บ ษทั เกษตรไทย อินเตตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์คอรร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
บริ

11.

รายการระหหว่างกัน

11.1 รายการระหหว่างกันของบริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อยกักับบุคคลที่อาจมีความขั
ว ดแย้ง
รายการระหว่างกั
า นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้
แ งในรอบปี บญ
ั ชีสนสุ
น้ิ ดวันที่ 31 ธันวาคคม พ.ศ. 2555 และะงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2556
2 สามารถสรุปได้ด้ดงั นี้
บุบคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธธ์

ลักษณะรายการ

1. บริษทั เอส.ไอ.
พรอพเพอร์ต้ี
จํากัด (“S.I.
Property”)
(ประกอบธุรกิจ
ให้เช่า
อสังหาริมทรัพ
ย์)

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

ง
าบริ การที่เกี่ยวข้
ว อง
ค่าเช่าสํานักงานและค่
S.I. Property ปล่อยเช่าสํานักงานขนาด 245.0 และ
444.2 ตารางเมมตร ทีอ่ าคาร ลิเบอร์ต้ี พลลาซ่า ชัน้ 11
ซอยทองหล่อ ถนนสุขมุ วิท 55 แขวงคลอองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพ
พฯ รวมทัง้ เก็บค่าบริการส่วนกลาง และค่า
ไฟฟ้า และค่าบริ
บ การอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้แ้ ก่ TIS

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56
2,092,1005.90

S Property
S.I.
ง าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่
เป็ นค่าใช้จา่ ยคค้างจ่ายด้านค่าบริการส่วนกลางอาคาร
น

ลูกหนี้ เงิ นประะกันค่าเช่าสํานักงาน
เป็ นเงินประกันการเช่
น
าสํานักงานรายการขายนํ้าตาล
ทราย และกากนํ้าตาล
บริษัท ฯ และ TIS ขายนํ้ า ตาลทราย และกากนํ้ า ตาล
ให้กบั S.I. Property

6005.00

ค
ความจํ
าเป็ นและความสมมเหตุสมผล

 S.I. Property เป็ นเจ้าของสํานักงาานขนาด 245.0 ตารางเมตตร
และ 444.22 ตารางเมตร ทีอ่ าคาร ลิเเบอร์ต้ี พลาซ่า ชัน้ 11 ซออย
ทองหล่ อ ถนนสุ ขุ ม วิท 55 แขวงคคลองตัน เหนื อ เขตวัฒ นา
น
กรุงเทพฯ โดยคิดค่าเช่า และบริกาารประมาณ 230 บาทตต่อ
ตารางเมตตร ทัง้ นี้ ราคา และเงื่อนไขขการปล่อยเช่าเป็ นไปตาาม
ราคา และเงื่อนไขการปล่อยเช่าตลาาดS.I. Property มีการซืซื้อ
นํ้ าตาลทราาย และกากนํ้ าตาลจาก บบริษทั ฯ และ TIS โดยราคคา
และเงือ่ นไขขการค้า เป็ นไปตามนโยบบายภายในของกลุม่ บริษทั ฯ
 อย่างไรก็ดีดี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 กลุ่มบริษทั ฯ ได้
ไ
ดําเนินการรไม่ให้มกี ารซื้อขายนํ้ าตาลลทราย และกากนํ้ าตาล กักบ
S.I. Propeerty อีกต่อไป

398,758.00
-
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2. บริษทั นํ้าตาล
เอกผล จํากัด
(“APS”)
(ณ ปจั จุบนั
ประกอบธุรกิจ
ให้เช่า
อสังหาริมทรัพ
ย์เป็ นหลัก)

 มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่าน ได้แก่
( นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
(1)
( นายอภิชาต นุ ชประยูร
(2)
ั ญ์ ศิรวิ รริิ ยิ ะกุล
( นายณัฎฐปญ
(3)
( นางดารัตน์ วิภาตะกลลัศ
(4)
( นายมนตรี เล็กวิจติ รธธาดา
(5)
( นายบุญชัย นุ ชประยูร
(6)
 มีบ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถืออหุ้น ใน

ค่าเช่าสํานักงาน
ง และค่าบริ การที่เกี่ยวข้
ว อง
APS ปล่อยเเช่าสํานักงาน ชัน้ 3, 4,, 6, 7 และ 5
(บางส่วน) ของอาคารเลขที่ 92 ถนนวิภาวดี
ภ รงั สิต แขวง
ดินแดง เขตดินแดง
น กรุงเทพฯให้แก่ บริริษทั ฯ TIS EPC
และ EPPCO และปล่อยเช่าสํานักงาน ชัน้ 9, 10, และ
11 ของอาคารเลขที่ 133 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯให้แก่ บริษทั ฯ EPC และ
EPPCO

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56
11,431,9552.05

A
APS
ง าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่
เป็ นค่าใช้จา่ ยคค้างจ่ายด้านค่าเช่าและค่าบริ
บ การที่
เกีย่ วข้อง

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

ลูกหนี้ เงิ นประะกันค่าเช่าสํานักงาน
เป็ นเงินประกันั การเช่าสํานักงานรายกการขายนํ้ าตาล
ทราย และกากนํ้าตาล
บริษทั ฯ และ TIS
T
ขายนํ้ าตาลทราย และกากนํ้ าตาล
ให้กบั APS
 มีบ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถืออหุ้น ใน ซื้อนํ้ามัน
T
TT
ใ แก่ บริษทั ฯ TIS EPC และ
แ EPPCO
TT ขายนํ้ามันให้
เจ้าหนี้ การค้า
เป็ นเจ้าหนี้การคค้าจากการทีบ่ ริษทั ฯ TIS EPPC และ EPPCO
ซือ้ นํ้ามันจาก TT
T

ค
ความจํ
าเป็ นและความสมมเหตุสมผล

 APS เป็
เ น เจ้า ของสํา นัก งาน แและได้ดําเนิ น การปล่อยเชช่า
สํานักงานดังกล่าวให้แก่ กลุ่มบริษทั ฯ โดยคิดค่าเช่าประมาาณ
180 – 2300 บาทต่อตารางเมตร ทัง้ นี้ ค่าเช่า และเงือ่ นไขการเชช่า
เป็ นไปตามมค่าเช่า และเงื่อนไขการรเช่าตลาดAPS มีการซืซื้อ
นํ้าตาลทราาย และกากนํ้าตาลจาก บริษษัทฯ และ TIS โดยราคา และ
แ
เงือ่ นไขการรค้า เป็ นไปตามนโยบายภาายในของกลุม่ บริษทั ฯ
 อย่างไรก็ดี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พพ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทั ฯ ได้
ไ
ดําเนิ นการรไม่ให้มกี ารซื้อขายนํ้ าตาลทราย และกากนํ้ าตาล กักบ
APS อีกต่อไป
อ

96,8337.33

2,744,751.00
ั ๊ ่ตงั ้ อยู่บริเวณใกกล้เคียงกับโรงงานของกลลุ่ม
TT ขายนํ้ ามันผ่
น านปมที
210,270,066.0196,576,9555.10 บริษทั ฯ โดยราคคา และเงื่อนไขการค้าเป็ นไปตามราคา และเงื่อนไไข
การค้าตลาด
2
23,186,503.1511,192,63
34.28
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ซื้อยางรถยนตต์
TT ขายยางรถถยนต์ให้แก่ บริษทั ฯ และ TIS
T
เจ้าหนี้ การค้า
เป็ นเจ้าหนี้การคค้าจากการทีบ่ ริษทั ฯ TIS ซือ้ ยางรถยนต์
จาก TT
รายได้ค่าเช่าทีท่ดิน
บริษัท ฯ และ TIS ปล่ อ ยเช่ า ที่ดิน บริเ วณใกล้
ว
เ คีย งกับ
โรงงาน เนื้อที่ 5 ไร่ ตัง้ อยู่ท่ี ตําบลหนองงโพ อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ และเนื้อที่ 4 ไร่ 9 ตารางวา
ต
ตัง้ อยู่ท่ี
ร ตถ์ เพื่อให้ TT
ตําบลคุง้ ตะเพาา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิ
ั ๊ ้ ามันบนทีด่ นิ ดังกล่าว
ดําเนินกิจการปปมนํ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56

ค
ความจํ
าเป็ นและความสมมเหตุสมผล

TT ขายยางรถยนต์ให้แก่รถยนต์ของกกลุ่มบริษทั ฯ โดยราคา และ
2,567,636.44890,0222.59 เงือ่ นไขการค้าเป็ป็ นไปตามราคา และเงือ่ นไขขการค้าตลาด

508,230.00161,0114.00

119,999.3629,7994.20

ั ๊ ้ ามันในทีด่ นิ ของงบริษทั ฯ และ TIS โดยราคคา
 TT ดําเนินกิจการป
จ
มนํ
และเงือ่ นไขการเช่าเป็ นราคา และเงือ่ นไไขการเช่าทีด่ กี ว่าตลาด
 อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.. 2555 บริษทั ฯ และTIS ได้
ไ
ดําเนินการทําสั
า ญญาเช่าระยะยาวกับ TTT โดยค่าเช่าทีด่ นิ ทัง้ 2 ผืน
จะเท่ากับ 600,000 บาทต่อปี ต่อผืน แและจะเพิม่ ขึ้นตามอัตราการ
เปลีย่ นแปลงดดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัวไปเ
่ ฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี นับแตต่ปี
พ.ศ. 2550 - 2554 โดยสัญญาดังกล่าววมีอายุทงั ้ สิน้ 30 ปี

เจ้าหนี้ อื่น
T รับค่าเช่าทีด่ นิ ล่วงหน้า
บริษทั ฯ และ TIS
60,0441.13

4.
4 บริษทั ที.ไอ.
 มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่านไได้แก่
เอส. เอส.
((1) นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะะกุล
ั ญ์ ศิรวิ รริิ ยิ ะกุล
จํากัด
( นายณัฎฐปญ
(2)
(“TISS”)
( นายบุญชัย นุ ชประยูร
(3)
(ป ร ะ ก อ บ
( นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
(4)

รายได้จากกาารขายวัสดุ
บริษทั ฯ และ TIS
T ขายวัสดุให้ TT

6,7337.16

ลูกหนี้ อื่น
บ าวัสดุ
บริษทั ฯ ค้างรับค่

3,1005.14

ค่าบริ การเพือส่
่อ งออก
TISS เป็ นบริรษัททีด่ าํ เนินการส่งออกนํ้าตาลทรายให้
า
แก่
บริษัท ฯ และ TIS โดยรายการดัง กล่ าวส่
า ว นใหญ่ เ ป็ น
ค่าธรรมเนียมใในการเป็ นตัวแทนส่งออกกค่าธรรมเนียมใน
การเป็ นตัวแทนการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน และค่า

28,819,769.824,305,8110.24

 บริษทั ฯ และ TIS ขายวัสดุเหลือใช้ใ้ ห้กบั TT โดยราคา และ
เงือ่ นไขการค้า้ เป็ นไปตามราคา และเงืออนไขการค้
่
าตลาด

 เนื่องจาก พรรบ. อ้อยและนํ้ าตาล กําหนนดว่าโรงงานนํ้ าตาลทรายไไม่
สามารถส่งออกนํ้ าตาลทรายด้วยตนเเองได้ กลุ่มบริษัทฯ จึงต้อง
ง
านบริษทั ส่งออก ซึ่ง ณ ปจั จุบนั หนึ่งในบริษั
ษท
ดําเนินการส่งออกผ่
ส่งออกทีบ่ ริษั
ษทั ฯ ใช้บริการคือ TISS
 สําหรับการส่สงออกนํ้ าตาลทรายนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จะเป็ น ผู้ติด ต่ต อ
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((5) นายมนตรี เล็กวิจติ รธธาดา
( นายอภิชาต นุ ชประยูร
(6)

ดําเนินการเอกกสารต่างๆในการส่งออกกและพิธกี ารทาง
ศุลกากร

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56
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ลูกค้าโดยตรงง โดย TISS จะเป็ นเพียยงผูด้ ําเนินการจัดการสินค้คา
และดําเนินเรืองเอกสารสํ
อ่
าหรับการส่งออกเท่านัน้

 มีบ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถืออหุ้น ใน

 ราคา ค่าธรรรมเนียมและเงื่อนไขการค้ค้าที่กลุ่มบริษทั ฯดําเนินการ
ผ่าน TISS เป็ นไปตามราคา ค่าธรรรมเนียมและเงื่อนไขการคค้า
ตลาด

T
TISS

ลูกหนี้ การค้า
รายได้คา่ นํ้าตาาลทรายทีส่ ง่ ออกลูกหนี้ อื่น
ค่าธรรมเนียมใในการส่งออกโควตา ข. ที่ TISS ต้องจ่าย
ให้ อนท.

เงิ นกู้ยืมเพื่อการส่
ก งออก (Packing Crredit)
 บริษทั ฯ และ TIS กูย้ มื เงินระยะะสัน้ จากกิจการที่
เกีย่ วข้อ้ งกัน
 ดอกเบีบีย้ จ่าย
 ดอกเบีบีย้ ค้างจ่าย

-26,1444.11

 เนื่ องจาก พรรบ. อ้อยและนํ้ าตาล กํ าหหนดว่าโรงงานนํ้ าตาลทราาย
จะต้องจัดสรรรนํ้ าตาลทรายดิบจํานวน 400,000 ตัน ให้แก่ อนท.
โดย อนท. จะะเป็ นผูก้ ําหนดราคาขาย แและนํ านํ้ าตาลทรายดังกล่าว
า
ส่งออกให้แก่ลูลกู ค้าต่างประเทศ
 ทัง้ นี้ ค่าธรรมเเนียมทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ ต้องจจ่ายให้กบั อนท. เป็ นไปตาาม
ราคา ค่าธรรมมเนียมและเงื่อนไขการค้าาตลาดลูกค้าชําระค่านํ้ าตาาล
ทรายผ่าน TISSS โดย TISS อยู่ระหหว่างการดําเนินการโอนเงิงิน
ให้กบั บริษทั ฯ และ TIS โดยเงื่อนไขกการชําระเงินนัน้ เป็ นไปตาาม
เงือ่ นไขการชําระเงิ
า นตลาด

