํานวน 2,709 ไร่
46.7 ตารางวา โดยใช้ราคาตามมูลค่าทางบัญชี หรือราคาประเมิน
จากผูป้ ระเมินอิสระแล้วแต่วา่ มูลค่าใดจะสูงกว่า
 ในปี พ.ศ. 2555 TIS ดําเนินการขายที่ดนิ บางส่วนจํานวน 1,982
ไร่ 28 ตารางวา และดําเนินการขายที่ดนิ เพิม่ เติมจํานวน 744 ไร่
3 งาน 99 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2556 รวมเนื้อทีท่ งั ้ หมด 2,726 ไร่
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ลูกหนี้ อื่น ๆ
TIS ขายทีด่ นิ ให้ บริษทั ภูมพิ ฒ
ั นาธุรกิจ จํากัด
20. นายณัฎฐ
ปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะ
กุล

ั ญ์ ศิ ริ วิริ ย ะกุ ล ดอกเบีย้ จ่าย
 นายณั ฎ ฐป ญ
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
นายณัฎฐปญั ญ์ศริ วิ ริ ยิ ะกุล ชําระดอกเบีย้ เงินกูธ้ นาคาร
เพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทน TIS ในฐานะ
ผูค้ ้าํ ประกัน


500,000.00
115,726.03

3 งาน 127 ตารางวา
ทัง้ นี้ ภายหลัง TIS และ บริษทั ภูมพิ ฒ
ั นาธุรกิจ จํากัด ได้ทาํ การ
ประเมินพื้นที่ดงั กล่าวใหม่ จึงพบว่าพื้นที่ในสัญญาจะซื้อ จะขาย
ที่ดิน จํานวนดังกล่า ว มีเ นื้ อ ที่น้ อ ยกว่า พื้น ที่จ ริง ประมาณ 28 ไร่
ส่งผลให้พ้นื ที่ท่รี ะบุ ในสัญญาจะซื้อจะขายเพิ่มขึ้นจาก 2,709 ไร่
46.7 ตารางวา เป็ นประมาณ 2,737 ไร่ 46.7 ตารางวา
ทัง้ นี้ TIS จะขายทีด่ นิ ทีเ่ หลือจํานวน 10 ไร่ 20 ตารางวา คืนให้กบั
ชาวไร่อ้อย โดย TIS ได้ทําการแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ กับ
บริษทั ภูมพิ ฒ
ั นาธุรกิจ จํากัด แล้ว ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
รายละเอีย ดของรายการขายที่ดิน ได้ถู ก เปิ ด เผยอยู่ใ นส่ว นที่ 2
หัวข้อ 5.1สินทรัพย์ถาวรหลักของกลุม่ บริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี บริษัท ภูมพิ ฒ
ั นาธุรกิจ จํากัด จะชําระเงินค่าที่ดินที่
เหลือทัง้ หมดให้กบั TIS ภายในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557

 เนื่องจาก TIS ได้ย่นื ขอฟื้ นฟูกจิ การต่อศาลล้มละลายกลาง ทาง
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในฐานะเจ้าหนี้ของ
TIS จึงแจ้งมายัง คุณณัฎฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ในฐานะผูค้ ้าํ ประกัน
ให้ชําระหนี้แทน TIS คุณณัฎฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล จึงชําระเงินค้าง
จ่ า ยทัง้ หมด จํ า นวน 12,000,000.00 บาท ให้แ ก่ ธ นาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนัน้ ภาระหนี้สนิ ที่ TIS ติด
กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จึงถูกโอนมา
เป็ นหนี้สนิ ระหว่าง TIS และคุณณัฏฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
 ทัง้ นี้ เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีเงือ่ นไขการจ่ายเงินเป็ นระยะเวลา 4 ปี และ
คิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 โดยเงื่อนไขการจ่ายเงิน และอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าว เป็ นเงื่อนไขการจ่ายเงิน และอัตราดอกเบี้ย เทียบเท่ากับ
เงินกู้ยมื เดิมของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
ทุกประการ
 ทัง้ นี้ ศาลได้มคี าํ สังยกเลิ
่
กคําสังให้
่ ฟ้ืนฟูกจิ การของ TIS เมือ่ วันที่ 1
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พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดย TIS ได้ดําเนินการคืนเงินดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว
21. บริษทั ไทย
เอกลักษณ์
เพาเวอร์ จํากัด
(ประกอบธุรกิจ
ผลิต และ
จําหน่ายไฟฟ้า)

 มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านได้แก่
(1) นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
(2) นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
ั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
(3) นายณัฏฐปญ
 มีกรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กั น ถื อ หุ้ น ใ น บ ริ ษั ท ไ ท ย
เอกลักษณ์เพาเวอร์ จํากัด

รายการซื้อกิ จการ
บริษทั ฯ ได้ดาํ เนินการซือ้ กิจการของ บริษทั ไทย
เอกลักษณ์เพาเวอร์ จํากัด ในวันทีว่ นั ที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556

221,716.47

 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจอบ ครัง้ ที่ 3/2556 และคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ได้มมี ติอนุ มตั ิ
ให้ บริษทั ฯ ซื้อกิจการของบริษทั ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จํากัด
ด้วยจํานวนเงิน 221,716.47 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่าทางบัญชี
ของบริษทั ดังกล่าวโดยบริษทั ฯ ได้ชาํ ระเงินในวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556
 บริษัท ฯ มีแ ผนที่จ ะใช้บ ริษัท ดัง กล่ า วในการก่ อ สร้า งโรงไฟฟ้ า
พลังงานชีวมวลจากชานอ้อย ซึง่ เป็ นโครงการในอนาคต
 การที่บริษทั ฯ ต้องซื้อกิจการของ บริษทั ไทยเอกลักษณ์ เพาเวอร์
จํ า กัด เนื่ อ งจาก บริษัท ไทยเอกลัก ษณ์ เ พาเวอร์ จํ า กัด ได้
ดําเนินการยื่นขออนุ ญาตด้านสิง่ แวดล้อมไว้แล้ว ส่งผลให้การซื้อ
กิจการดังกล่าว จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถประหยัดเวลาในการ
ดําเนินการด้านเอกสารใหม่ทงั ้ หมด

22. บริษทั รวมผล
อุตสาหกรรม
นครสวรรค์
จํากัด(“RPE”)
(เดิมประกอบ
ธุรกิจผลิต และ
จําหน่าย
นํ้าตาลทราย
ณ ปจั จุบนั
มิได้ประกอบ
ธุรกิจใดๆ)

 มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่านได้แก่
(1) นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
(2) นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
ั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
(3) นายณัฏฐปญ
(4) นายสิรวิ ุทธิ เสียมภักดี
(5) นายมนตรี เล็กวิจติ รธาดา
(6) นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ
 มี ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ และ
บริษัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถือ หุ้น ใน
RPE

รายการซื้อนํ้าตาลและกากนํ้าตาล
บริษทั ฯ TIS และ EPC ซือ้ นํ้าตาลทราย และกากนํ้าตาล
จาก RPE
เจ้าหนี้ การค้า
ค่านํ้าตาล และกากนํ้าตาล

 รายการซื้อ นํ้ า ตาลและกากนํ้ า ตาลสามารถแจกแจงได้ เ ป็ น 2

รายการดังนี้
(1) บริษ ัทฯ และ TIS ดําเนิน การซื้อนํ้ าตาลทราย และ
กากนํ้าตาลบางส่วนจาก RPE โดยราคา และเงือ่ นไขการค้า เป็ นราคา
และเงื่อนไขการค้าตลาด การซื้อขายดังกล่าวเป็ นไปตามการระบาย
559,174,222.90 สต๊อกนํ้าตาลทราย และกากนํ้าตาลทีเ่ หลือของ RPE
138,133,678.86

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 RPE มีสต๊อก
นํ้ า ตาลทรายเหลือ อยู่ท งั ้ สิ้น ประมาณ 5,269,400 กิโ ลกรัม ซึ่ง เป็ น
นํ้าตาลทรายโควตา ก โดยบริษทั ฯ ดําเนินการซื้อสต๊อกนํ้าตาลทราย
ส่วนที่เหลือดังกล่าวในราคาตลาดซึ่งเป็ นราคาควบคุมตามประกาศ
ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เท่ากับ 20.33 บาทต่ อ
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กิโลกรัม (ซึง่ เป็ นราคาทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ และเมือ่ หักภาษีมลู ค่าเพิม่
ออกแล้วราคาจะเท่ากับ 19.00 บาทต่อกิโลกรัม) หักด้วยค่าใช้จ่ายเงิน
นํ าส่งกองทุนอ้อยและนํ้ าตาลทรายเท่ากับ 5.7196 บาทต่อกิโลกรัม
และค่าเก็บสต๊อกนํ้ าตาลทรายเท่ากับ 0.45 บาทต่อกิโลกรัม (คิดจาก
ค่าเก็บสต๊อกนํ้ าตาลทรายที่ 0.15 บาทต่อกิโลกรัมต่อเดือน และจะ
จัด เก็ บ เป็ น เวลา 3
เดือ น) โดยคิด เป็ น เงิน ทัง้ สิ้น ประมาณ
67,608,509.76 บาท ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
ทัง้ นี้ การขายดังกล่าวเป็ นผลมาจากการที่ RPE ได้ปล่อยเช่า
สินทรัพย์โรงงานนํ้าตาล ให้แก่ บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.
2555 รวมทัง้ โอนใบอนุ ญาตประกอบกิจการโรงงานมาทีบ่ ริษทั ฯ ใน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แล้ว RPE จึงไม่สามารถจําหน่ าย
นํ้าตาลทรายเองได้
(2) EPC มีการซือ้ กากนํ้าตาลจาก RPE เพือ่ ใช้ในการผลิตเอ
ทานอล โดยราคาซื้อขายเป็ นไปตามนโยบายภายในกลุ่มบริษทั ฯ การ
ซื้อขายดังกล่าวเป็ นไปตามการระบาย สต๊อกกากนํ้ าตาลที่เหลือของ
RPE โดยบริษทั ฯ จะดําเนินการไม่ให้มรี ายการดังกล่าวอีกในอนาคต
และจะบังคับใช้นโยบายดังกล่าวในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

เจ้าหนี้ การค้า
ค่าปุ๋ยและยา

เจ้าหนี้ การค้า
ค่าวัสดุโรงงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
RPE จ่ายเงินนําส่งจากกองทุนค่านํ้าตาลโควตา (ก) และ

 เนื่องจาก RPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โรงงานนํ้าตาลทัง้ หมดให้แก่

27,587,856.03

บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 RPE จึงขายสต๊อกปุ๋ย
และยา ให้แก่บริษทั ฯ ทีม่ ลู ค่าทางบัญชี

เนื่องจาก RPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โรงงานนํ้ าตาลทัง้ หมดให้แก่
63,840,677.14 บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 RPE จึงขายวัสดุโรงงาน
ให้แก่บริษทั ฯ ทีม่ ลู ค่าทางบัญชี
 เนื่องจาก RPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โรงงานนํ้าตาลทัง้ หมดให้แก่

21,834,288.94

บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ดี ในช่วง
เวลาดังกล่าว บริษทั ฯ อยู่ในช่วงการแจ้งหน่ วยงานราชการ และ
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56

สํารองจ่ายค่าไฟฟ้าทีโ่ รงงานแทน บริษทั ฯ

รายจ่ายค่าเช่าที่ดิน
KTIS เช่าทีด่ นิ เนื้อที่ 173 ไร่ 95.9 ตารางวา ทีต่ าํ บล
บ้านมะเกลือ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ลูกหนี้ เงิ นประกันค่าเช่าโรงงาน
เป็ นเงินประกันการเช่าค่าเช่าทีด่ นิ โรงงานนํ้าตาล และค่า
เช่าเครือ่ งจักร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
ค่าเช่าทีด่ นิ โรงงานและเครือ่ งจักรจ่ายล่วงหน้า

23. บริษทั อะโกร
เอทานอล
จํากัด
(ประกอบธุรกิจ
ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพ
ย์)

ต้นทุนทางการเงิ น
ดอกเบีย้ จ่ายบันทึกบัญชีตามสัญญาเช่าทางการเงิน
อาคารและเครือ่ งจักร
มี บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ถื อ หุ้ น ใน กําไรจากการขายที่ดิน
บริษทั อะโกรเอทานอล จํากัด
(Non-Core)
 บริษทั ฯ ได้ขายทีด่ นิ บริเวณ จ.นครสวรรค์ เนื้อที่
รวม 1,033 ไร่ 2 งาน 47.10 ตรว.