 TISS เป็ นผูเ้ ข้ขาทําสัญญาสินเชื่อเพื่อกาารส่งออกกับธนาคารพาณิชย์
ช
ให้แก่ บริษทั ฯและ
ฯ TIS ในนามของ TISSS เพื่อรับการสนับสนุ นทาง
การเงิ
น
(Pac
cking
Credit)
968,325,0000.00
134,805,3883.03  TISS จะโอนนเงิน ที่ไ ด้ร ับ ตามวงเงิน สิน เชื่อ เพื่อ การส่ง ออกจาาก
ธนาคารพาณิ
ณิชย์ให้แก่ บริษทั ฯและ TISS โดยบริษทั ฯและ TIS อออก
6
695,398.984,699,945,00
00.00
ตั ๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ TISS เพือ่ เป็ นหลลักฐานการรับเงิน โดยอัตรา
ดอกเบี้ยทีบ่ ริษทั ฯ และ TIS จ่ายให้ TTISS ตามตั ๋วสัญญาใช้เงิน
เป็ นอัตราเดียวกั
ย บอัตราดอกเบี้ยที่ TISS จ่ายให้กบั ธนาคาร
34,156,3337.79
พาณิชย์
1,632,0550.47
 ในไตรมาสแรรกของปี 2556 ได้มกี ารขออความสนับสนุ นทางการเงิงิน
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(Packing Crredit) เพิม่ ขึน้ เป็ น 4,699.945 ล้านบาทเพื่อใช้ในการ
ส่งออกนํ้าตาลลรีไฟน์ 42,100 ตันและนํ้าาตาลทรายดิบ 362,930 ตันั
 TISS จะโอนนเงิน ที่ไ ด้ ร ับ ตามวงเงิน สิน เชื่อ เพื่อ การส่ ง ออกจาาก
ธนาคารพาณิ
ณชย์ให้แก่ บริษทั ฯและ TISS โดยบริษทั ฯและ TIS อออก
ตั ๋วสัญญาใช้เงินิ ให้แก่ TISS เพื่อเป็ นหลักฐานการรับเงิน โดยอัตรา
ดอกเบี้ยที่บริษทั ฯ และ TIS จ่ายให้ TISS ตามตั ๋วสัญญาใช้เงิน
เป็ นอัตราเดียวกั
ย บอัตราดอกเบี้ยที่ TISS จ่ายให้กบั ธนาคาร
พาณิชย์
5.
5 บริษทั สยาม พี.  มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือนาย
พี. อินเตอร์
ณัฎฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
ณ
เนชันแนล
่
 บริ
บ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ถื ออหุ้ น ใน
จํากัด (“Siam
S PP
Siam
PP”)
(ประกอบธุรกิจ
ผ ลิ ต แ ล ะ
จํ า ห น่ า ย ปู น
ขาว

การขายปูนขาาว
Siam PP ขายยปูนขาว ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของวั
ข ตถุดบิ ใน
การผลิตนํ้าตาลทราย และเยือ่ กระดาษ ให้
ใ แก่บริษทั ฯ
และ EPPCO
เจ้าหนี้ การค้า
เป็ นเจ้าหนี้การคค้าจากการทีบ่ ริษทั ฯ และ EPPCO
E
ซือ้ ปูน
ขาวจาก Siam PP

 Siam PP มีการขายปูนขาวให้แก่ บริษษัทั ฯ และ EPPCO โดยราคา
และเงือ่ นไขกาารค้า เป็ นไปตามนโยบายภภายในของกลุม่ บริษทั ฯ
125,827,5227.47
50,353,3006.69
 อย่า งไรก็ดี เมื
เ ่อ วัน ที่ 8 มกราคม
พ.ศ.2556
ที่ป ระชชุ ม
คณะกรรมกาารตรวจสอบก่ อนการแปปรสภาพของบริษัทฯ ครัง้ ที่
1/2556 และเเมื่อ วันที่ 9 มกราคม พ.ศศ.
2556
ที่ป ระชชุ ม
คณะกรรมกาารก่อนการแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 ไดด้ม ี
มติอนุ มตั คิ ู่มอจั
อื ดซื้อจัดจ้าง โดยในการรทํารายการระหว่างบริษทฯ
ทั
และ Siam PPP จะต้องมีราคา และเงือ่ นนไขการค้าทีเ่ ป็ นไปตามราคคา
17,204,130.0312,291,9775.47
และเงือ่ นไขการค้าตลาด
 คูม่ อื จัดซือ้ จัดจ้
ด างดังกล่าวมีผลบังคับใช้ท้ นั ที

ค่าจ้างรปภ.
บริษทั ฯ ได้มกี ารว่าจ้างพนักงาน รปภ. และจั
แ ดส่ง
พนักงาน รปภ. ดังกล่าวให้แก่ Siam PPP

-

 ในอดีต เพื่อความสะดวกในการทํ
ค
างาาน บริษัทฯ ได้มกี ารว่าจ้้าง
พนักงาน รปภภ. และจัดส่งพนักงานดังกกล่าวให้แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อ้ ง
กัน โดยราคา และเงือ่ นไขการชดเชยค่าพนักงาน รปภ. นัน้ เป็ นไป
ไ
ตามนโยบายภภายในของกลุม่ บริษทั ฯ แและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
 อย่างไรก็ดี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2555 กลุ่มบริษทั ฯ ได้
ไ
ดําเนินการไมม่ให้มกี ารจัดส่งพนักงานนรปภ. ดังกล่าวให้แก่ Siaam
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PP อีกต่อไป
6.
6 บริ ษั ท ร่ วมกิ จ  มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่
อ่ า ง ท อ ง
((1) นางดารัตน์ วิภาตะกลลัศ
ั ญ์ ศิรวิ รริิ ยิ ะกุล
ค ลั ง สิ น ค้ า
( นายณัฎฐปญ
(2)
จํ า กั ด (“ร่ ว ม
( นายอภิชาต นุ ชประยูร
(3)
กิจ”)
 มีผถู้ อื หุ้นของบริษทั ฯ และะบริษทั
(ประกอบธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องกันถือหุน้ ใน ร่วมกิจ
ใ ห้ เ ช่ า
คลังสินค้า)

ค่าบริ การฝากกสิ นค้า
ร่วมกิจมีคลังสินค้าจํานวน 3 แห่ง ตัง้ อยูที่ ่ (1) ตําบล
หนองโพ อําเภภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (2) ตําบลปา่
โมก อําเภอปาโมก
า่
จังหวัด อ่างทอง แลละ (3) ตําบล
ปลากด อําเภออปา่ โมก จังหวัด อ่างทอง โดย
โ ณ ปจั จุบนั
บริษทั ฯ และ TIS
T ดําเนินการเช่าคลังสินค้าดังกล่าวจาก
ร่วมกิจ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่
ง าย
เป็ นค่าใช้จา่ ยค้ค้างจ่ายจากการทีบ่ ริษทั ฯ และ
แ TIS เช่า
คลังสินค้าของรร่วมกิจ

ลูกหนี้ อื่น
ตามสัญาการซือ้ ขายคลังสินค้าระหว่าง บริริษทั ฯ กับ
ร่วมกิจค่าโอนขขายคลังสินค้านัน้ จะถูกชําระโดยบริ
ร
ษทั ฯ
และร่วมกิจคนลละครึง่ อย่างไรก็ดี บริษทั ฯได้
ฯ สาํ รองค่าโอน
ดังกล่าวแทน ร่วมกิจ โดย ณปจั จุบนั บริษั
ษทฯ ได้รบั เงิน
ดังกล่าวคืนจากกร่วมกิจแล้ว และบริษทั ฯ จะดํ
จ าเนินการ
ไม่ให้มรี ายการรดังกล่าวอีกในอนาคต

8
84,004,809.0226,964,86
61.58

 กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการเช่าคลังสินค้้าเพื่อเก็บนํ้ าตาลทรายจาาก
ร่วมกิจ โดยราาคา และเงือ่ นไขการเช่าเป็ป็ นไปตามราคา และเงือ่ นไไข
การเช่าตลาด
 อย่า งไรก็ดี ร่ร ว มกิจมีคลังสิน ค้า แห่งหหนึ่ ง ตัง้ อยู่ท่ีตํา บลหนองโโพ
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์โดยพื
พื้นที่ของคลังสินค้าดังกล่าว
า
เป็ นที่ดนิ ของงบริษัทฯ ซึ่งร่วมกิจได้ดําาเนินการเช่ามาตามสัญญา
ญ
ระยะยาว ดังนั
ง น้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่อี าจ
า
เกิดขึ้นในอนาคต บริษทั ฯ จึงได้ดําเนินการซื้อคลังสินค้าดังกล่าว
า
จากร่วมกิจ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 ราคาของการรซื้อขายดังกล่าวคือ 69,000,000 บาท ซึ่งเป็ นราคาาที่
ตํ่ากว่าราคาปประเมินที่ได้รบั การประเเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ
7,493,931.0824,501,5445.54
บริษทั ไนท์แฟรงค์
ฟ ชาร์เตอร์ จํากัด เมือ่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ..ศ.
2555

-

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 180

บ ษทั เกษตรไทย อินเตตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์คอรร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
บริ
บุบคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ค่าบริ การในกการส่งสิ นค้า
นอกจากการปล่อยเช่าคลังสินค้าแล้ว ร่วมกิจยังได้
ด งสินค้าจาก
ให้บริการแก่บริษทั ฯ และ TIS ในการจัดส่
คลังสินค้าของรร่วมกิจอีกด้วย
ง าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่
เป็ นค่าใช้จา่ ยค้ค้างจ่ายจากการทีบ่ ริษทั ฯ และ
แ TIS ใช้
บริการร่วมกิจในการจั
ใ
ดส่งสินค้าจากคลังสิ
ง นค้าของร่วม
กิจ

รายได้ค่าเช่าทีท่ดินสําหรับคลังสิ นค้า
บริษทั ฯ มีการปล่อยเช่าทีด่ นิ ให้แก่รว่ มกิกิจ โดยมีทต่ี งั ้ อยู่
ที่ ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
น
มเี นื้อ
ทีท่ งั ้ สิน้ 10 ไร่ และมีสญ
ั ญาเช่าทัง้ สิน้ 300 ปี (1
พฤษภาคม พ..ศ.2553 – 30 เมษายน พ.ศ.2583)
รายได้อื่น
ั ฑ์ทเ่ี กิดขึน้
เป็ นเงินชดเชยยความเสียหายของบรรจุภณ
ระหว่างฝากสินค้
น า
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 ร่วมกิจให้บริการจั
ก ดส่งสินค้าแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยราคา และเงือ่ นไไข
1339,335,590.8230,738,4447.27
ทางการค้าเป็ นไปตามราคา และเงือ่ นไขขทางการค้าตลาด

8,869,784.3421,576,8000.47

 TIS ได้รบั เงินชดเชยความเสี
น
ยหายของบรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี กิดขึน้ ระหว่าง
ฝากสินค้าจากร่วมกิจ โดยเงินชดเชยที่ TIS ได้รบั เป็ นจํานววน
เท่ากับค่าเสียหายที
ย
่ TIS จ่ายให้กบั ลูกค้าบริษทั ฯ ได้มกี ารปล่อย
อ
เช่าที่ดินบริเวณใกล้
ว
เคียงกับโรงงานขของบริษัทฯ โดยราคา และ
เงือ่ นไขการเชช่า เป็ นไปตามสัญญาระยะะยาว
26,0000.00
 อย่างไรดี เนื่องจากร่
อ
วมกิจได้สร้างคลังสินค้าอยู่บนทีด่ นิ ของบริษั
ษท
ฯ และปล่อยเเช่าคลังสินค้าดังกล่าวให้แกก่บริษทั ฯ ดังนัน้ เพื่อป้องกกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทอ่ี าจเกิกิดขึ้นในอนาคต บริษทั ฯ จึง
ได้ ดํ า เนิ น กาารซื้ อ คลัง สิ น ค้ า ดัง กล่ าาวจากร่ ว มกิ จ ณ วัน ที่ 17
ธัน วาคม พ. ศ.2555 ดัง นั น้ รายได้ค่ าาเช่ า ดัง กล่ า วจะไม่ ม ีอีก ใน
ใ
อนาคต
 ราคาของการรซื้อขายดังกล่าวคือ 69,0000,000 บาทซึ่งเป็ นราคาาที่
ตํ่ากว่าราคาปประเมินที่ได้รบั การประเเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ
บริษทั ไนท์แฟรงค์
ฟ ชาร์เตอร์ จํากัด เมือ่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ..ศ.
2555
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7. บริษทั ร่วมทุน
คลังสินค้า
นครสวรรค์
จํากัด (“ร่วม
ทุน”)
(ประกอบธุรกิจ
ให้เช่า
คลังสินค้า)

 มีก รรมการร่ ว มกัน 1 ท่ าน คือ

น
นายประเสริ
ฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

ลักษณะรายการ

ค่าบริ การฝากกสิ นค้า
ณ ปจั จุบนั บริรษัทฯ และ TIS ดําเนินการรเช่าคลังสินค้า
จากร่วมทุน

ค
ความจํ
าเป็ นและความสมมเหตุสมผล

 กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการเช่าคลังสินค้้าเพื่อเก็บนํ้ าตาลทรายจาาก
21,372,166.875,777,9660.80
ร่ ว มทุ น โดยยราคา และเงื่อ นไขการ เช่ า เป็ น ไปตามราคา แลละ
เงือ่ นไขการเชช่าตลาด

 มีผถู้ อื หุ้นของบริษทั ฯ และะบริษทั

ทีเ่ กีย่ วข้องกันถือหุน้ ในร่วมมทุน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่
ง าย
เป็ นค่าใช้จา่ ยค้ค้างจ่ายจากการทีบ่ ริษทั ฯ และ
แ TIS เช่า
คลังสินค้าของรร่วมทุน
ค่าบริ การในกการส่งสิ นค้า
นอกจากการปล่อยเช่าคลังสินค้าแล้ว ร่วมทุนยังได้
ด งสินค้าจาก
ให้บริการแก่บริษทั ฯ และ TIS ในการจัดส่
คลังสินค้าของรร่วมทุนอีกด้วย
ง าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่
เป็ น ค่ าใช้จ่ ายค้
ย า งจ่ ายจากการที่บ ริษัทฯ
ท และ TIS ใช้
บริการร่วมกิจในการจัดส่งสินค้าจากคลลังสินค้าของร่วม
ทุน
รายการขายกกากนํ้าตาล
บริษทั ฯ ขายกากนํ้าตาลให้กบั ร่วมทุน

8. บริษทั เค.ที.
เอส. อินดัสตรี้
จํากัด (“KTSI”)

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56

 มีก รรมการ และผู้ถือ หุ้น ใใหญ่ 1

ค่ า บริ การ และค่
แ
า อะไหล่ ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การ
ทท่านใน KTSI เป็ นผู้ม อี ํานาจ บํารุงรักษาโรงงาน
ค ม ในบริษทั ฯ กล่าวคืคือ นาย
ควบคุ

1,700,306.264,820,6889.99

14,143,759.104,793,6002.18

 ร่วมทุนให้บริการจั
ก ดส่งสินค้าแก่กลุม่ บริริษทั ฯ โดยราคา และเงือ่ นไไข
ทางการค้าเป็ นไปตามราคา และเงือ่ นไขขทางการค้าตลาด

1,320,855.723,416,9000.46
-

 ร่วมทุนมีการรซื้อกากนํ้ าตาลจาก บริษษัทั ฯ โดยราคา และเงื่อนไไข
การค้าเป็ นไปปราคา และเงือ่ นไขการค้าตตลาด
 อย่า งไรก็ดี ตัต ง้ แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม พพ.ศ.2556 กลุ่ม บริษัท ฯ ได้
ไ
ดําเนิ นการไมม่ใ ห้มกี ารซื้อขายนํ้ าตาล ทราย และกากนํ้ าตาล กัก บ
ร่วมทุน อีกต่อไป
อ
 กลุ่มบริษทั ฯ จัดจ้าง KTSI ในการดําเนินินการบํารุงรักษาเครื่องจักั ร
ของโรงงานโดดยการจัดจ้างซ่อมบํารุง กลุม่ บริษทั ฯ จะมีการประเมิมิน
ขอบเขตการรทํางาน และดําเนิ นการเ ปรียบเทียบราคากับบริษั
ษท
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รับเหมา
ก่อสร้าง และ
งานด้าน
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พ ภพ ภพวิภาค
พงศ์

ลักษณะรายการ

บริษทั ฯ TIS EPC
E และ EPPCO ได้จัจดั จ้าง KTSI ใน
การซ่อมบํารุงโรงงานของกลุ
โ
่มบริษทั ฯ โดยส่
โ วนใหญ่เป็ น
ค่าบริก าร ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ และค่าอะไหล่ต่า งๆที่
า งรักษาดังกล่าว
เกีย่ วข้องกับบํารุ

รายได้ค่าวัสดุด
เป็ นค่าวัสดุ ลววดเชือ่ ม และแก๊สที่ บริษทฯ
ทั TIS EPPCO
และ EPC ได้ขายให้
ข
ลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้จากการร ขายวัสดุ ลวดเชือ่ ม และแแก๊สให้แก่ KTSI

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56

ค
ความจํ
าเป็ นและความสมมเหตุสมผล

ซ่อมบํารุงต่างๆ
ง ซึง่ ในงานที่ KTSI ได้รบั การจัดจ้างนัน้ KTSI เสนนอ
ราคาทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ และเงือ่ นไขการค้าทีเ่ ทียยบเท่าเงือ่ นไขการค้าตลาดด
190,0000.00
 ในการนี้ บริษั
ษทั ฯ ได้ขายวัสดุ ลวดเชื่อม และแก๊สให้แก่ KTSI เพื
พื่อ
ใช้ในการบํารุงรักษาโรงงานของกลุ่มบบริษทั ฯ โดยใช้ราคาทุนบววก
กําไรประมาณ
ณร้อยละ 7.0 ทัง้ นี้ ในการรดําเนินการซ่อมบํารุงรักษา
ษ
โรงงานของกกลุ่ม บริษัท ฯ จะมีก ารขา ยวัส ดุ ลวดเชื่อ ม และแกก๊ ส
ให้แก่ผรู้ บั เหมมาทุกราย โดยมีนโยบายชชัดเจนว่า บริษทั ฯจะใช้ราคคา
ทุนบวกกําไรปประมาณร้อยละ 7.0 เช่นเดียวกับ KTSI
 ทีป่ ระชุมคณะะกรรมการตรวจสอบก่อนนการแปรสภาพของบริษทฯ
ทั
ครัง้ ที่ 1/25566 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่ประชชุม
คณะกรรมกาารก่อนการแปรสภาพของบบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมืมื่อ
วันที่ 9 มกราาคม พ.ศ. 2556 ได้มมี ติอิ นุ มตั คิ ่มู อื การจัดซื้อจัดจ้า้ ง
โดยในคู่มอื ดังกล่าวได้กําหนดว่าหากกมีการจัดจ้างการซ่อมบํารุง
3,1008.73
กลุ่ม บริษัท ฯจะต้องดําเนิ นการประกาาศ TOR เพื่อพิจารณ
ณา
ทั
คุณสมบัตขิ องบริษทั ทีจ่ ะรับจ้างในการรซ่อมบํารุง โดยกลุ่มบริษทฯ
มีค ณะกรรมกการเพื่อ พิจ ารณาคุ ณ สม บัติทางด้า นเทคนิ ค รวมททัง้
เงือ่ นไขทางกการค้า และราคาของผูเ้ ข้ารับการประกวด ทัง้ นี้ หากกผู้
ชนะการประะกวดราคาเป็ น บริษัท ที่ีเ กี่ ย วโยงกับ กลุ่ ม บริษัทฯ
ท
รายการดัง กล่
ก า วจะต้ อ งได้ ร ับ การออนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมกาาร
ตรวจสอบก่ อนที
อ ่ก ลุ่ ม บริษัท ฯ จะสามมารถดํา เนิ น การจัด จ้า งกกับ
บริษทั ดังกล่าวได้
 ทัง้ นี้คมู่ อื ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทนั ที

สิ นทรัพย์โรงไไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล
KTBP ได้ด้มกี ารจัดจ้างแรงงานเพื่อประกอบติดตัง้
เครื่องจักรจากก KTSI ในการก่อสร้างโคครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวล ขนาดกําลังการผลิต 60 เมกะวัตต์
ต มูลค่ารวมกัน

 KTBP จัดจ้างแรงงานเพื
ง
่อประกอบติดตตัง้ เครื่องจักรจาก KTSI ใน
ใ
้
การก่ อ สร้า ง โรงไฟฟ าพลัง งานชีว มววล โดยราคา และเงื่อ นไไข
ง้ ้
ทางการค้ า เ ป็ น ไปตามนโยบายภายยในของกลุ่ ม บริษัท ฯ ทังนี
24,030,0000.00
้
พจิ ารณาถึงต้นทุนของโครรงการโรงไฟฟาพลังงานชีชีว
บริษทั ฯ ได้พิ
มวล ดังกล่าวแล้
ว ว และเห็นว่าราคาที่ บบริษทั ฯ ได้จดั จ้าง KTSI นันน้
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56

ทัง้ สิ้น 50,0000,000 บาท โดยคาดว่า จะะดําเนิ นการแล้ว
เสร็จ และทัง้ น้นี้ KTBP ได้เริม่ เปิ ดดําเนินการเชิ
น
งพาณิชย์
เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556ภายในไตตรมาส 1 ปี 2556
เงิ นจ่ายล่วงหหน้ าค่าแรงงาน
KTBP ไดด้จ่ายเงิน ล่วงหน้ าค่าแรงงงานสําหรับการ
ก่อสร้างโครงกการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาาดกําลังการผลิต
60 เมกะวัตต์
เจ้าหนี้ ค่าประะกันผลงาน
เป็ น ค่ า รับ ประะกัน ผลงานจากการจัด จ้า งแรงงานของ
KTSI ในการรก่อสร้างโครงการโรงไฟฟฟ้าชีวมวล ขนาด
กําลังการผลิต 60 เมกะวัตต์

ค
ความจํ
าเป็ นและความสมมเหตุสมผล

ไม่ได้แพงไปกกว่าราคาในการก่อสร้าง โรรงไฟฟ้าลักษณะเดียวกันกักบ
โรงไฟฟ้าของง KTBP
 ทีป่ ระชุมคณะะกรรมการตรวจสอบก่อนนการแปรสภาพของบริษทฯ
ทั
ครัง้ ที่ 1/25556 เมื่อ วัน ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่ป ระชชุ ม
คณะกรรมกาารก่อนการแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมืมื่อ
วันที่ 9 มกราาคม พ.ศ. 2556 ได้มมี ติออนุ มตั คิ ู่มอื การจัดซื้อจัดจ้้าง
โดยในคู่มอื ดังกล่าวได้กําหนดว่าหากกมีการจัดจ้างการซ่อมบํารุง
กลุ่มบริษัทฯ จะต้องดําเนิ นการประกกาศ TOR เพื่อพิจารณ
ณา
คุณสมบัตขิ องบริษทั ทีจ่ ะรับจ้างในการรซ่อมบํารุง โดยกลุ่มบริษทฯ
ทั
มีค ณะกรรมกการเพื่อ พิจ ารณาคุ ณ สม บัติทางด้า นเทคนิ ค รวมททัง้
เงือ่ นไขทางกการค้า และราคาของผูเ้ ข้ารับการประกวด ทัง้ นี้ หากกผู้
ชนะการประะกวดราคาเป็ น บริษัท ที่ีเ กี่ ย วโยงกับ กลุ่ ม บริษัทฯ
ท
รายการดัง กล่
ก า วจะต้ อ งได้ ร ับ การออนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมกาาร
ตรวจสอบก่ อนที
อ ่ก ลุ่ ม บริษัท ฯ จะสามมารถดํา เนิ น การจัด จ้า งกกับ
บริษทั ดังกล่าวได้
 ทัง้ นี้นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทนั ที

ลูกหนี้ เงิ นให้กูก้ยืม
 KTBP
P

ปล่อยกู้ KTSI

เพื
พื่อใช้เป็ นเงินทุน

หมุนเวีวียน
 ดอกเบี
บีย้ รับ

ค่าสิ นค้าอื่น
 EPPC
CO ซือ้ วัสดุโรงงานจาก KTTSI

-

 KTBP ปล่อยกูใ้ ห้แก่ KTSI เพื่อสนับสนนุ นกิจการของ KTSI โดยคิคิด
อัตราดอกเบียประมาณร้
ย้
อยละMLR – 11.875 ต่อปี


น ้
244,1887.84  อย่างไรก็ดี ตังั ้ แต่วนั ที่ 31 มกราคม พ..ศ.2556 KTSI ได้ชาํ ระเงินกู
ดัง กล่ า วแล้ ว และกลุ่ ม บริษัท ฯ จะดํดํ า เนิ น การไม่ ใ ห้ ม ีร ายกาาร
ดังกล่าวอีกในนอนาคต
 EPPCO ได้
ไ มกี ารซื้ออิฐ ซึ่งเป็ นวัสดดุโรงงานคงเหลือจาก KTTSI
โดยราคา แลละเงือ่ นไขการค้า เป็ นไปตตามราคา และเงือ่ นไขการคค้า
171,6552.00
ตลาด
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ลูกเจ้าหนี้ การรค้า
 เป็ น ลูกหนี
ก ้ จ ากการที่ EPPCO
รับ จ้า งทํา
Steam
m Transformer ให้ KTSIเป็ นเจ้าหนี้
การค้าจากการที่ EPPCO ซือวั
อ้ สดุโรงงานจาก

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56
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 KTSI จัดจ้
ด างแรงงาน EPPCO ในการทําอุปกรณ์ Steaam
Transformerr ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของกาารก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาาน
2,140,000.00183,6667.64
ชีวมวล KTBBP โดยราคาและเงื่อนไขเปป็ นไปตามราคาและเงื่อนไไข
การค้าตลาด

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

 มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่านไได้แก่
( นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยะะกุล
(1)
( นางดารัตน์ วิภาตะกลลัศ
(2)
( นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะะกุล
(3)
ั ญ์ ศิรวิ รริิ ยิ ะกุล
( นายณัฎฐปญ
(4)
( นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
(5)
( นายบุญชัย นุ ชประยูร
(6)
 มีบ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถืออหุ้น ใน

ไ ษณุ
ไทยวิ
10. บริษทั เวศม์
วิษณุ จํากัด
(“เวศม์วษิ ณุ”)

ค่าเช่าโรงแรมม
ไทยวิษณุ เป็ นเจ้
น าของโรงแรมแกรนด์วิษณุ พลาซ่า ซึ่ง
ตัง้ อยู่ ท่ี 26-228 ถนน อรรถกวี อํ า เภภอเมือ ง จัง หวัด
นครสวรรค์ โดดยบริษทั ฯ และ TIS ได้มีมกี ารเช่าโรงแรม
ของไทยวิษณุ เป็ นครัง้ คราว
ค่าใช้จ่ายค้างจ่
ง าย
เป็ นค่าใช้จ่ายคค้างจ่ายจากการที่บริษทั ฯ และ TIS เช่า
โรงแรมของไททยวิษณุ

ก าโรงแรมจากไทยวิษณุ โดยราคา และเงื่อนไไข
498,9448.57 กลุ่มบริษทั ฯ มีการเช่
42,8440.83 การเช่าห้องโรงแแรมเป็ นไปตาม ราคา และะเงือ่ นไขการเช่าห้องโรงแรรม
ทีไ่ ทยวิษณุปล่อยเช่
ย าให้แก่บุคคลภายนอก

27,8000.00

 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือนาย

ค่าเช่าหอพักพนั
พ กงาน
สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
เวศม์วิษ ณุ เ ป็ นเจ้า ของหอพัก ตัง้ อยู่ท่ี ตํ า บลหนองโพ
 บริ
บ ษั ท ไทยวิ ษ ณุ นครสสวรรค์ อํ า เภอตาคลี จัง หวัด นครสวรรค์ ซึ่ง เป็ น หอพัก ที่อ ยู่
จํา กัด ซึ่ง เป็ น บริษัท ที่เ กี่ยวข้อ ง บริเวณใกล้กบโรงงานของ
บั
EPC และ EPPCO โดย
กันถือหุน้ ร้อยละ 99.0
EPC และ EPPCO ดําเนินการเชช่าหอพักสําหรับ
พนักงานจากเววศม์วษิ ณุ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่
ง าย
เป็ นค่าใช้จ่ายคค้างจ่ายที่ EPC และ EPPPCO เช่าหอพัก
สําหรับพนักงาานจากเวศม์วษิ ณุ

4,759,961.52725,7005.00

771,040.00340,8110.00

 กลุ่มบริษทั ฯ มีการเช่าหอพักพนักงานจากเวศม์วษิ ณุ โดยราคาใใน
การปล่อยเช่าประมาณห้
า
องละ 3,529.44 บาทต่อเดือน ซึ่งหากคิคิด
เป็ นผลตอบแทนเทียบกับทรัพย์สนิ ของงเวศม์วษิ ณุแล้ว อยูใ่ นเกณ
ณฑ์
า ษทั อืน่ ในตลาดเช่าหอพพักทัวไป
่
ทีไ่ ม่สงู ไปกว่าบริ

ไ
อย่างไรก็ดี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคมม พ.ศ.2555กลุ่มบริษทั ฯ ได้
ดําเนิ นการไมม่ให้มกี ารจัดส่งพนักงานน รปภ. ดังกล่าวให้แก่เวศศม์
วิษณุอกี ต่อไปป
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ค่าจ้างรปภ.
บริ ษั ท ฯ ได้ มีม ีก ารว่ า จ้ า งพนั ก งาน ร ปภ. และจัด ส่ ง
พนักงาน รปภ. ดังกล่าวให้แก่เวศม์วษิ ณุ

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

 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ
( นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยะะกุล
(1)
ั ญ์ ศิรวิ รริิ ยิ ะกุล
( นายณัฎฐปญ
(2)
 มีบ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถืออหุ้น ใน

N
NTIS

ค่าสิ นค้าอื่นๆ
TIS ซือ้ สินค้า และอุปกรณ์โรงงานจาก NTIS
N
เจ้าหนี้ การค้า และตั ๋วเงิ นจ่าย
เป็ นเจ้าหนี้การรค้า และตั ๋วเงินจ่ายจากกาารที่ TIS ซือ้
สินค้าอืน่ ๆ จากก NTIS