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

การไฟฟ้าในการโอนชื่อในใบแจ้งหนี้เป็ นชื่อของ บริษทั ฯ ส่งผลให้
RPE ต้องสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายในช่วงคาบเกีย่ วดังกล่าว
แบ่งเป็ นเงิน นํ าส่ง จากกองทุน ค่านํ้ าตาลโควตา (ก) จํานวน
21,692,337.31 บาท และค่าไฟฟ้าจํานวน 141,951.63 บาท
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงต้องชําระคืนค่าใช้จ่ายในการขายให้แก่ RPE
โดยตัวเงินทีช่ าํ ระนัน้ เท่ากับจํานวนเงินที่ RPE ได้สาํ รองจ่ายแทน
บริษทั ฯ ทุกประการ
 บริษทั ฯ เช่าทีด่ นิ ของ RPE ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการเช่าสินทรัพย์

5,300,000.00

โรงงานนํ้าตาลทรายของ RPE
 สัญญาเช่าทีด่ นิ ดังกล่าวได้ถูกทําขึน้ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.

2555 โดยมีค่าเช่าเท่ากับ 5,300,000 บาทต่อปี และจะมีการปรับ
ขึน้ ได้ทุกรอบ 5 ปี ตามอัตรารวมของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัวไป
่
101,000,000.00
เฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี และจะปรับเพิม่ ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของค่า
เช่าในปีก่อนทีจ่ ะมีการปรับขึน้ ค่าเช่า
 สัญญาดังกล่าวมีอายุ 30 ปีและให้สทิ ธิบริษทั ฯในการต่ออายุได้อกี
30 ปี
62,098,815.82  ราคาการปล่อยเช่าดังกล่าวเป็ นไปตามราคาประเมินโดยผูป้ ระเมิน
อิสระ 2 ราย ได้แก่บริษทั ไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมพ.ศ. 2555 และ บริษทั ซาลแมนน์
34,147,389.55
(ฟาร์อสี ท์) จํากัด เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 บริษ ัท ฯ ได้ทํา สัญ ญาจะซื้อ จะขายที่ดิน ส่ว นที่ไ ม่เ กี่ย วข้อ งกับ

4,575,242.50

กระบวนการผลิตและธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ กับ บริษทั อะโกรเอ
ทานอล จํากัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จํานวน 1,033
ไร่ 2 งาน 46.11 ตารางวา โดยใช้ราคาตามมูลค่าทางบัญชี หรือ
ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินอิสระแล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
 อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ทําการแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายทีด่ นิ กับ
บริษทั อะโกรเอทานอล จํากัด เพิม่ เติม เมื่อวันที่ 18 กันยายน
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

พ.ศ. 2556 โดยมีสาระสําคัญในการแก้ไขจํานวนทีด่ นิ เป็ น 1,033
ไร่ 2 งาน 47.1 ตารางวา
 ทัง้ นี้ ในปี พ.ศ. 2556 บริษ ัท ฯ ดํา เนิ น การขายที่ดิน ดัง กล่ า ว
จํานวน 1,033 ไร่ 2 งาน 47.1 ตารางวา เรียบร้อยแล้ว
 รายละเอีย ดของรายการขายที่ดิน ได้ถูก เปิ ด เผยอยู่ใ นส่ว นที่ 2
หัวข้อ 5.1 ทรัพย์สนิ หลักของกลุม่ บริษทั ฯ


24. บริษทั อี.พี.ซี.
เพาเวอร์ จํากัด
(ประกอบธุรกิจ
ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพ
ย์)

EPPCO ได้ขายทีด่ นิ บริเวณ จ.นครสวรรค์ เนื้อที่
14 ไร่ 3 งาน 34 ตรว.

มี บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ถื อ หุ้ น ใน กําไรจากการขายที่ดิน
บริษทั อี.พี.ซี.เพาเวอร์ จํากัด
(Non-Core)
บริษทั ฯ ได้ขายทีด่ นิ บริเวณ จ.นครสวรรค์ และ จ.
ชัยนาท เนื้อทีร่ วม 439 ไร่ 79 ตรว.

69,553.00  EPPCO ได้ทํา สัญ ญาจะซื้อ จะขายที่ดิน ส่ว นที่ไ ม่เ กี่ย วข้อ งกับ
กระบวนการผลิตและธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ กับ บริษทั อะโกรเอ
ทานอล จํากัด เมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จํานวน 14 ไร่ 3
งาน 34 ตารางวา โดยใช้ร าคาตามมูล ค่ า ทางบัญ ชี หรือ ราคา
ประเมินจากผูป้ ระเมินอิสระ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
 ทัง้ นี้ ในปี พ.ศ. 2556 EPPCO ดําเนินการขายทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ น
จํานวน 14 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา เรียบร้อยแล้ว
 รายละเอีย ดของรายการขายที่ดิน ได้ถูก เปิ ด เผยอยู่ใ นส่ว นที่ 2
หัวข้อ 5.1 ทรัพย์สนิ หลักของกลุม่ บริษทั ฯ
 บริษ ัท ฯ ได้ทํา สัญ ญาจะซื้อ จะขายที่ดิน ส่ว นที่ไ ม่เ กี่ย วข้อ งกับ

3,701,388.00

กระบวนการผลิตและธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ กับ บริษทั อี.พี.ซี.
เพาเวอร์ จํากัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จํานวน 605
ไร่ 2 งาน 2.1 ตารางวา โดยใช้ราคาตามมูลค่าทางบัญชี หรือ
ราคาประเมินจากผูป้ ระเมินอิสระ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
 อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ทําการแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายทีด่ นิ กับ
บริษทั อี.พี.ซี.เพาเวอร์ จํากัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556
โดยมีสาระสําคัญในการแก้ไขจํานวนทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั ฯ จะดําเนินการ
ขายให้แก่ บริษทั อี.พี.ซี.เพาเวอร์ จํากัด เหลือเพียง 439 ไร่ 79
ตารางวา โดยบริษทั ฯ จะใช้ทด่ี นิ ทีเ่ หลือจํานวน 166 ไร่ 1 งาน 24
ตารางวา เพือ่ พัฒนาเป็ นแปลงไร่ออ้ ยของบริษทั ฯ
 ทัง้ นี้ ในปี พ.ศ. 2556 บริษ ัท ฯ ดํา เนิ น การขายที่ดิน ดัง กล่ า ว
จํานวน 439 ไร่ 79 ตารางวา เรียบร้อยแล้ว
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

 รายละเอีย ดของรายการขายที่ดิน ได้ถูก เปิ ด เผยอยู่ใ นส่ว นที่ 2

หัวข้อ 5.1 ทรัพย์สนิ หลักของกลุม่ บริษทั ฯ
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