ลูกหนี้ เงิ นกู้ยืม
 TIS ปล่อยกู
อ ใ้ ห้แก่ NTIS เพือ่ สนับสนุ
บ นกิจการของ

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

ร
และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 1 ท่าน
มีกรรมการ
ใน KTSEเป็
K
น ผู้มอี ํานาจควบบคุม ใน
บริษั
ษทั ฯ กล่าวคือ นายพงศ์ภภพ ภพ
วิภาค

สิ นทรัพย์โรงไไฟฟ้ าพลังงานชีวมวล
KTBP ได้มกี ารจัดซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
ป จาก KTSE
้ าชีวมวลล ขนาดกําลังการ
ง
ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ
ผลิต 60 เมกะววัตต์
มูลค่ารวมกันทัทง้ สิ้น 421,524,889 บาท
บ โดยคาดว่า
จะไดํ า เนิ ด้ น การแล้
ก
ว เสร็ จ และเปิ ด ดํ า เนิ น การเชิ ง

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56
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 ในอดีต เพื่อความสะดวกในการทํ
ค
างาาน บริษัทฯ ได้มกี ารว่าจ้้าง
พนักงานรปภภ. และจัดส่งพนักงานดังกกล่าวให้แก่บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อ้ ง
กัน โดยราคา และเงือ่ นไขการชดเชยค่าพนักงาน รปภ. นัน้ เป็ นไป
ไ
ตามนโยบายภภายในของกลุม่ บริษทั ฯ แและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

12,882,579.5012,862,0447.35

472,0338.98

 TIS ซื้อสินค้า้ และอุปกรณ์โรงงานจากก NTIS โดยราคาเป็ นราคคา
ทุนที่ NTIS ซือ้ จากผูข้ ายบวกค่าดําเนินนการเล็กน้อย และมีเงือ่ นไไข
การค้าเท่ากับเงื
บ อ่ นไขการค้าทีผ่ ขู้ าย ขาายให้แก่ NTIS ทุกประการร
 อย่างไรก็ดี ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทั ฯ ได้
ไ
ดําเนินการไม่ม่ให้มกี ารซือ้ ขายสินค้าอืน่ ๆ กับ NTIS อีกต่อไป
 ทัง้ นี้ ค่าใช้จ่จา ยในการซื้อสิน ค้า และะอุป กรณ์ โ รงงานจาก NTTIS
สําหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็ นค่าใช้จ่ายที
ย ่
เกิดขึน้ จากสัญญาที
ญ ่ TIS ทําไว้กบั NTISS ก่อนปี พ.ศ. 2556

 TIS ได้ปล่อยกูใ้ ห้แก่ NTIS เพื่อสนับสนุนุ นกิจการของ NTIS โดยคิคิด
อัตราดอกเบียร้
ย้ อยละ 5.125 ต่อปี
 อย่างไรก็ดี ตังั ้ แต่วนั ที่ 25 มิถุนายน พ..ศ.2555 NTIS ได้ชาํ ระเงินกู
น ้
ดัง กล่ า วแล้ ว และกลุ่ ม บริษัท ฯ จะดํดํ า เนิ น การไม่ ใ ห้ ม ีร ายกาาร
ดังกล่าวอีกในนอนาคต
 KTBP จัดจ้าง KTSE ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดดย
ราคา และเงื่อนไขทางการค้
อ
าเป็ นไปตาามนโยบายภายในของกลลุ่ม
306,805,0000.00
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาถึงต้น้ ทุนของโครงการโรงไฟฟฟ้า
พลังงานชีวมววล ดังกล่าวแล้ว และเห็นวว่าราคาที่ บริษทั ฯ ได้จดั จ้า้ ง
KTSE นัน้ ไมม่ได้แพงไปกว่าราคาในการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าลักษณ
ณะ
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มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56

เดียวกันกับโรรงไฟฟ้าของ KTBP

พาณิชย์ภายในนไตรมาสที่ 41 ปี พ.ศ. 25556

เงิ นจ่ายล่วงหหน้ าค่าเครื่องจักร
KTBP ได้จ่จายเงินล่วงหน้ าค่าเครื่องจั
ง กรสําหรับการ
้
ก่อสร้างโครงกการโรงไฟฟาชีวมวล ขนาาดกําลังการผลิต
60 เมกะวัตต์

เจ้าหนี้ ค่าประะกันผลงาน
เป็ นค่ารับประกกันผลงานจากการจัดซือ้ เคครือ่ งจักร และอุป
กรณจาก KTSSE ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีว
มวล ขนาดกําลัลงการผลิต 60 เมกะวัตต์
เจ้าหนี้ การค้า
เป็ นเเป็ นค่ารับประกั
บ
นผลงานจากการจจัดซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ์จาก
า KTSE จ้าหนี้คา่ เครือ่ งจจักร และอุปกรณ์
้ าชีวมวลล ขนาดกําลังการ
ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ
ง
ผลิต 60 เมกะววัตต์

ค
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 ทีป่ ระชุมคณะะกรรมการตรวจสอบก่อนนการแปรสภาพของบริษทฯ
ทั
ครัง้ ที่ 1/25556 เมื่อ วัน ที่ 8 มกราคมม พ.ศ.2556 และที่ป ระชชุ ม
คณะกรรมกาารก่อนการแปรสภาพของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมืมื่อ
วันที่ 9 มกราาคม พ.ศ. 2556 ได้มมี ติออนุ มตั คิ ู่มอื การจัดซื้อจัดจ้้าง
โดยในคู่ ม ือ ดัด ง กล่ า วได้ กํ า หนดว่ า หหากมีก ารจัด จ้ า งก่ อ สร้ าง
า
โครงการ กลุลุ่มบริษัทฯจะต้องดําเนิ นกการประกาศ TOR เพื
พื่อ
พิจารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ที่จะรับจจ้างในการก่อสร้างโครงการ
ษทั ฯ มีคณะกรรมการเพื่อพพิจารณาคุณสมบัตทิ างด้าน
า
โดยกลุ่มบริษั
เทคนิ ค รวมมทัง้ เงื่อ นไขทางการค้า และราคาของผู้เ ข้า รับ กาาร
ประกวด ทัง้ นี้ หากผูช้ นะการประกวดราคา เป็ นบริษทั ที่เกี่ยวโยง
กับ กลุ่ ม บริษั
ษัท ฯ รายการดัง กล่ า วจะะต้ อ งได้ ร ับ การอนุ ม ัติจ าก
า
คณะกรรมกาารตรวจสอบก่อนทีก่ ลุ่มบริริษทั ฯ จะสามารถดําเนินการ
จัดจ้างกับบริษั
ษทดังกล่าวได้
-  ทัง้ นี้นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทนั ที

11,4492,694.31.0015,334,5660.34
ลูกหนี้ เงิ นกู้ยืม
 TIS และ KTBP ได้ปล่อยเงินกูใ้ ห้แก่ KTSE เพือ่

-

 TIS และ KTBP
K
ได้ปล่อยเงินกู้เพื่ออสนับสนุ น KTSE ในการ
ก่อสร้างโครงงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนนาดกําลังการผลิต 60 เมกกะ
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ลักษณะรายการ

สนับสนุนการก่
น อสร้างโรงไฟฟ้าขนาาด 60
เมกะวัตต์
 ดอกเบีย้ รับ
 ดอกเบีย้ ค้คางรับ
13. นายหวัง
เซียน ยู
(เป็ นวิศวกร)

น ต รชายของนายพงศ์ ภภพ ภพ ค่ า สัญ ญาว่ าจ้ า งออกแบบเครื่ อ งกําเนิ
เป็ นบุ
า ดไอนํ้ า ของ
วิภาค
า ซึ่งเป็ นผู้มอี ํานาจควบคุมของ โรงไฟฟ้ าพลังงานชี
ง
วมวล
บริษั
ษทั ฯ
เป็ นค่าออกแบบบเครื่องกําเนิดไฟฟ้า พรร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด และเครื่องดั
ง กฝุ่นเขม่าหม้อไอนํ้ าพรร้อมอุปกรณ์ ครบ
ชุดสําหรับโรงไไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาาดกําลังการผลิต
60 เมกะวัตต์

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56

ค
ความจํ
าเป็ นและความสมมเหตุสมผล

วัตต์ ของ KTTBPโดยคิดอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ MLR –
0.75 ถึง MLRR – 1.875
140,1336.99
 อย่างไรก็ดี ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มกราคม พพ.ศ. 2556 KTSE ได้ชําระ
เงินกู้ดงั กล่าวแล้
ว ว และกลุ่มบริษทั ฯ จะดําเนินการไม่ให้มรี ายการ
ดังกล่าวอีกในนอนาคต
 KTBP ได้ว่าจ้างนายหวัง เซียน ยูในกการออกแบบเครื่องกําเนิดไอ
ไ
่
นํ้ าพร้อมอุปกรณ์
ก ครบชุด และเครื่องดัดักฝุนเขม่าหม้อไอนํ้ าพร้อม
อ
อุ ป กรณ์ ค รบ ชุ ด โดยมีมูล ค่า ทัง้ สิ้น 55,000,000 บาท โดยได้ทํท า
5,000,0000.00สัญญาว่าจ้างดังกล่าวในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555
 KTBP ชําระเงินค่าจ้างเต็มจํานวน หลัลังจากการส่งมอบงานในไตตร
มาส 4 พ.ศศ. 2556KTBP คาดว่าจะะชําระเงินค่าจ้างเต็มจํานววน
หลังจากการสส่งมอบงานโดยมีกําหนดไไว้ภายในไตรมาส 2 พ..ศ.
2556
 สัญญาจ้างอออกแบบเครื่องกําเนิดไอนํ้ามูลค่า 5.0 ล้านบาท ลงวันที
น ่
28 สิงหาคม 2555
2

144. บริษทั สืบสิริ
สวัสดิ ์ จํากัด
(“สืบสิรสิ วัสดิ”)์
(ประกอบธุรกิจ
ซือ้ ขาย และให้
เช่าทรัพย์สนิ )

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

รายจ่ายค่าเช่าที่ดิน
EPC เช่าทีด่ นิ เนื้อที่ 48 ไร่ 44 ตารางววา ทีต่ ําบลหนอง
โพ อําเภอตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ จาก
จ สืบสิริสวัส ดิ ์
เพือ่ เป็ นทางเข้ข้าออกโรงงานของ EPC

สืบสิรสิ วัสดิ ์
ย วงหน้ า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่
ค่าเช่าทีด่ นิ จ่ายล่
ย วงหน้า

 EPC เช่าทีด่ นของสื
นิ
บสิรสิ วัสดิ ์ เพื่อประกอบกิจการของ EPC โดดย
185,0770.56
ราคา และเงื่อนไขการเช่าเป็ นราคา แและเงื่อนไขการเช่าที่ดีกว่วา
ราคาตลาด
 อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 EPC ได้ดาํ เนินการ
ทําสัญญาเช่าระยะยาวกั
า
บ สืบสิรสิ วัสดิ ์ โดยค่าเช่าทีด่ นิ ผืนดังกล่าว
า
จะ
เป็
น
200
0,000
บาทต่
อ
ปี
และจ
ะ
เพิ
่
ม
ขึ
้
น
ตามอั
ต
ราก
า
าร
99,9997.94
เปลีย่ นแปลงดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัวไปเ
่ เฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี นับแตต่ปี
พ.ศ. 2550 - 2554 โดยสัญญาดังกล่าาวมีอายุทงั ้ สิน้ 30 ปี และใให้
สิทธิบริ
ใ
ออายุได้อกี 30 ปี
์ ษทั ฯ ในการต่
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15. บริษทั โรงงาน
ทอผ้าใบใน
ล่อนชัยศิริ
จํากัด
(“โรงงานทอ
ผ้าใบในล่อน
ชัยศิร”ิ )
(ประกอบธุรกิจ
ผลิต และ
จําหน่ายผ้าใบ
ในล่อน และถุง
กระสอบ)
16. บริษทั ร่วมทุน
เทรดดิง้
นครสวรรค์
จํากัด (“ร่วม
ทุนเทรดดิง้
นครสวรรค์”)
(ประกอบธุรกิจ
ขนส่งสินค้า)

 มีก รรมการร่ ว มกัน 1 ท่ าาน คื อ

ลักษณะรายการ

ค่ากระสอบบรรจุนํ้าตาลทราย
น
นายมนตรี
เล็กวิจติ รธาดา
บริษัทฯ ซื้อกรระสอบบรรจุน้ํ าตาลทรายยจากโรงงานทอ
 มีกรรมการ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ผ้าใบในล่อนชัยั ศิร ิ
กัก บ ก ร ร ม ก า ร ถื อ หุ้ น ใ ห ญ่ ใ น
เจ้าหนี้ การค้า
โ
โรงงานทอผ้
าใบในล่อนชัยศิริ
เป็ นเจ้าหนี้การรค้าค่ากระสอบ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56
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อ
บริษัทฯ ซื้อกระสอบบรรจุน้ํ าตาลทรายจจากโรงงานทอผ้าใบในล่อน
58,292,4779.40 ชัย ศิริโ ดยราคา และเงื่อ นไขการค้า เป็ นนไปตามราคา และเงื่อ นไไข
23,085,6553.40 การค้าตลาด

22,016,3220.00
18,395,5118.43

 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่
( นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะะกุล
(1)
( นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
(2)
 มีบ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถืออหุ้น ใน

ร่ นเทรดดิง้ นครสวรรค์์
รวมทุ

ค่าบรรทุกนํ้าตาลทราย
TIS ได้จดั จ้า้ ง ร่วมทุนเทรดดิ้งนครสวรรค์เพื่อทําการ
ขนส่งนํ้าตาลททรายไปเก็บทีค่ ลังสินค้า

TIS จัดจ้างเพื่อทํทาการขนส่งนํ้าตาลทรายไไปเก็บทีค่ ลังสินค้าโดยราคคา
22,353,1668.32 และเงือ่ นไขทางกการค้าเป็ นไปตามราคา แลละเงือ่ นไขทางการค้าตลาดด
8,682,2338.19

ค่าใช้จ่ายค้างจ่
ง าย ค้างค่าบรรทุก
ค่าขนส่งนํ้าตาล
รายได้อื่น
เป็ นเงินชดเชยยค่านํ้าตาลเสียหายที่ TIS ได้รบั
เงิ นคํา้ ประกัน – ค่าขนส่ง
ตามปกติ บริษั
ษทั ฯ จะหักเงินคํ้าประกันค่าขนส่งไว้รอ้ ยละ
10 เพื่อ เป็ น หลั
ห ก ประกัน กรณี ท่ีม ีค่ า เ สีย หายจากการ
ขนส่ง โดยบริษั
ษทฯจะคืนเงินดังกล่าวภายยหลังการส่งมอบ

3,294,5223.20
3,355,2006.61

79,5888.18
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มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56
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สินค้าเสร็จสิน้
71,7000.00
50,8000.00
17. บริษทั ไทย
นอร์ทเทอร์นโม
ลาส จํากัด
(ประกอบธุรกิจ
ขายส่งทัวไป)
่

178.
บริษทั
ศิรเิ จริญเอ็กซ์
ปอร์ต จํากัด
(“ศิรเิ จริญ”)
(ณ ปจั จุบนั
มิได้ประกอบ
ธุรกิจใดๆ)

 มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่
( นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะะกุล
(1)
ั ญ์ ศิรวิ รริิ ยิ ะกุล
( นายณัฎฐปญ
(2)
( นางดารัตน์ วิภาตะกลลัศ
(3)
 มีบ ริษ ัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถืออหุ้น ใน

ลูกหนี้ เงิ นกู้
 TIS ได้ปล่อยเงินกูใ้ ห้แก่ บริษทั ไททยนอร์ทเทอร์น
โมลาส จํากั
า ดเพือ่ สนับสนุ นกิจการขของ บริษทั ไทย
นอร์ทเทออร์นโมลาส จํากัด
 ดอกเบีย้ รับ

บบริษัท ไทยนอร์ท เทอร์นนโมลาส
จํากัด
เจ้าหนี้ เงิ นกู้ยืยมื ในการปรับโครงสร้างหหนี้
 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่
( นายมนตรี เล็กวิจติ รธธาดา
(1)
 TIS ติดหนี
ห ้เงินกูก้ บั บริษทั ศิรเิ จริญเอ็
ญ กซ์ปอร์ต
( นายอภิชาต นุ ชประยูร
(2)
จํากัด
 มีกรรมการ บุคคลที่เกี่ยวขข้องกัน  ดอกเบีย้ จ่จาย
ถือ หุ้น ใน บริษัท ศิริเ จริญ
ญเอ็ก ซ์  ดอกเบีย้ ค้คางจ่าย
ป ต จํากัด
ปอร์

 TIS ได้ปล่อยกู
อ ้ให้แก่ บริษทั ไทยนอร์ทเทอร์นโมลาส จํากัดเพื
พื่อ
สนับสนุ นกิจการของบริ
ก
ษทั ไทยนอร์ทเทอร์นโมลาส จํากัดโดยคิคิด
อัตราดอกเบียร้
ย้ อยละ MLR
 อย่างไรก็ดี ตังั ้ แต่วนั ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2555 บริษทั ไทยนอรร์ท
เทอร์นโมลาสส จํากัดได้ชาํ ระเงินกูด้ งั กล่ล่าวแล้ว และกลุ่มบริษทั ฯ จะ
ดําเนินการไม่ม่ให้มรี ายการดังกล่าวอีกในนอนาคต
 ในอดีต TIS มีมหนี้สนิ กับสถาบันการเงิน ต่อมา ในช่วงปี พ.ศ.2550
– 2551 ศิรเิ จริญซึง่ มีผถู้ อื หุน้ ส่วนใหญ
ญ่ ได้แก่ นางเนาวรัตน์ หวัง
ปรีดาเลิศกุ ล ร้อยละ 62.5 บริษัท นํ้ าาตาลเอกผล จํา กัด ร้อยลละ
97,000,0000.00
25.0 และนายยมนตรี เล็กวิจติ รธาดา ร้อยละ 12.4 ได้ดําเนินการ
ซือ้ หนี้สนิ ของง TIS ทัง้ หมดจากสถาบันกการเงินดังกล่าว ซึง่ เป็ นส่วน
ว
1,920,0668.50
หนึ่งของการปปรับโครงสร้างหนี้ของ TISS
6
687,156,121.561,195,89
90.41
686,431,9443.47  TIS และ ศิริรเิ จริญ จะดําเนินการทําสัญ
ญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึงมี
ง่
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พพ.ศ. 2556 ซึง่ เป็ นวันทีศ่ าล
า
ล้มละลายกลาางมีคาํ สังยกเลิ
่
กให้ฟ้ื นฟูกกิจิ การของ TIS โดย TIS จะ
ดําเนินการผ่อนชํ
อ าระยอดหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าว
า
ภายในระยะเวลา 20 ปี นอกจากนี้ ศิรเจริ
ิ ญ จะคิดดอกเบี้ยทีอ่ ตั รา
ฝ
พย์เฉลีย่ ของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรั
กสิกรไทย จํากั
า ด (มหาชน) ธนาคารกรุรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ
ธนาคารกรุ งไทย
ง
จํ า กัด (มหาชน) บบนยอดเงิน คงค้ า งรวมกกับ
ดอกเบีย้ ค้างจจ่าย
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56

ค
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าเป็ นและความสมมเหตุสมผล

 อย่างไรก็ดี เมืมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศศ. 2556 ลูกหนี้ และเจ้าหนี
ห ้
ได้ตกลงแก้ไขสั
ข ญญาปรับโครงสร้างหนีนี้ โดยสัญญาปรับโครงสร้ร้าง
หนี้ฉบับแก้ไขจะมี
ข ผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนนที
ั ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ซึ่งลูกหนี้ ตกลงที่จะชําระหนี้ คงค้างแบบ่งเป็ นเงินต้น 97,000,0000
บาท และดอ กเบี้ย ค้า งจ่า ย 687,156,121.56 บาท ให้ก ับ เจ้า หนี
ห ้
โดยบริษทั ฯ เห็
เ นว่าการแก้ไขสัญญาปรัรับโครงสร้างหนี้ดงั กล่าวเป็ป็ น
ผลดีกบั บริษทฯ
ทั โดยทําให้ บริษทั นํ้าตาาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด ใน
ใ
ฐานะลูกหนี้มภาระในการชํ
ี
าระหนี้ลดลงง
 ทัง้ นี้ สัญญาปปรับโครงสร้างหนี้ดงั กล่าวได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่วน 2
หัวข้อ 13.5 สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
19. คณะบุคคลศิร
ภาคย์ และ
ประพันธ์
(ประกอบธุรกิจ
ทีป่ รึกษา
ทัวไป)
่

 เปป็ นคณะบุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โโดย
( นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะะกุล ซึง่
(1)

20. คณะบุคคลศิร
อาภา และ
ประพันธ์
(ประกอบธุรกิจ
ทีป่ รึกษา
ทัวไป)
่

ค่าบริ การทัวไ
่ ไป
 เปป็ นคณะบุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โโดย
( นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ซึง่ TIS ได้ว่าจ้าง คณะบุคคลศิรอาภา และะประพันธ์ในการ
(1)

ค่าบริ การทัวไ
่ ไป
บริษทั ฯได้ว่าจ้จาง คณะบุคคลศิรภาคย์ และประพันธ์ใน
เป็ นกรรมการของบริษษัทฯ
การให้บ ริก ารรวางระบบเทคโนโลยีเ ครืรื่อ งจัก รกล และ
( นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะะกุล ซึง่ เทคโนโลยีสารรสนเทศ
(2)
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
ให้บริการจัดกาารระบบควบคุมภายใน
((2) นางสาวศิรอาภา ศิรววิิ ริ ยิ ะกุล
ซึ่ง เป็ น กรรมการ แลละผู้ถือ
หุน้ ของบริษทั ฯ







บริษัท ฯได้้ว่ า จ้ า ง คณะบุ ค คลศิร ภภาคย์ และประพัน ธ์ ใ นกาาร
ให้บ ริก ารววางระบบเทคโนโลยีเ ครื่องจัก รกล และเทคโนโลลยี
สารสนเทศ
ทัง้ นี้ กลุ่มบริ
บ ษัทฯ จะดําเนินการไม่ให้มรี ายการดังกล่าวอีกใน
ใ
อนาคต โดยยนโยบายดังกล่าวเริม่ ตัง้ แแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ..ศ.
2556
TIS ได้ว่าจ้า้ ง คณะบุคคลศิรอาภา และประพันธ์ในการให้บริการ
จัดการระบบบควบคุมภายใน
ทัง้ นี้ ก ลุ่ม บ ริษัท ฯ จะดํา เนิ น การไม่ใให้ม ีร ายการดัง กล่า วอีก ใน
ใ
อนาคต โดยยนโยบายดังกล่าวเริม่ ตัง้ แแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ..ศ.
2556
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บ ษทั เกษตรไทย อินเตตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์คอรร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
บริ
บุบคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธธ์

ลักษณะรายการ

21. คณะบุคคล
ประเสริฐศิริ
(ประกอบธุรกิจ
ทีป่ รึกษา
ทัวไป)
่

 เปป็ นคณะบุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โโดย
( นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยยะกุ
(1)
ิ ลซึ่ง

ค่าบริ การทัวไ
่ ไป
บริษทั ฯ และ TIS
T ได้ว่าจ้าง คณะบุคคลประเสริฐศิริ ใน
การให้บริการปปรับปรุงระบบจัดการวัตถุดิดบิ

22. คณะบุคคล
ณัฎฐปญั ญ์
และศิรภาคย์
(ประกอบธุรกิจ
ทีป่ รึกษา
ทัวไป)
่
23. คณะบุคคลประ
ภาคย์ศริ ิ
(ประกอบธุรกิจ
ทีป่ รึกษา
ทัวไป)
่

 เปป็ นคณะบุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โโดย
ั ญ์ ศิริวริ ิยะกุ ล
( นายณัฎฐป ญ
(1)

244. คณะบุคคล
สิรวิ ุทธิวี์ รวัฒน์
และวรรณภรณ์
(ประกอบธุรกิจ
ทีป่ รึกษา
ทัวไป)
่
25. คณะบุคคล
สิรวิ ุทธิวรรณ
์

เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
( นางสาวสายศิร ิ ศิรวิ ริ ยะกุ
(2)
ิ ล

ค่าบริ การทัวไ
่ ไป
บริษทั ฯ และ TISได้
T ว่าจ้าง คณะบุคคลณ
ณัฎฐปญั ญ์และศิร
ซึง่ เป็ นกรรมการของบบริษทั ฯ ภาคย์ใ นการใให้บ ริก ารวางแผนด้านกาารตลาดระหว่า ง
( นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะะกุล ซึง่ ประเทศ
(2)
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

 เปป็ นคณะบุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โโดย
( นางดารัต น์ วิภ าตะกกลัศ ซึ่ง
(1)

ค่าบริ การทัวไ
่ ไป
บริษทั ฯ และ TISได้
T ว่าจ้าง คณะบุคคลประภาคย์ศริ ิ ใน
เป็ นกรรมการ และผูผู้ถือหุ้น การให้บริการพ
พัฒนาระบบบริหารบุคลากกร
ของบริษทั ฯ
( นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะะกุล ซึง่
(2)
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ค่าบริ การทัวไ
่ ไป
 เปป็ นคณะบุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โโดย
( นายสิร ิ วุ ท ธิ ์ เสีย มภ
(1)
ภัก ดี ซ่ึ ง บริษทั ฯได้ว่าจ้จาง คณะบุคคลสิรวิ ุทธิว์ รวั
รี ฒน์ และวรรณ
เป็ นกรรมการของบริษษัทฯ
ภรณ์ในการให้บ้ ริการในการวางแผนธุรกิจเอทานอล
( นายวีรวัฒน์ เสียมภักดดี
(2)
( นางสาววรรณภรณ์
(3)
ณ์ เสีย ม
ภักดี
 เปป็ นคณะบุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โโดย

ค่าบริ การทัวไ
่ ไป

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56

ค
ความจํ
าเป็ นและความสมมเหตุสมผล















บริษัทฯ แลละTIS ได้ว่าจ้าง คณะะบุ คคลประเสริฐศิริ ในการ
ให้บริการปรรับปรุงระบบจัดการวัตถุดบิ
ทัง้ นี้ กลุ่มบริ
บ ษัทฯ จะดําเนินการไม่ให้มรี ายการดังกล่าวอีกใน
ใ
อนาคต โดยยนโยบายดังกล่าวเริม่ ตัง้ แแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ..ศ.
2556
บริษทั ฯ แลละ TIS ได้ว่าจ้าง คณะบุคคคลณัฎฐปญั ญ์และศิรภาคคย์
ในการให้บริการวางแผนด้านการตลาาดระหว่างประเทศ
ทัง้ นี้ กลุ่มบริ
บ ษัทฯ จะดําเนินการไม่ให้มรี ายการดังกล่าวอีกใน
ใ
อนาคต โดยยนโยบายดังกล่าวเริม่ ตัง้ แแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ..ศ.
2556
บริษัท ฯ แลละ TISได้ว่ า จ้า ง คณะบุบุ ค คลประภาคย์ ศิริ ในกาาร
ให้บริการพัฒ
ั นาระบบบริหารบุคลากรร
ทัง้ นี้ กลุ่มบริ
บ ษัทฯ จะดําเนินการไม่ให้มรี ายการดังกล่าวอีกใน
ใ
อนาคต โดยยนโยบายดังกล่าวเริม่ ตัง้ แแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ..ศ.
2556
บริษทั ฯ ได้ด้ว่าจ้าง คณะบุคคลสิรวิ ุทธิวี์ รวัฒน์ และวรรณภรณ์ ใน
ใ
การให้บริการเกี
า ย่ วกับการวางแผนกาารบริหารบุคลากรในโรงงาาน
เอทานอล
ทัง้ นี้ กลุ่มบริ
บ ษัทฯ จะดําเนินการไม่ให้มรี ายการดังกล่าวอีกใน
ใ
อนาคต โดยนโยบายดังกล่าวเริม่ ตังงแต่
้ วนั ที1่ สิงหาคม พ..ศ.
2555
TIS ได้ว่าจ้าง คณะบุ คคลสิริวุท ธิว์ รรรณภรณ์ ในการให้บริการ
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บ ษทั เกษตรไทย อินเตตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์คอรร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
บริ
บุบคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
ภรณ์
(ประกอบธุรกิจ
ทีป่ รึกษา
ทัวไป)
่

ลักษณะความสัมพันธธ์

( นายสิร ิวุ ท ธิ ์ เสีย มภ
(1)
ภัก ดีซ่ึ ง

TIS ได้ว่าจ้จาง คณะบุคคลสิรวิ ุทธิว์ รรณภรณ์
ร
ในการ
เป็ นกรรมการของบริษษัทฯ
ให้บริการการววางแผนการตลาดต่างประะเทศของธุรกิจเอ
( นางสาววรรณภรณ์
(2)
ณ์ เสีย ม ทานอล
ภักดี

26. คณะบุคคลนาย  เปป็ นคณะบุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โโดย
พงศ์ภพ ภพ
((1) นายพงศ์ ภ พ ภพวิภ
ภาคซึ่ ง
วิภาค และ
เป็ น ผู้ม ีอํา นาจควบคคุ ม ของ
นางสาวรัตนา
บริษทั ฯ
บุณฑริก
( นางสาวรัตนา บุณฑริริก
(2)
(ประกอบธุรกิจ
ทีป่ รึกษา
ทัวไป)
่
27. คณะบุคคลนาย  เปป็ นคณะบุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โโดย
พงศ์ภพ ภพ
( นายพงศ์ ภ พ ภพวิภ
(1)
ภาคซึ่ ง
วิภาค และนาย
เป็ น ผู้ม ีอํา นาจควบคคุ ม ของ
นิรนั ด์ ผิวคราม
บริษทั ฯ
(ประกอบธุรกิจ
( นายนิรนั ด์ ผิวคราม
(2)
ทีป่ รึกษา
ทัวไป)
่
28. หจก. ลก
 เ ป็ นห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด ที่ ม ี ผู้ ม ี
(ประกอบธุรกิจ
อํา นาจควบคุ ม ของกลุ่ ม บบริษัท ฯ
ทีป่ รึกษา
ก าวคือ นายพงศ์ภพ ภพพวิภาค
กล่
ทัวไป)
่
เปป็ นหุน้ ส่วนใหญ่
29. หจก. ซิว่
(ประกอบธุรกิจ
ทีป่ รึกษา