11.2 รายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษทั ฯ ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างการถือหุน้ ภายในกลุ่ม
บริษทั ฯ เพื่อให้โครงสร้างการถือหุน้ มีความโปร่งใสและลดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษทั ฯ ได้
ดําเนิ นการซื้อหุ้นบริษัทที่มกี ารดํา เนิ นงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุร กิจผลิตและจําหน่ ายนํ้ าตาลทราย และธุรกิจ
ต่อเนื่องจํานวน 5 บริษทั จากกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
วันที่ทาํ รายการ1

25 เม.ย. 2555

หุ้นที่
เกี่ยวข้อง

ผูจ้ ่ายเงิ น
(ผูซ้ ื้อหุ้น)

หุ้ น สามัญ ของ
EPPCO
จํ า น ว น
2,400,000 หุน้

บริษทั ฯ

หุ้ น สามัญ ของ
EPPCO จํานวน
240,000 หุน้

บริษทั ฯ

บริษทั ไซเล็ม อินเวส
เม้นท์ส จํากัด(“XI”)

หุ้ น สามัญ ของ
EPC จํานวน
512,000 หุน้

บริษทั ฯ

บริษทั คิง วัน อันดัสตรี
จํากัด(“KWI”)

หมายเหตุ1วันทีท่ าํ สัญญาโอนหุน้

ผูร้ บั เงิ น
(ผูข้ ายหุ้น/ ผูอ้ อกหุ้น
ใหม่)
บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชัน่
ลิมเิ ต็ด(“KWC”)

จํานวนเงิ น
(บาท)

หมายเหตุ

45,930,000.0
- ตามสัญ ญาซื้ อ ขายหุ้ น ระหว่ า ง
และ หุน้ สามัญ
บริษทั ฯ และ KWC บริษทั ฯ จะ
ซื้ อ หุ้ น จาก KWC ในราคาตาม
ของบริษทั ฯ
มู ล ค่ า ที่ ต กลงไว้ ต ามสัญ ญาคื อ
มูลค่าไม่เกิน
382.8 บาทต่ อ หุ้ น โดยบริษัท ฯ
872,670,000
ชํ า ร ะ ค่ า หุ้ น เ ป็ น เ งิ น จํ า น ว น
บาท
45,930,000.0 บาท และบริษัท ฯ
จะออกหุ้น ให้ KWC อีก มูล ค่ า ไม่
เ กิ น 872,670,000บ า ท ทั ้ ง นี้
รายละเอียดของรายการดังกล่าว
เป็ นไปตามสัญญาซื้อขายหุน้ ทีไ่ ด้
ถู ก เปิ ด เผยไว้ ใ นส่ ว นที่ 2หัว ข้ อ
13.12สัญญาซือ้ ขาย
4,600,000.0 และ - ตามสัญ ญาซื้ อ ขายหุ้ น ระหว่ า ง
หุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ และ XI บริษทั ฯ จะซื้อ
หุ้น จาก XI ในราคาตามมูล ค่ า ที่
บริษทั ฯ มูลค่าไม่
ตกลงไว้ ต ามสัญ ญาคื อ 382.8
เกิน 87,270,000
บาทต่อหุ้น โดยบริษทั ฯ ชําระค่า
บาท
หุ้น เป็ น เงิน จํ า นวน 4,600,000.0
บาท และบริษัท ฯ จะออกหุ้น ให้
XI อี ก มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น 87,270,000
บาททัง้ นี้รายละเอียดของรายการ
ดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาซื้อขาย
หุ้นที่ได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2
หัวข้อ 13.12 สัญญาซือ้ ขาย
15,290,000.0
- ตามสัญ ญาซื้ อ ขายหุ้ น ระหว่ า ง
และ หุน้ สามัญ
บริษทั ฯ และ KWI บริษทั ฯ จะซื้อ
หุน้ จาก KWI ในราคาตามมูลค่าที่
ของบริษทั ฯ
ตกลงไว้ ต ามสั ญ ญาคื อ 597.3
มูลค่าไม่เกิน
บาทต่อหุ้น โดยบริษทั ฯ ชําระค่า
290,510,000
หุ้นเป็ นเงินจํานวน 15,290,000.0
บาท
บาท และบริษัท ฯ จะออกหุ้น ให้
KWI อี ก มู ล ค่ า ไ ม่ เ กิ น
2 9 0,510,000บ า ท ทั ้ ง นี้
รายละเอียดของรายการดังกล่าว
เป็ นไปตามสัญญาซื้อขายหุน้ ทีไ่ ด้
ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ
13.12 สัญญาซือ้ ขาย

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 203

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
วันที่ทาํ รายการ1

หุ้นที่
เกี่ยวข้อง

ผูจ้ ่ายเงิ น
(ผูซ้ ื้อหุ้น)

5 พ.ค. 2555

หุ้ น สามัญ ของ
KTBP จํานวน
1,250,000 หุน้

บริษทั ฯ

ผูร้ บั เงิ น
(ผูข้ ายหุ้น/ ผูอ้ อกหุ้น
ใหม่)
บริษทั ยู ที กรุ๊ป จํากัด

10 พ.ค. 2555

หุ้ น สามัญ ของ
KTBP จํานวน
375,000 หุน้

บริษทั ฯ

นางสาวฉัวอิ
่ ง๋ อิง๋

หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง
บริษัทฯ มูลค่ าไม่
เกิ น 215,440,000
บาท

หุ้ น สามัญ ของ
KTBP จํานวน
375,000 หุน้

บริษทั ฯ

นายฉัว่ คิมฮัว้

หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง
บริษัทฯ มูลค่ าไม่
เกิ น 215,440,000
บาท

หุ้ น สามัญ ของ
EPC จํานวน
335,644 หุน้

บริษทั ฯ

บริษทั ซิโนแท็ค กรุ๊ป
จํากัด(“SG”)

หุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ มูลค่าไม่
เกิน
200,470,000
บาท

หุ้ น สามัญ ของ
EPC จํานวน
335,664 หุน้

บริษทั ฯ

16 พ.ค. 2555

หมายเหตุ1วันทีท่ าํ สัญญาโอนหุน้

จํานวนเงิ น
(บาท)
372,490,000.0

บริษทั ฟาร์อสี ท์ดสิ ทิลเลอร์ หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง
จํากัด (“FED”)
บริษัทฯ มูลค่ าไม่
เกิ น 200,470,000
บาท

หมายเหตุ

- บริษทั ยู ที กรุ๊ป โพรพริเอทารี่ ลิ
มิเ ต็ด ขายหุ้น สามัญ ของ KTBP
ให้บริษทั ฯ ในราคาตามมูลค่าทีต่ ก
ลงไว้ตามสัญญาคือ 298.0 บาท
ต่อหุน้
- ตามสัญ ญาซื้ อ ขายหุ้ น ระหว่ า ง
บริษั ท ฯ และ นางสาวฉั ว่ อิ๋ง อิ๋ง
บริษัท ฯ จะซื้อ หุ้ น จาก นางสาว
ฉัว่ อิง๋ อิง๋ ในราคาตามมูลค่า ที่ต ก
ลงไว้ต ามสัญ ญาคือ 574.5 บาท
ต่อหุ้น และบริษทั ฯ จะออกหุ้นให้
นางสาวฉั ว่ อิ๋ง อิ๋ง มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น
215,440,000
บาททัง้ นี้
รายละเอียดของรายการดังกล่าว
เป็ นไปตามสัญญาซื้อขายหุน้ ทีไ่ ด้
ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ
13.12 สัญญาซือ้ ขาย
- ตามสัญ ญาซื้ อ ขายหุ้ น ระหว่ า ง
บริษทั ฯ และ นายฉัว่ คิมฮัว้ บริษทั
ฯ จะซื้อหุ้นจาก นายฉัว่ คิมฮัว้ ใน
ราคาตามมู ล ค่ า ที่ ต กลงไว้ ต าม
สัญญาคือ 574.5 บาทต่อหุน้ และ
บริษทั ฯ จะออกหุน้ ให้ นายฉัว่ คิม
ฮั ว้ มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น 215,440,000
บาททัง้ นี้รายละเอียดของรายการ
ดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาซื้อขาย
หุ้นที่ได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2
หัวข้อ 13.12 สัญญาซือ้ ขาย
- ตามสัญ ญาซื้ อ ขายหุ้ น ระหว่ า ง
บริษทั ฯ และ SG บริษทั ฯ จะซื้อ
หุ้นจาก SG ในราคาตามมูลค่าที่
ตกลงไว้ ต ามสั ญ ญาคื อ 597.3
บาทต่ อ หุ้น และบริษัท ฯ จะออก
หุ้ น ให้ SG
มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น
2 0 4,700,000 บ า ท ทั ้ ง นี้
รายละเอียดของรายการดังกล่าว
เป็ นไปตามสัญญาซื้อขายหุน้ ทีไ่ ด้
ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ
13.12 สัญญาซือ้ ขาย
- ตามสัญ ญาซื้ อ ขายหุ้ น ระหว่ า ง
บริษทั ฯ และ FED บริษทั ฯ จะซื้อ
หุน้ จาก FED ในราคาตามมูลค่าที่
ตกลงไว้ ต ามสั ญ ญาคื อ 597.3
บาทต่ อ หุ้น และบริษัท ฯ จะออก
หุ้น ให้ FED
จํา นวนไม่เ กิน
204,700,000 หุน้ ทัง้ นี้รายละเอียด

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 204

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
วันที่ทาํ รายการ1

2 ก.ค. 2555

หุ้นที่
เกี่ยวข้อง

ผูจ้ ่ายเงิ น
(ผูซ้ ื้อหุ้น)

ผูร้ บั เงิ น
(ผูข้ ายหุ้น/ ผูอ้ อกหุ้น
ใหม่)

จํานวนเงิ น
(บาท)

หุ้ น สามัญ ของ
TIS จํานวน 1
หุน้

บริษทั ฯ

นางสาวกนกทิพย์ ศิรวิ ริ ยิ ะ
กุล

100.0 -

หุ้ น สามัญ ของ
TIS จํานวน
5,607,323 หุน้

บริษทั ฯ

บริษทั จรูญหทัยเอกโฮลดิง้
จํากัด

560,732,300.0 -

หุ้ น สามัญ ของ
TIS จํานวน
1,180,170 หุน้

บริษทั ฯ

นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

118,017,000.0 -

หุ้ น สามัญ ของ
TIS จํานวน 10
หุน้

บริษทั ฯ

นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

1,000.0 -

หุ้ น สามัญ ของ
TIS จํานวน
5,362,493
หุน้
หุ้ น สามัญ ของ
TIS จํานวน 1
หุน้

บริษทั ฯ

นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

536,249,300.0 -

บริษทั ฯ

นายสิรวิ ุทธิ ์ เสียมภักดี

หุ้ น สามั ญ ของ
EPPCO จํานวน
40,001 หุน้

บริษทั ฯ

นายณัฎฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

4,767,565.99 -

หุ้ น สามัญ ของ
EPPCO
จํานวน 3 หุน้

บริษทั ฯ

นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

357.6 -

หุ้ น สามัญ ของ
EPPCO
จํ า น ว น
320,000 หุน้
หุ้ น สามัญ ของ
EPPCO
จํ า น ว น
1, 880 , 0 0 0
หุน้

บริษทั ฯ

นางสาวกนกทิพย์ ศิรวิ ริ ยิ ะ
กุล

38,139,574,.5 -

บริษทั ฯ

บริษทั ศิรเิ จริญเอ็กซ์ปอร์ต
จํากัด

224,069,999.9 -

100.0 -

หมายเหตุ

ของรายการดัง กล่า วเป็ น ไปตาม
สัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ถูกเปิ ดเผย
ไว้ใ นส่ว นที่ 2
หัว ข้อ 13.12
สัญญาซือ้ ขาย
นางสาวกนกทิ พ ย์ ศิ ริ วิ ริ ย ะกุ ล
ขายหุน้ สามัญของ TIS ให้บริษทั ฯ
ในราคาตามมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ คื อ
100.0 บาทต่อหุน้
บริษทั จรูญหทัยเอกโฮลดิง้ จํากัด
ขายหุน้ สามัญของ TIS ให้บริษทั ฯ
ในราคาตามมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ คื อ
100.0 บาทต่อหุน้
นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ TIS ให้บริษทั ฯ ใน
ราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้คอื 100.0
บาทต่อหุน้
นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ TIS ให้บริษทั ฯ ใน
ราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้คอื 100.0
บาทต่อหุน้
นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ TIS ให้บริษทั ฯ ใน
ราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้คอื 100.0
บาทต่อหุน้
นายสิริวุ ท ธิ ์ เสีย มภัก ดี ขายหุ้น
สามัญของ TIS ให้บริษทั ฯ ใน
ราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้คอื 100.0
บาทต่อหุน้
นายณัฎฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขาย
หุน้ สามัญของ EPPCO ให้บริษทั
ฯ ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีคอื
119.2 บาทต่อหุน้
นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ EPPCO ให้บริษทั ฯ
ในราคาตามมู ล ค่ า ตามบัญ ชีคือ
119.2 บาทต่อหุน้
นางสาวกนกทิพย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุลขาย
หุน้ สามัญของ EPPCO ให้บริษทั
ฯ ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีคอื
119.2 บาทต่อหุน้
บริษทั ศิรเิ จริญเอ็กซ์ปอร์ต จํากัด
ขายหุ้นสามัญของ EPPCO ให้
บริษัท ฯ ในราคาตามมูล ค่ า ตาม
บัญชีคอื 119.2 บาทต่อหุน้