ลักษณะรายการ

ค่าบริ การทัวไ
่ ไป
บริษทั ฯ ได้วา่ จ้จาง คณะบุคคลพงศ์ภพ ภพวิ
ภ ภาค และ
รัตนา บุณฑริก ในการให้บริการในการวางแผนทางด้าน
วิศวกรรม

ค่าบริ การทัวไ
่ ไป
TIS ได้วา่ จ้าง คณะบุคคลพงศ์ภพ ภพวิภาค
ภ และนายนิ
รันด์ ผิวคราม ในการให้บริการในการวางแผนทางด้าน
วิศวกรรม

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56
-

ค
ความจํ
าเป็ นและความสมมเหตุสมผล









เกีย่ วกับการรวางแผนการตลาดต่างปรระเทศของธุรกิจเอทานอล
ทัง้ นี้ กลุ่มบริ
บ ษัทฯ จะดําเนินการไม่ให้มรี ายการดังกล่าวอีกใน
ใ
อนาคต โดยนโยบายดังกล่าวเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม พ..ศ.
2555
บริษัท ฯได้้ว่ า จ้า ง คณะบุ ค คลพงศ์์ ภ พ ภพวิภ าค และ รัต นา
น
บุณฑริก ในนการให้บริการทางด้านวิศวกรรม
ทัง้ นี้ กลุ่มบริ
บ ษทั ฯ ได้ดําเนินการทําสัญญาว่าจ้าง นายพงศ์ภพ
ภ
ภพวิภ าค เป็ น พนั ก งานของบริษัท ฯ ตัง้ แต่ 1 มกราคม พ. ศ.
2556 ดังนันบริ
น้ ษทั ฯ จะไม่มรี ายการดัดังกล่าวอีกในอนาคต

TIS ได้ว่าจ้จาง คณะบุคคลพงศ์ภพ ภภพวิภาค และนายนิรนั ด์ ผิว
คราม ในกาารให้บริการทางด้านวิศวกรรรม
ทัง้ นี้ กลุ่มบริ
บ ษัทฯ จะดําเนินการไม่ให้มรี ายการดังกล่าวอีกใน
ใ
อนาคตโดยยนโยบายดังกล่าวเริม่ ตัง้ แแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ..ศ.
2556

ค่าบริ การทัวไ
่ ไป
EPPCO ได้วา่ จ้าง หจก. ลก ในการให้บริการทางด้าน
วิศวกรรม


- 

บริษทั ฯ ได้ว้ า่ จ้าง หจก. ลก ในการใหห้บริการทางด้านวิศวกรรมม
ทัง้ นี้ กลุ่มบริ
บ ษัทฯ จะดําเนินการไม่ให้มรี ายการดังกล่าวอีกใน
ใ
อนาคตโดยยนโยบายดังกล่าวเริม่ ตัง้ แต่วนั ที1่ มกราคม พ..ศ.
2556

ค่าบริ การทัวไ
่ ไป
อํา นาจควบคุ ม ของกลุ่ ม บบริษัท ฯ EPPCO ได้วา่ จ้าง หจก. ซิว่ ในการให้บริการทางด้าน
ก าวคือ นายพงศ์ภพ ภพพวิภาค วิศวกรรม
กล่


- 

บริษทั ฯ ได้ว้ า่ จ้าง หจก. ซิว่ ในการใหห้บริการทางด้านวิศวกรรมม
ทัง้ นี้ กลุ่มบริ
บ ษัทฯ จะดําเนินการไม่ให้มรี ายการดังกล่าวอีกใน
ใ
อนาคตโดยยนโยบายดังกล่าวเริม่ ตัง้ แต่วนั ที1่ มกราคม พ..ศ.

 เ ป็ นห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด ที่ ม ี ผู้ ม ี
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ทัวไป)
่
30. บริษทั ที.วาย.
ที.
เทรดดิง้ จํากัด
(ณ ปจั จุบนั
มิได้ประกอบ
ธุรกิจใดๆ)
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มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56

ค
ความจํ
าเป็ นและความสมมเหตุสมผล

เปป็ นหุน้ ส่วนใหญ่
 มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่าน ได้แก่
( นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะะกุล
(1)
ั ญ์ ศิรวิ รริิ ยิ ะกุล
( นายณัฎฐปญ
(2)
( นางดารัตน์ วิภาตะกลลัศ
(3)
( นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล
(4)
( นายมนตรี เล็กวิจติ รธธาดา
(5)
( นายอภิชาต นุ ชประยูร
(6)
 มีผถู้ อื หุ้นของบริษทั ฯ และะบริษทั

2556
เจ้าหนี้ เงิ นกู้ยืยมื ในการสนับสนุนกิ จกาาร
 TIS ติดหนนี้เงินกู้กบั บริษทั ที.วาย.ทีที.เทรดดิ้ง จํากัด
โดยเงินกูด้ งกล่
งั าวมีไว้เพือ่ สนับสนุ นกิจการของ
จ
TIS
 ดอกเบีย้ จ่าย




TIS ได้ด้กู้ยืมเงินจาก บริษัท ที. ววาย.ที.เทรดดิ้ง จํา กัด เพื
พื่อ
สนับสนุ นกิจการ
จ โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.0
อย่างไรก็ดี ตัง้ แต่วนั ที2่ 6 มิถุนายน พพ.ศ.2555 TIS ได้มกี ารชําระ
คืน เงิน กู้แ ล้ล ว ทัง้ นี้ กลุ่ ม บริษัท ฯ จะ ดํา เนิ น การไม่ใ ห้ม ีร ายก าร
ดังกล่าวอีกในอนาคต
ใ

-

ทีเ่ กีย่ วข้องกันถือหุน้ ใน บริริษทั ที.
ว .เทรดดิง้ จํากัด
วาย.ที
ลูกหนี้ เงิ นกู้จากการโอนสิ
า
ทธิ เรียกร้องจาก
ง บริ ษทั
นํ้าตาลเกษตรรไทย จํากัด
 บริษัท ฯได้้ร ับ โอนสิท ธิเ รีย กร้อ งใน ลูก หนี้ เ งิน กู้จ าก
บริษทั นํ้าตาาลเกษตรไทย จํากัด ซึง่ ในนอดีตปล่อยเงินกู้
ให้แก่ บริษทั ที.วาย.ที.เทรดดิง้ จํากัด
 ดอกเบีย้ รับ





ในอดีต บริษัทนํ้ าตาลเกษตรไทย จําากัด ได้มกี ารปล่อยกู้ให้แก่
แ
บริษทั ที.วาาย.ที.เทรดดิง้ จํากัด ต่อมมา ในปี พ.ศ. 2552 บริษั
ษท
นํ้าตาลเกษษตรไทย จํากัด ได้โอนโรงงงาน รวมทัง้ สิทธิเรียกร้องใใน
ลูก หนี้ เ งิน กู้ด งั กล่ า วมาที่ บริษัท ฯ โดยลูก หนี้ ด ัง กล่ า วมีอ ตั รา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 5.127
เมื่อวันที่ 211 มิถุนายน พ.ศ. 25555 บริษทั ที.วาย.ที.เทรดดดิ้ง
จํ า กั ด ได้ มีม ี ก ารชํ า ระคื น เงิ น กู้ แ ล้ ว ทัง้ นี้ กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ จะ
จ
ดําเนินการไไม่ให้มรี ายการดังกล่าวอีกในอนาคต

1831. บริษทั
นํ้าตาลเกษตร
ไทย จํากัด
(เดิมประกอบ
ธุรกิจผลิต และ
จําหน่าย

 มีบริษทั และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

น
บโครงสร้างหนี้
ลูกหนี้ เงิ นกู้ในการปรั
ถือหุน้ ในบริษทั นํ้าตาลเกษษตรไทย  TIS ไดด้ปล่อยกู้ให้แก่ บริษทั นํ้ าตาลเกษตรไทย
า
จํากัด
จํากัด
 ดอกเบีย้ ค้คางรับ
- ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
- คงเหลือสุทธิ

 TIS ได้ดาํ เนินินการปล่อยกู้ให้แก่บริษทั นํ้าตาลเกษตรไทย จํากักด
349,815,7226.72
เพือ่ เสริมสภาาพคล่อง
 ต่อมา บริษทั นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด ถูกฟ้องล้มละลาย และศาาล
ได้มคี าํ สังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2553
74,133,7330.14  ต่อมา บริษทั นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด ในฐานะลูกหนึ้ได้ย่นื คําร้อ้ ง
(4223,949,456.86)59,072,1778.82
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ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

 ดอกเบีย้ รับในงวด
(แต่ยงั ไม่ได้รบั ชําระจริง)

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56
(408,887,9055.54)
-

ค
ความจํ
าเป็ นและความสมมเหตุสมผล

พื่อ
ต่อเจ้าพนักงาานพิทกั ษ์ทรัพย์ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื
ขอประนอมหหนี้หลังล้มละลาย โดยเสนนอชําระหนี้ร้อยละ 5.0 จาาก
ยอดหนี้ทงั ้ หมมด
 ทัง้ นี้ TIS ได้ตัตง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินต้น ดอกเบี้ยค้า้ ง
รับ และ ดอกเบีย้ รับในงวดดังกล่าว เต็มมจํานวนแล้ว

19,990,7886.30
4,929,2334.98
ลูกหนี้ การค้า
 TIS ขายนนํ้าตาลทรายให้ บริษทั นํ้าตาลเกษตรไทย
า
จํากัด
 ค่าเผือ่ หนีนี้สงสัยจะสูญ
 คงเหลือสุทธิ

 TIS เคยขายนนํ้าตาลให้แก่ บริษทั นํ้าตาาลเกษตรไทย จํากัด โดยยัง
ไม่ได้รบั ชําระะค่าสินค้าดังกล่าว
 ตามทีเ่ ปิ ดเผยยข้างต้น บริษทั นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด ได้ย่นื คํคา
ร้องต่อเจ้าพนันักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ในวันนที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556
เพื่อขอประนนอมหนี้หลังล้มละลาย โด ยเสนอชําระหนี้ร้อยละ 5.0
5
(80,905,0133.88)
จากยอดหนี
้
ท
ทั
ง
ั
้
หมด
4
4,258,158.63(68,665,116
6.33)
16,498,0556.18  TIS ได้ตงั ้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 68,665,116.33 บาทตาาม
คําแนะนํ าของผูส้ อบบัญชี ทัง้ นี้ลูกหนีน้้ และเจ้าหนี้ได้ย่นื คําร้องเพื
พื่อ
ขอประนอมหหนี้ หลังล้มละลาย โดยคาาดว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูสูญ
ทีต่ งั ้ ไว้ในปจั จุจบนั อาจไม่เพียงพอและอาาจต้องตัง้ เพิม่ ในอนาคต
 อย่างไรก็ดี ตามที
ต บ่ ริษทั นํ้ าตาลเกษตรไทย จํากัด ได้ขอประนออม
หนี้ ห ลัง ล้ม ล ะลาย โดยเสนอชํ า ระห นี้ ร้อ ยละ 5.0 จากยอดหหนี้
ก่ าวมาข้างต้นดังนัน้ TISS จะได้รบั เงินดังกล่าวคืคืน
ทัง้ หมดดังทีกล่
บางส่วน
85,163,1772.51
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บริ
บุบคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
1932. บริษทั ภูม ิ
พัฒนา ธุรกิจ
จํากัด
(ประกอบธุรกิจ
ให้เช่า
อสังหาริมทรัพ
ย์)

ลักษณะความสัมพันธธ์

ลักษณะรายการ

มีบริษทั และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันถือ กําไรจากการรขายที่ดิน (Non-core)
หุ้ น ใน
ใ บริ ษั ท ภู ม ิ พ ั ฒ นา ธุ ร กิ จ  บริษทั ฯ ได้
ไ ขายทีด่ นิ บริเวณ จ.ลพบบุร,ี จ.อุทยั ธานี
จํากัดั
จ.นครสววรรค์ จ.เพชรบูรณ์ เชียงใหหม่ เนื้อทีร่ วม
6,970 ไร่ร 2 งาน 63.07 ตารางวา

 TIS ได้ขายที
า ด่ นิ บริเวณ จ.พิษณุโลก
ล จ.อุตรดิตถ์ จ.
สุโขทัย จ.แพร่
จ
จ.ลําปาง เนื้อทีร่ วม 744 ไร่ 3 งาน
99 ตารางงวา บริษทั ฯ ได้ขายทีด่ นิ บริ
บ เวณ จ.
กําแพงเพ
พชร, จ.ชัยนาท, จ.นครสวรรค์, จ.
เพชรบูรณ์
ณ, จ.ลพบุร,ี จ.สุพรรณบุร,ี จ.อุทยั ธานี, จ.
ปทุมธานีน เนื้อทีร่ วม 3,668 ไร่ 2 งาาน 93.87 ตรว.
 TIS ได้ขายที
า ด่ นิ บริเวณ จ.อุตรดิตถ์ถ, จ.พิษณุโลก,
จ.แพร่, จ.สุ
จ โขทัย เนื้อทีร่ วม 1,9822 ไร่ 28 ตรว.