หมายเหตุ1วันทีท่ าํ สัญญาโอนหุน้

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 205

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
วันที่ทาํ รายการ1

12 ก.ค. 2555

หุ้นที่
เกี่ยวข้อง

ผูจ้ ่ายเงิ น
(ผูซ้ ื้อหุ้น)

หุ้ น สามัญ ของ
EPPCO
จํ า น ว น
3,999,995
หุน้
หุ้ น สามัญ ของ
EPPCO
จํ า น ว น
620,000 หุน้
หุ้ น สามัญ ของ
EPC จํานวน
640,000 หุน้

บริษทั ฯ

ผูร้ บั เงิ น
(ผูข้ ายหุ้น/ ผูอ้ อกหุ้น
ใหม่)
บริษทั ที.วาย.ที. เทรดดิง้
จํากัด

PSP

บริษทั ศิรเิ จริญเอ็กซ์ปอร์ต
จํากัด

บริษทั ฯ

บริษทั ศิรเิ จริญเอ็กซ์ปอร์ต
จํากัด

หุ้ น สามัญ ของ
EPC จํานวน
665,600 หุน้

บริษทั ฯ

บริษทั นํ้าตาลเอกผล
จํากัด

หุ้ น สามัญ ของ
EPC จํานวน
71,110หุน้

บริษทั ฯ

นายณัฎฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามัญ ของ
KTBP จํานวน
2,480,000 หุน้

บริษทั ฯ

TIS

หุ้ น สามัญ ของ
KTBP จํานวน
19,998 หุน้

บริษทั ฯ

นายณัฎฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามัญ ของ
KTBP จํานวน
500,000 หุน้

บริษทั ฯ

นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามัญ ของ
TIS จํานวน 1
หุน้

นางดารัตน์ วิภา
ตะกลัศ

บริษทั ฯ

หุ้ น สามัญ ของ
TIS จํานวน 1
หุน้

นายมนตรี เล็กวิจติ ร
ธาดา

บริษทั ฯ

หุ้ น สามัญ ของ
TIS จํานวน 1
หุน้

นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะ
กุล

บริษทั ฯ

หมายเหตุ1วันทีท่ าํ สัญญาโอนหุน้

จํานวนเงิ น
(บาท)

หมายเหตุ

476,744,084.8 - บริษทั ที.วาย.ที. เทรดดิ้ง จํากัด
ขายหุ้นสามัญของ EPPCO ให้
บริษัท ฯ ในราคาตามมูล ค่ า ตาม
บัญชีคอื 119.2 บาทต่อหุน้
73,895,999.9 - บริษทั ศิรเิ จริญเอ็กซ์ปอร์ต จํากัด
ขายหุ้นสามัญของ EPPCO ให้
PSP ในราคาตามมูลค่าตามบัญชี
คือ 119.2 บาทต่อหุน้
71,551,758.0 - บริษทั ศิรเิ จริญเอ็กซ์ปอร์ต จํากัด
ขายหุน้ สามัญของ EPC ให้บริษทั
ฯ ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีคอื
111.8 บาทต่อหุน้
74,413,828.0 - บริษัท นํ้ า ตาลเอกผล จํากัด ขาย
หุน้ สามัญของ EPC ให้บริษทั ฯ
ในราคามูลค่าตามบัญชีคอื 111.8
บาทต่อหุน้
ั ญ์ ศิริวิริย ะกุ ล ขาย
7,950,071.0 - นายณัฎ ฐป ญ
หุน้ สามัญของ EPC ให้บริษทั ฯ
ในราคาตามมู ล ค่ า ตามบัญ ชีคือ
111.8 บาทต่อหุน้
739,742,410.0 - TIS ขายหุน้ สามัญของ KTBP ให้
บริษทั ฯ ในราคาตามมูลค่าทีต่ กลง
ไว้ตามสัญญาคือ 298.3 บาทต่อ
หุน้
ั ญ์ ศิริวิริย ะกุ ล ขาย
5,965,068.0 - นายณัฎ ฐป ญ
หุน้ สามัญของ KTBP ให้บริษทั ฯ
ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตาม
สัญญาคือ 298.3 บาทต่อหุน้
149,141,615.0 - นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ KTBP ให้บริษทั ฯ ใน
ราคาตามมู ล ค่ า ที่ ต กลงไว้ ต าม
สัญญาคือ 298.3 บาทต่อหุน้
100.0 - บริษทั ฯ ขายหุน้ สามัญของ TISให้
นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ ในราคา
ตามมูลค่าที่ตราไว้คอื 100.0บาท
ต่อหุน้
100.0 - บริษทั ฯ ขายหุน้ สามัญของ TISให้
นายมนตรี เล็ ก วิ จิ ต รธาดา ใน
ราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้คอื 100.0
บาทต่อหุน้
100.0 - บริษทั ฯ ขายหุน้ สามัญของ TISให้
นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ในราคา
ตามมูลค่าที่ตราไว้คอื 100.0บาท
ต่อหุน้
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วันที่ทาํ รายการ1

หุ้นที่
เกี่ยวข้อง

ผูจ้ ่ายเงิ น
(ผูซ้ ื้อหุ้น)

หุ้ น สามัญ ของ
TIS จํานวน 1
หุน้

นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามัญ ของ นายสิรวิ ุทธิ ์ เสียมภักดี
TIS จํานวน 1
หุน้
31 ก.ค. 2555

ผูร้ บั เงิ น
(ผูข้ ายหุ้น/ ผูอ้ อกหุ้น
ใหม่)
บริษทั ฯ

บริษทั ฯ

หุ้ น สามัญ ของ
PSP จํานวน
49,990 หุน้

บริษทั ฯ

นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามัญ ของ
PSP จํานวน 1
หุน้

บริษทั ฯ

นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามัญ ของ
PSP จํานวน 1
หุน้

บริษทั ฯ

นายประสงค์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามัญ ของ
PSP จํานวน 3
หุน้

บริษทั ฯ

นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามัญ ของ
PSP จํานวน 1
หุน้

บริษทั ฯ

นายประดิษฐ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามัญ ของ
PSP จํานวน 1
หุน้

บริษทั ฯ

นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ

หุ้ น สามัญ ของ
PSP จํานวน 1
หุน้

บริษทั ฯ

นางเนาวรัตน์ หวังปรีดา
เลิศกุล

หมายเหตุ1วันทีท่ าํ สัญญาโอนหุน้

จํานวนเงิ น
(บาท)

หมายเหตุ

100.0 - บริษทั ฯ ขายหุน้ สามัญของ TISให้
นางหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ในราคาตาม
มูล ค่ า ที่ต ราไว้คือ 100.0บาทต่ อ
หุน้
100.0 - บริษทั ฯ ขายหุน้ สามัญของ TISให้
นายสิริวุ ท ธิ ์ เสีย มภัก ดี ในราคา
ตามมูลค่าที่ตราไว้คอื 100.0บาท
ต่อหุน้
698,792,713.5 - นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ PSP ให้บริษทั ฯ ใน
ราคาตามมู ล ค่ า ที่ ต กลงไว้ ต าม
สัญญาคือ 13,978.7 บาทต่อหุน้
11,896.9 - นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ PSP ให้บริษทั ฯ ใน
ราคาตามมู ล ค่ า ที่ ต กลงไว้ ต าม
สัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุน้
11,896.9 - นายประสงค์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุ้น
สามัญของ PSP ให้บริษทั ฯ ใน
ราคาตามมู ล ค่ า ที่ ต กลงไว้ ต าม
สัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุน้
35,690.6 - นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ PSP ให้บริษทั ฯ ใน
ราคาตามมู ล ค่ า ที่ ต กลงไว้ ต าม
สัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุน้
11,896.9 - นายประดิษฐ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ PSP ให้บริษทั ฯ ใน
ราคาตามมู ล ค่ า ที่ ต กลงไว้ ต าม
สัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุน้
11,896.9 - นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ ขายหุ้น
สามัญของ PSP ให้บริษทั ฯ ใน
ราคาตามมู ล ค่ า ที่ ต กลงไว้ ต าม
สัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุน้
11,896.9 - นางเนาวรัต น์ หวัง ปรีด าเลิศ กุ ล
ขายหุน้ สามัญของ PSP ให้บริษทั
ฯ ในราคาตามมู ล ค่ า ที่ต กลงไว้
ตามสัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อ
หุน้

ตามทีบ่ ริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด (“RPE”) ซึ่งถือหุน้ ส่วนใหญ่โดย TIS ร้อยละ 41.0 และ
บริษทั จรูญหทัยเอกโฮลดิง้ จํากัด ร้อยละ 20.9 ได้ประสบปญั หาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเข้าสูก่ ระบวนการ
ฟื้นฟูกจิ การโดยศาลได้มคี าํ สังให้
่ ฟ้ืนฟูกจิ การเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 และมีคาํ สังเห็
่ นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟู
กิจการเมือ่ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554
บริษทั ฯ เล็งเห็นว่าโรงงานผลิตและจําหน่ ายนํ้าตาลทรายของ RPE นัน้ มีศกั ยภาพ และจะเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการผลิต และผลประกอบการของบริษทั ฯ ได้ในอนาคต รวมทัง้ ในขณะนัน้ บริษทั ฯ มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียน
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เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ เพื่อหลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั ฯ จึง
ได้เข้าเจรจากับเจ้าหนี้หลักของ RPE ในกระบวนการฟื้ นฟูกจิ การเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้สนิ ทรัพย์หลักที่
เกีย่ วข้องกับการผลิตของ RPE
ต่อมา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมเจ้าหนี้ภายใต้แผนฟื้ นฟูกจิ การ ได้มมี ติเห็นชอบนํ า
สินทรัพย์หลักของ RPE ประกอบด้วย ที่ดนิ ในส่วนที่ตงั ้ โรงงานและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อาคารโรงงาน
เครื่องจักร และส่วนทีเ่ กี่ยวข้องอื่นๆ ออกให้เช่าแก่บริษทั ฯ เป็ นระยะเวลา 30 ปี และให้สทิ ธิบริษทั ฯ ในการต่ออายุ
การเช่าได้อกี 30 ปี เพื่อ นํ าค่าเช่ามาชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่อไป โดยการกําหนดราคาค่าเช่านัน้ ได้รบั การประเมิน
โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ 2 ราย กล่าวคือ บริษทั ไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
พ.ศ. 2555 (ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าเท่ากับ 129.7 ล้านบาทต่อปี ) และ บริษทั ซาลแมนน์ (ฟาร์อสี ท์) จํากัด เมื่อวันที่
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (ซึง่ ได้ประเมินค่าเช่าเท่ากับ 129.2 ล้านบาทต่อปี ) ทัง้ นี้ ค่าเช่าดังกล่าวมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) ค่าเช่าทีด่ นิ และอาคารโรงงานทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงงานนํ้าตาลทราย
 สําหรับ 5 ปี แรก ค่าเช่าปี ละ 7,300,000 บาท (โดยแบ่งเป็ นค่าเช่าทีด่ นิ ปี ละ 5,300,000 บาท
และค่าเช่าโรงงานนํ้าตาลทรายและสิง่ ปลูกสร้างอื่น ปี ละ 2,000,000 บาท)
 สําหรับค่าเช่าภายหลัง 5 ปี แรก ค่าเช่าจะปรับเพิม่ ขึน้ ตามอัตรารวมของดัชนีราคาผู้บริโภค
ทัวไปของประเทศ
่
(Consumer Price Index หรือ CPI) ในแต่ละรอบปี ทป่ี ระกาศโดยกระทรวง
พาณิชย์ โดยจะปรับเพิม่ ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของค่าเช่าปี ก่อนทีจ่ ะมีการปรับขึน้ ค่าเช่า
ค่ามัดจํา จํานวน 7,300,000 บาท ซึง่ ชําระในวันจดทะเบียนการเช่า โดยผูใ้ ห้เช่าตกลงจะคืนค่า
มัดจําให้แก่ผูเ้ ช่าภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาเช่าสิน้ สุดลง เว้นแต่กรณีผเู้ ช่าปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
เช่าและเกิดความเสียหายแก่ผใู้ ห้เช่า
(2) ค่าเช่าเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และสิทธิต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงงานนํ้าตาลทราย
 สําหรับ 5 ปี แรก ค่าเช่าปี ละ 93,700,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
 สําหรับค่าเช่าภายหลัง 5 ปี แรก ค่าเช่าจะปรับเพิม่ ขึน้ ตามอัตรารวมของดัชนีราคาผู้บริโภค
ทัวไปของประเทศ
่
(Consumer Price Index หรือ CPI) ในแต่ละรอบปี ทป่ี ระกาศโดยกระทรวง
พาณิชย์ โดยจะปรับเพิม่ ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของค่าเช่าปี ก่อนทีจ่ ะมีการปรับขึน้ ค่าเช่า
ค่ามัดจํา จํานวน 93,700,000 บาท ได้ซ่งึ ชําระในวันจดทะเบียนการเช่าสัญญาเช่าทีด่ นิ และ
โรงงานนํ้าตาลทราย โดยผูใ้ ห้เช่าตกลงจะคืนค่ามัดจําให้แก่ผเู้ ช่าภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญา
เช่าสิน้ สุดลง เว้นแต่กรณีผเู้ ช่าปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาเช่าและเกิดความเสียหายแก่ผใู้ ห้เช่า
ปจั จุบนั RPE ได้ชาํ ระเงินต้นคงค้าง รวมทัง้ แปลงหนี้สนิ เป็ นทุนเกือบหมดแล้ว และศาลได้มคี าํ สังให้
่ RPE
ออกจากการฟื้ นฟูกจิ การแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษจิกายน 2555 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯยังต้องปฏิบตั ติ ามแผนฟื้ นฟู
กิจการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากศาล และเจ้าหนี้ของ RPE (โดยรายละเอียดอยูใ่ นส่วนที่ 2 หัวข้อ 13.1 – 13.4 สัญญาที่
เกีย่ วข้องกับการเช่าโรงงานนํ้าตาลทรายของ RPE) ทัง้ นี้ ณ ปจั จุบนั RPE มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่คอื (1) บริษทั ศิรเิ จริญ
เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด ซึง่ ถือหุน้ ประมาณ ร้อยละ 71.10 (2) บริษทั จรูญหทัยเอกโฮลดิง้ จํากัด ซึง่ ถือหุน้ ประมาณ ร้อย
ละ 11.50 และ (3) ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 17.4
11.3 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
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ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ครัง้ ที1่ /2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้พจิ ารณา
ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบกับการสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ จากฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ รวมทัง้ การสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
เสมือนสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ นรายการที่เป็ นไปเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั ฯ และเป็ นไปตามเงื่อนไข
การค้าทัวไป
่ ในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length
Basis)
สํา หรับรายการซื้อ ขายหุ้นเพื่อ ปรับโครงสร้า งรวมทัง้ การเช่า สินทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวข้องกับ การผลิตและ
จําหน่ายนํ้าตาลทรายระหว่าง บริษทั ฯ และRPE อีกทัง้ การซือ้ คลังสินค้าระหว่างบริษทั ฯ และร่วมกิจ เป็ นรายการทีม่ ี
การกําหนดราคาที่เหมาะสม ในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน
ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(Arm’s Length Basis) และไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งโปรดดูความ
จําเป็ นของรายการในส่วนที่ 2หัวข้อ 11.1 เรื่อง รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และ บริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และส่วนที่ 2 หัวข้อ 11.2 เรื่อง รายการปรับโครงสร้าง
การถือหุน้ ในกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
11.4 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทํารายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีนโยบายและขัน้ ตอนการทํารายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งเป็ นไปอย่างโปร่งใส และเพือ่ เป็ นการรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
การเข้าทํารายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การ
เปิ ด เผยข้อ มูล และการปฏิบ ตั ิก ารของบริษัท จดทะเบีย นในรายการที่เ กี่ย วโยงกัน รวมทัง้ กฎเกณฑ์ต่ า งๆ ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (56-1) ด้วย
ในกรณีทก่ี ฎหมายกําหนดให้บริษทั ฯ ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้นก่อนการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องใด บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้
ความเห็น เกี่ย วกับ รายการดัง กล่ า ว และความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบจะถู ก นํ า เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้น แล้ว แต่ ก รณี เพื่อ ให้ม นใจว่
ั ่ า การเข้า ทํา รายการตามที่เสนอนัน้ เป็ น ไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
กรณีท่มี รี ายการระหว่างกันของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
เกีย่ วกับความจําเป็ นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาจากเงือ่ นไข
ต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามลัก ษณะการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ใ นอุ ต สาหกรรม และมีก ารเปรีย บเที ย บกับ ราคาของ
บุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
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ระหว่างกันดังกล่าว เพือ่ นําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถ้ อื
หุน้ ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทัง้ จะมีการเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีต่ รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุ มตั กิ ารทําธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านัน้ มีขอ้ ตกลงทาง
การค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการ
ค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง โดยบริษทั ฯ จะต้อง
จัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมทีม่ ขี นาดเกินกว่า 5,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในครัง้ ต่อไป
11.5 นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
ภายหลังจากที่บริษทั ฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว การเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย บริษทั ฯ จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทม่ี ผี ลใช้บงั คับ
หากบริษทั ฯ ประสงค์จะเข้าทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อย บริษทั ฯจะ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายและขัน้ ตอนทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการ
พิจารณาคือ ให้พจิ ารณาความจําเป็ นของรายการต่อการดําเนินงานของบริษทั ฯ และให้พจิ ารณาเปรียบเทียบราคา
กับรายการเทียบเคียงทีท่ าํ กับบุคคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระสําคัญของขนาดรายการด้วย
อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชํานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มบี ุคคลทีม่ คี วามรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือผูป้ ระเมิน
ราคาทรัพย์สนิ ที่มคี วามเป็ นอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือบุคคลที่มคี วามรูค้ วามชํานาญพิเศษ จะถูกนํ าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั ฯ
หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคี วามมันใจว่
่ าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้าย หรือถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แต่เป็ นการทํารายการที่บริษทั ฯ ได้คํานึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
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