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56

ค
ความจํ
าเป็ นและความสมมเหตุสมผล

 บริษทั ฯ ได้ทํทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนดํ
ิ าเนินขายที่ดนิ ส่วนที่ไม่
ไ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และธุรรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ให้กักบ
49,817,7771.13
บริษทั ภูมพิ ฒนาธุ
ฒ
ั
รกิจ จํากัด เมื่อวันั ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 25555
เนื้ อที่รวม 100,774 ไร่ 3 งาน 19.64 ตารางวา โดยใช้ราคาตาาม
มูลค่าทางบัญชี
ญ หรือราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระแล้วแต่ว่วา
มูลค่าใดจะสูงกว่
ง าา
 ในปี พ.ศ. 2 555 บริษัท ฯ ดํา เนิ น การรขายที่ดิน บางส่ว นจํา นววน
3,668 ไร่ 2 งาน 93.87 ตารางวา และดดําเนินการขายทีด่ นิ เพิม่ เติติม
จํานวน 6,9700 ไร่ 2 งาน 63.07 ตาราววา ในปี พ.ศ. 2556 รวมเนืนื้อ
ทีท่ งั ้ หมด 10,,639 ไร่ 1 งาน 60 ตารางววา
 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะใช้ท่ดี ินที่เหลือเพื่อพพัฒนาเป็ นแปลงไร่อ้อยข อง
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้ทําการแก้ไขสสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ กักบ
บริษทั ภูมพิ ฒนาธุ
ฒ
ั
รกิจ จํากัด แล้ว ในไไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
-  TIS
ได้้ทํา สัญ ญาจะซื้อ จะขายทีที่ดิน ส่ ว นที่ไ ม่เ กี่ย วข้อ งกกับ
กระบวนการรผลิต และธุ ร กิจ ของบริษษััท ฯ กับ บริษัท ภูม ิพ ฒ
ั นา
น
ธุรกิจ จํากัด เมื
เ อ่ วันที่ 10 พฤษภาคม พพ.ศ. 2555 จํานวน 2,709 ไร่
46.7 ตารางววา โดยใช้ราคาตามมูลค่าททางบัญชี หรือราคาประเมิมิน
จากผูป้ ระเมินอิ
น สระแล้วแต่วา่ มูลค่าใดจะะสูงกว่า
 ในปี พ.ศ. 25555 TIS ดําเนินการขายทที่ดนิ บางส่วนจํานวน 1,982
7,597,9885.00
ไร่ 28 ตารางงวา และดําเนินการขายทีที่ดนิ เพิม่ เติมจํานวน 744 ไร่
3 งาน 99 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2556 รวมเนื้อทีท่ งั ้ หมด 2,726 ไร่
3 งาน 127 ตารางวา
ต
 ทัง้ นี้ ภายหลังั TIS และ บริษทั ภูมพิ ฒ
ฒนาธุ
ั
รกิจ จํากัด ได้ทาํ การ
ประเมินพื้นที่ดงั กล่าวใหม่ จึงพบว่าพื้นที่ในสัญญาจะซื้อจะขาาย
ที่ดิน จํานวนดดังกล่า ว มีเ นื้ อ ที่น้ อ ยกว่ าพื้น ที่จ ริง ประมาณ 28 ไร่
ส่งผลให้พ้นื ที่ท่รี ะบุ ในสัญญาจะซื้อจะะขายเพิ่มขึ้นจาก 2,709 ไร่
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มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56

ค
ความจํ
าเป็ นและความสมมเหตุสมผล

46.7 ตารางวาา เป็ นประมาณ 2,737 ไร่ 46.7 ตารางวา
 ทัง้ นี้ TIS จะขขายทีด่ นิ ทีเ่ หลือจํานวน 100 ไร่ 20 ตารางวา คืนให้กักบ
ชาวไร่อ้อย โดย
โ TIS ได้ทําการแก้ไขสสัญญาจะซื้อจะขายที่ดนิ กักบ
บริษทั ภูมพิ ฒนาธุ
ฒ
ั
รกิจ จํากัด แล้ว ในไไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
 รายละเอีย ด ของรายการขายที่ดิน ได้ด้ถู ก เปิ ด เผยอยู่ใ นส่ว นที่ี 2
หัวข้อ 5.1สินทรั
น พย์ถาวรหลักของกลุม่ บบริษทั ฯ
ลูกหนี้ อื่น ๆ
TIS ขายทีด่ นิ ให้
ใ บริษทั ภูมพิ ฒ
ั นาธุรกิจ จํากัด
2033. นายณัฎฐ
ปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะ
กุล

ั ญ์ ศิ ริ วิรริิ ย ะกุ ล เงิ นกู้ยืมกรรมมการ
 นายณั ฎ ฐป ญ
เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
นายณัฎฐปญั ญ์
ญ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ชําระเงินกูธนาคารเพื
ธ้
อ่
การเกษตรและะสหกรณ์การเกษตรแทน TIS
T ในฐานะผูค้ ้าํ
ประกัน
ดอกเบีย้ จ่าย
นายณัฎฐปญั ญ์
ญศริ วิ ริ ยิ ะกุล ชําระดอกเบียเงิ
ย้ นกูธ้ นาคาร
เพือ่ การเกษตรรและสหกรณ์การเกษตรแททน TIS ในฐานะ
ผูค้ ้าํ ประกัน
ดอกเบีย้ ค้างจจ่าย

-500,0000.00
 เนื่องจาก TISS ได้ย่นื ขอฟื้ นฟูกจิ การตต่อศาลล้มละลายกลาง ทาง
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
ก
การรเกษตร ในฐานะเจ้าหนี้ของ
ั
TIS จึงแจ้งมาายัง คุณณัฎฐปญญ์ ศิรวิ ริิ ยิ ะกุล ในฐานะผูค้ ้าํ ประกกัน
12,000,0000.00
ให้ชําระหนี้แทน
ท TIS คุณณัฎฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล จึงชําระเงินค้า้ ง
จ่ า ยทัง้ หมด จํ า นวน 12,000,000.000 บาท ให้แ ก่ ธ นาคารเพื
พื่อ
การเกษตรแลละสหกรณ์การเกษตร ดังนนัน้ ภาระหนี้สนิ ที่ TIS ติด
กับธนาคารเพพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จึงถูกโอนมมา
115,726.0359,1778.08
เป็ นหนี้สนิ ระหหว่าง TIS และคุณณัฏฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
180,1664.38
 ทัง้ นี้ เงินกูย้ มดั
มื งกล่าวมีเงือ่ นไขการจ่ายยเงินเป็ นระยะเวลา 4 ปี และ
คิดดอกเบี้ยร้อ้ ยละ 2 โดยเงื่อนไขการรจ่ายเงิน และอัตราดอกเบีบี้ย
ดังกล่าว เป็ นเงื
น ่อนไขการจ่ายเงิน และอัตราดอกเบี้ย เทียบเท่ากักบ
เงินกู้ยมื เดิมของ
ข ธนาคารเพื่อการเกษษตรและสหกรณ์ การเกษตตร
ทุกประการ
 ทัง้ นี้ ศาลได้มีมคี าํ สังยกเลิ
่
กคําสังให้
่ ฟ้ืนฟูกจิ การของ TIS เมือ่ วันที่ 1
พฤษภาคม พ.ศ.
พ 2556 โดย TIS ได้จจะดําเนินการคืนเงินดังกล่าว
า
เรียบร้อยแล้วต่
ว อไป

2134. บริษทั ไทย
เอกลักษณ์

 มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านได้แก่
( นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยยะกุ
(1)
ิ ล

จ
รายการซื้อกิ จการ
บริษทั ฯ ได้จะดดําเนินการซือ้ กิจการของ บริษทั ไทย

 ทีป่ ระชุมคณะะกรรมการตรวจอบ ครัง้ ที่ี 3/2556 และคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครัง้ ทีท่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 เมมษายน 2556 ได้มมี ติอนุ มัมติ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 197

Formattte
Before: 2

Formattte

Formattte

Formattte

Formattte
Before: 2

Formattte

บ ษทั เกษตรไทย อินเตตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์คอรร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
บริ
บุบคคล/นิ ติบคุ คล
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ลักษณะรายการ

((2) นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยยะกุ
ิ ล
ั
( นายณัฏฐปญญ์ ศิรวิ รริิ ยิ ะกุล
(3)

เอกลักษณ์เพาาเวอร์ จํากัด ในวันทีว่ นั ที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556โดยยคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็
เ จภายใน
พ 2556
 มีกรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.
กั น ถื อ หุ้ น ใ น บ ริ ษั ท ไ ท ย
เอกลักษณ์เพาเวอร์ จํากัดั

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56
221,7166.47-

ค
ความจํ
าเป็ นและความสมมเหตุสมผล

ให้ บริษทั ฯ ซื้อกิจการของบริษทั ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จํากักด
ด้วยจํานวนเงิงิน 221,716.47 บาท ซึ่งเเทียบเท่ากับมูลค่าทางบัญชี
ญ
ของบริษทั ดังกล่าวโดยบริษทั ฯ ได้ชาํ ระเงินในวันที่ 22 พฤษภาคคม
พ.ศ. 2556
 บริษัท ฯ มีแผนที
แ ่จ ะใช้บ ริษัท ดัง กล่ า วในการก่ อ สร้า งโรงไฟฟฟ้ า
พลังงานชีวมววลจากชานอ้อย ซึง่ เป็ นโคครงการในอนาคต
 การที่บริษทั ฯ ต้องซื้อกิจการของ บริษษัทั ไทยเอกลักษณ์ เพาเวอร์
จํ า กัด เนื่ อ ง จาก บริษัท ไทยเอกลักกษณ์ เ พาเวอร์ จํ า กัด ได้
ไ
ดําเนินการยื่นขออนุ
น
ญาตด้านสิง่ แวดลล้อมไว้แล้ว ส่งผลให้การซืซื้อ
กิจการดังกล่าว จะช่วยให้บริษัทฯ สาามารถประหยัดเวลาในการ
ดําเนินการด้านเอกสารใหม่
า
ทงั ้ หมด

2235. บริษทั รวม
ผล
อุตสาหกรรม
นครสวรรค์
จํากัด(“RPE”)
(เดิมประกอบ
ธุรกิจผลิต และ
จําหน่าย
นํ้าตาลทราย
ณ ปจั จุบนั
มิได้ประกอบ
ธุรกิจใดๆ)

 มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่านได้แก่
( นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
(1)
( นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
(2)
ั ญ์ ศิรวิ ริ ยยะกุ
( นายณัฏฐปญ
(3)
ิ ล
( นายสิรวิ ุทธิ เสียมภักดี
(4)
( นายมนตรี เล็กวิจติ รธธาดา
(5)
( นางดารัตน์ วิภาตะกลัลัศ
(6)

า
้าตาล
รายการซื้อนํ้าตาลและกากนํ
บริษทั ฯ TIS และ
แ EPC ซือ้ นํ้าตาลทราย และกากนํ้าตาล
จาก RPE
เจ้าหนี้ การค้า
ค่านํ้าตาล และะกากนํ้าตาล
รายการขายกกากนํ้าตาล
บริษทั ฯ และ TIS
T ขายกากนํ้าตาลให้กบั RPE

 มี ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ และ ลูกหนี้ การค้า
บริษัท ที่เ กี่ย วข้อ งกัน ถืออหุ้น ใน
ค่ากากนํ้าตาล
RPE

 รายการซื้อ นํน้ า ตาลและกากนํ้ า ตาลสสามารถแจกแจงได้ เ ป็ น 2

รายการดังนี้
(1) บริษัทฯ และ TIS ดําเนิ นการซื้อนํ้ าตาลทราย และ
กากนํ้าตาลบางส่ส่วนจาก RPE โดยราคา แและเงือ่ นไขการค้า เป็ นราคคา
และเงื่อนไขการค้าตลาด การซื้อขายดังกกล่าวเป็ นไปตามการระบาาย
559,174,2222.90 สต๊อกนํ้าตาลทราาย และกากนํ้าตาลทีเ่ หลือขของ RPE
อย่างไรก็ก็ตาม ณ วันที่ 8 พฤษภาคคม พ.ศ. 2556 RPE มีสต๊อก
อ
นํ้ า ตาลทรายเห ลือ อยู่ท งั ้ สิ้น ประมาณ 5, 269,400 กิโ ลกรัม ซึ่ง เป็ป็ น
นํ้าตาลทรายโคววตา ก โดยบริษทั ฯ ดําเนินนการซื้อสต๊อกนํ้าตาลทราาย
511,6889.35 ส่วนที่เหลือดังกล่าวในราคาตลาดซึ่งเป็ นนราคาควบคุมตามประกาาศ
ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิ
ภ
ชย์เท่ากับ 20.33 บาทตต่ อ
กิโลกรัม (ซึง่ เป็ นราคาที
น
ร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ และเมือ่ หักภาษีมลู ค่าเพิ
พิม่
ออกแล้วราคาจะเท่ากับ 19.00 บาทต่อกิโลลกรัม) หักด้วยค่าใช้จ่ายเงิงิน
นํ าส่งกองทุนอ้อยและนํ้ าตาลทรายเท่ากับ 5.7196 บาทต่อกิโลกรรัม
และค่าเก็บสต๊อกนํ
ก ้ าตาลทรายเท่ากับ 0.455 บาทต่อกิโลกรัม (คิดจาาก
138,133,6778.86
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มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56

ค
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าเป็ นและความสมมเหตุสมผล

ค่าเก็บสต๊อกนํ้ าตาลทรายที
ต
่ 0.15 บาทตต่อกิโลกรัมต่อเดือน และจะ
จัด เก็ บ เป็ น เวลาา 3
เดือ น) โดยคิคิด เป็ น เงิน ทัง้ สิ้น ประมาาณ
67,608,509.76 บาท
บ ภายในเดือนมิถุนายนน พ.ศ. 2556
2.1 ทัง้ นี้ การขายดังกล่าวเป็ นผลมมาจากการที่ RPE ได้ปล่อย
อ
เช่าสินทรัพย์โรงงานนํ้ าตาล ให้แก่ บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหาคคม
พ.ศ. 2555 รวมททัง้ โอนใบอนุ ญาตประกอบบกิจการโรงงานมาทีบ่ ริษทฯ
ทั
ในวันที่ 27 กุมภาพั
ภ นธ์ พ.ศ. 2556 แล้ว RRPE จึงไม่สามารถจําหน่ าย
า
นํ้าตาลทรายเองไได้
(4)(2) EPC มีการซือ้ กากนํ้าตาลจากก RPE เพือ่ ใช้ในการผลิตเอ
ต

Formattte
Text 1, Co
C

ทานอล โดยราคาาซื้อขายเป็ นไปตามนโยบบายภายในกลุ่มบริษทั ฯ การ
ซื้อขายดังกล่าวเเป็ นไปตามการระบาย สตต๊อกกากนํ้ าตาลที่เหลือของ
RPE โดยบริษทฯ
ทั จะดําเนินการไม่ให้มรี าายการดังกล่าวอีกในอนาคคต
และจะบังคับใช้นโยบายดั
น
งกล่าวในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556ตามมที่
RPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โรงงานนํ้ าาตาลทัง้ หมดให้แก่ บริษทฯ
ทั
ตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และไได้ดาํ เนินการโอนใบอนุ ญาต
า
ประกอบกิจการโโรงงานมาที่บริษทั ฯ ในวันั ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ..ศ.
2556 อย่า งไรก็ก็ดี ในช่ว งเวลาดัง กล่า ว RPE
ยัง มีส ญ
ั ญาขาาย
กากนํ้ าตาลคงค้้างอยู่กบั ลูกค้าภายนอก ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจําหน่ าย
า
กากนํ้าตาล ให้ RPE
R เพื่อให้ RPE สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาทีค่ งค้า้ ง
ดังกล่าวได้ โดยรราคา และเงือ่ นไขการค้า เป็ นราคา และเงือ่ นไขการคค้า
ตลาด
เจ้าหนี้ การค้า
ค่าปุ๋ยและยาราายการซื้อนํ้าตาลและกาากนํ้าตาล
บริษทั ฯ TIS และ
แ EPC ซือ้ นํ้าตาลทราย และกากนํ้าตาล
จาก RPE

 เนื่องจาก RPPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โโรงงานนํ้าตาลทัง้ หมดให้แก่
แ

บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 RPE จึงขายสต๊อกปปุ๋ย
และยา ให้แก่บริษทั ฯ ทีม่ ลู ค่าทางบัญชี
47,167,2889.08 (5) รายการซื้อ นํน้ า ตาลและกากนํ้ า ตาลสสามารถแจกแจงได้ เ ป็ น 2
รายการดังนี้
27,587,8556.03
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บริษั
ษัท ฯ และ TIS
ดําเนิ นนการซื้อ นํ้ าตาลทราย แลละ
กากนํ้าตาลบางส่ส่วนจาก RPE โดยราคา แและเงือ่ นไขการค้า เป็ นราคคา
463,846,1882.34 และเงื่อนไขการคค้าตลาด การซื้อขายดังกลล่าวเป็ นไปตามการระบายยส
ต๊อกนํ้าตาลทรายย และกากนํ้าตาลทีเ่ หลือของ RPE
(6)

Formattte
numberin
ng

2.1
อย่างไรก็
ง ตาม ณ วันที่ 8 พฤษษภาคม พ.ศ. 2556 RPE มีส
ต๊อกนํ้าตาลทรายยเหลืออยู่ทงั ้ สิน้ ประมาณ 5,269,400 กิโลกรัม ซึง่ เป็ป็ น
นํ้ าตาลทรายโคววตา ก โดยบริษทั ฯ จะดดําเนินการซื้อสต๊ อกนํ้ าตาาล
ทรายส่ ว นที่เ หลืลือ ดัง กล่ า วในราคาตลาดดซึ่ง เป็ น ราคาควบคุ ม ตาาม
ประกาศของกรมมการค้าภายในกระทรวงพพาณิชย์เท่ากับ 20.33 บาาท
ต่ อ กิ โ ลกรั ม (ซึซึ่ ง เป็ นราคาที่ ร วมภาษีษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และเมื่ อ หัห ก
ภาษีมูลค่าเพิม่ ออกแล้
อ
วราคาจะเท่ากับ 19.00 บาทต่อกิโลกรัม) หัหก
ด้วยค่าใช้จ่ายเงินนํ าส่งกองทุนอ้อยและนํนํ้ าตาลทรายเท่ากับ 5.7196
บาทต่อกิโลกรัม และค่าเก็บสต๊อกนํ้ าตาลททรายเท่ากับ 0.45 บาทตต่อ
กิโลกรัม (คิดจากกค่าเก็บสต๊อกนํ้าตาลทรายยที่ 0.15 บาทต่อกิโลกรัมต่ตอ
เดือน และจะจัดเก็
เ บเป็ นเวลา 3 เดือน) โดยคิดเป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมาาณ
67,608,509.76 บาท
บ ภายในภายในเดือนมิมิถุนายน พ.ศ. 2556
ทัง้ นี้ การขายดังกล่
ก าวเป็ นผลมาจากการที่ RPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์
พ
โรงงานนํ้ าตาล ให้
ใ แก่ บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555
รวมทัง้ โอนใบอนุนุ ญาตประกอบกิจการโรงงงานมาทีบ่ ริษทั ฯ ในวันที่ 27
2
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แล้ว RPE จึงไม่สาามารถจําหน่ ายนํ้าตาลทราาย
เองได้
(7)
EPCC มีการซื้อกากนํ้าตาลจากก RPE เพื่อใช้ในการผลิตเอ
ต
ทานอล โดยราคาาซื้อขายเป็ นไปตามนโยบบายภายในกลุ่มบริษทั ฯ การ
ซื้อขายดังกล่าวเเป็ นไปตามการระบาย สตต๊อกกากนํ้ าตาลที่เหลือของ
RPE โดยบริษทฯ
ทั จะดําเนินการไม่ให้มรี าายการดังกล่าวอีกในอนาคคต
และจะบังคับใช้นโยบายดั
น
งกล่าวในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
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เจ้าหนี้ การค้า
ค่าปุ๋ยและยา

ค่าใช้จ่ายในกการขาย
RPE จ่ายเงินนํนาส่งจากกองทุนค่านํ้าตาลลโควตา (ก) และ
สํารองจ่ายค่าไฟฟ
ไ ้ าทีโ่ รงงานแทน บริษทฯ
ทั
รายการซื้อวัสดุ
ส โรงงาน
บริษทั ฯ ซือ้ วัสดุ
ส โรงงาน จาก RPE
เจ้าหนี้ การค้า
ค่าวัสดุโรงงานน

ค่าใช้จ่ายในกการขาย
RPE จ่ายเงินนํนาส่งจากกองทุนค่านํ้าตาลลโควตา (ก) และ
สํารองจ่ายค่าไฟฟ
ไ ้ าทีโ่ รงงานแทน บริษทฯ
ทั
ค่าใช้จ่ายค้างจ่
ง าย
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 เนื่องจาก RPPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โโรงงานนํ้าตาลทัง้ หมดให้แก่
แ

6
63,840,677.14
-

Formattte

บริษทั ฯ ตัง้ แต่
แ วนั ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.. 2555 RPE จึงขายวัสดุ
ส
โรงงาน ให้แก่
แ บริษทั ฯ ที่มูลค่าทางบัญ
ญชี เนื่องจาก RPE ได้
ไ
ปล่อยเช่าสินทรั
น พย์โรงงานนํ้ าตาลทังงหมดให้
้
แก่ บริษัทฯ ตัง้ แต่
แ
วันที่ 15 สิงหาคม
ห พ.ศ. 2555 RPE จึงขายสต๊อกปุ๋ย และยา ให้แก่
แ
บริษทั ฯ ทีม่ ลค่
ลู าทางบัญชี

27,587,8556.03

21,834,2888.94
-

65,985,5553.44

 เนื่องจาก RPPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โโรงงานนํ้าตาลทัง้ หมดให้แก่
แ

Formattte

บริษทั ฯ ตัง้ แต่
แ วนั ที่ 15 สิงหาคม พ.ศศ. 2555 อย่างไรก็ดี ในช่วง
เวลาดังกล่าว บริษทั ฯ อยู่ในช่วงการแแจ้งหน่ วยงานราชการ และ
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RPE ต้องสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการขขายในช่วงคาบเกีย่ วดังกล่าว
า
แบ่งเป็ นเงิน นํ าส่ง จากกองทุน ค่านํ้ า ตตาลโควตา (ก) จํานววน
21,692,337.331 บาท และค่าไฟฟ้าจจํานวน 141,951.63 บาาท
ในช่วงคาบเกีกีย่ วดังกล่าว ดังนัน้ บริษททฯ
ั จึงต้องชําระคืนค่าใช้จ่าย
า
ในการขายใหห้แก่ RPE โดยตัวเงินทีช่ชําระนัน้ เท่ากับจํานวนเงินที
น ่
RPE ได้สาํ รองจ่
ร ายแทนบริษทั ฯ ทุกปประการเนื่องจาก RPE ได้
ไ
ปล่อยเช่าสินทรั
น พย์โรงงานนํ้ าตาลทังงหมดให้
้
แก่ บริษัทฯ ตัง้ แต่
แ
วันที่ 15 สิงหาคม
ห พ.ศ. 2555 RPE จึงขายวัสดุโรงงาน ให้แก่
แ
บริษทั ฯ ทีม่ ลค่
ลู าทางบัญชี
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เวลาดังกล่าว บริษทั ฯ อยู่ในช่วงการแแจ้งหน่ วยงานราชการ และ
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า
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ค่าใช้จา่ ยในกาารขาย และค่าไฟฟ้า
-

รายจ่ายค่าเช่าที่ดิน
KTIS เช่าทีด่ นิ เนื้อที่ 173 ไร่ 95.9 ตาราางวา ทีต่ าํ บล
บ้านมะเกลือ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวั
ห ดนครสวรรค์
ลูกหนี้ เงิ นประะกันค่าเช่าโรงงาน
เป็ นเงินประกันการเช่
น
าค่าเช่าทีด่ นิ โรงงานนํ้าตาล และค่า
เช่าเครือ่ งจักร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่
ย วงหน้ า
ค่าเช่าทีด่ นิ โรงงงานและเครือ่ งจักรจ่ายล่วงหน้า

23. บริษทั อะโกร
เอทานอล
จํากัด

ต้นทุนทางกาารเงิ น
ดอกเบีย้ จ่ายบันั ทึกบัญชีตามสัญญาเช่าทางการเงิ
ท
น
อาคารและเครืองจั
่ กร
มีบ ริษั ท ที่ เ กี่ ย วขข้ อ งกัน กําไรจากการรขายที่ดิน
ถือ หุห้น ใน บริษัท อะโกรเอททานอล (Non-Core)
จํากัดั
 บริษทั ฯ ได้ขายทีด่ นิ บริเวณ จ.นครรสวรรค์ เนื้อที่
รวม 1,0333 ไร่ 2 งาน 47.10 ตรว.

ดังนัน้ บริษทฯ
ทั จึงต้องชําระคืนค่าใช้้จ่ายในการขายให้แก่ RPPE
โดยตัวเงินทีชํช่ าระนัน้ เท่ากับจํานวนเงินนที่ RPE ได้สาํ รองจ่ายแททน
บริษทั ฯ ทุกประการ
ป
 บริษทั ฯ เช่าที
า ด่ นิ ของ RPE ซึง่ เป็ นส่ววนหนึ่งของการเช่าสินทรัพย์
พ

5,300,0000.00

โรงงานนํ้าตาาลทรายของ RPE
 สัญญาเช่าทีด่ นิ ดังกล่าวได้ถูกทําขึน้ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ..ศ.
2555 โดยมีมีค่าเช่าเท่ากับ 5,300,000 บาทต่อปี และจะมีการปรรับ
ขึน้ ได้ทุกรอบ 5 ปี ตามอัตรารวมขของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทัวไ
่ ไป
101,000,0000.00
เฉลีย่ ย้อนหลัง 5 ปี และจะปรับเพิม่ ไมม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของคค่า
เช่าในปีก่อนที
น จ่ ะมีการปรับขึน้ ค่าเช่า
 สัญญาดังกลล่าวมีอายุ 30 ปีและให้สทิ ธิบริษทั ฯในการต่ออายุได้อีอกี
30 ปี
62,098,8115.82  ราคาการปล่อยเช่
อ าดังกล่าวเป็ นไปตามมราคาประเมินโดยผูป้ ระเมิมิน
อิสระ 2 ราาย ได้แก่บริษทั ไนท์แฟรรงค์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด เมื่อวันที
น ่ 8 พฤษภาคมพ.ศ. 25555 และ บริษทั ซาลแมนนน์
34,147,3889.55
(ฟาร์อสี ท์) จํากั
า ด เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาาคม พ.ศ. 2555
 บริษ ัท ฯ ได้ด้ทํา สัญ ญาจะซื้อ จะขายที
ที่ดิน ส่ว นที่ไ ม่เ กี่ย วข้อ งกกับ

กระบวนการรผลิตและธุรกิจของกลุ่มบบริษทั ฯ กับ บริษทั อะโกรรเอ
4,575,2442.50
ทานอล จํากักด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนน พ.ศ. 2555 จํานวน 1,0333
ไร่ 2 งาน 46.11 ตารางวา โดยใช้ราคคาตามมูลค่าทางบัญชี หรืรือ
ราคาประเมินจากผู
น
ป้ ระเมินอิสระแล้วแแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
 อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ทําการแก้ไขสัสัญญาจะซื้อจะขายทีด่ นิ กักบ
บริษทั อะโกกรเอทานอล จํากัด เพิม่ เเติม เมื่อวันที่ 18 กันยายยน
พ.ศ. 2556 โดยมี
โ สาระสําคัญในการแแก้ไขจํานวนทีด่ นิ เป็ น 1,033
ไร่ 2 งาน 477.1 ตารางวา
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 ทัง้ นี้ ในปี พ.ศ.
พ 2556 บริษัท ฯ ดํา เนิ น การขายที่ดิน ดัง กล่ าว
า

จํานวน 1,0333 ไร่ 2 งาน 47.1 ตารางววา เรียบร้อยแล้ว
 รายละเอีย ดของรายการขายที
ด
่ดิน ไดด้ถูก เปิ ด เผยอยู่ใ นส่วนทีที่ 2

หัวข้อ 5.1 ทรั
ท พย์สนิ หลักของกลุม่ บริษษัทฯ


244. บริษทั อี.พี.ซี.
เพาเวอร์ จํากัด

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

มี บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ถื ออหุ้ น ใน กําไรจากการรขายที่ดิน
บริษั
ษทั อี.พี.ซี.เพาเวอร์ จํากัด
(Non-Core)
บริษทั ฯ ได้ขายยทีด่ นิ บริเวณ จ.นครสวรรรค์ และ จ.
ชัยนาท เนื้อทีรวม
ร่ 439 ไร่ 79 ตรว.

69,5553.00  EPPCO ได้ด้ทํา สัญ ญาจะซื้อ จะขายทีที่ดิน ส่ว นที่ไ ม่เ กี่ย วข้อ งกกับ
กระบวนการรผลิตและธุรกิจของกลุ่มบบริษทั ฯ กับ บริษทั อะโกรรเอ
ทานอล จํากัด เมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จํานวน 14 ไร่ร่ 3
งาน 34 ตาารางวา โดยใช้ร าคาตามมมูล ค่ า ทางบัญ ชี หรือ ราคคา
ประเมินจากกผูป้ ระเมินอิสระ แล้วแต่มลลค่
ู าใดจะสูงกว่า
 ทัง้ นี้ ในปี พ.ศ.
พ 2556 EPPCO ดําเนินนการขายทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ป็ น
จํานวน 14 ไร่
ไ 3 งาน 34 ตารางวา เรียยบร้อยแล้ว
(1) รายละเอีย ดของรายการขายที
ด
่ดิน ไดด้ถูก เปิ ด เผยอยู่ใ นส่วนทีที่ 2
หัวข้อ 5.1 ทรั
ท พย์สนิ หลักของกลุม่ บริษษัทฯ

3,701,3888.00
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 บริษ ัท ฯ ได้ด้ทํา สัญ ญาจะซื้อ จะขายที
ที่ดิน ส่ว นที่ไ ม่เ กี่ย วข้อ งกกับ

Formattte

กระบวนการผลิตและธุรกิจของกลุ่มบบริษทั ฯ กับ บริษทั อี.พี.ซี.
เพาเวอร์ จํากั
า ด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 จํานวน 6005
ไร่ 2 งาน 2.1
2 ตารางวา โดยใช้ราคคาตามมูลค่าทางบัญชี หรืรือ
ราคาประเมินจากผู
น
ป้ ระเมินอิสระ แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
 อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ได้ทําการแก้ไขสัสัญญาจะซื้อจะขายทีด่ นิ กักบ
บริษทั อี.พี.ซี.เพาเวอร์ จํากัด เมื่อวันนที่ 18 กันยายน พ.ศ. 25556
โดยมีสาระสํสําคัญในการแก้ไขจํานวนทีทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั ฯ จะดําเนินการ
ขายให้แก่ บริ
บ ษทั อี.พี.ซี.เพาเวอร์ จําากัด เหลือเพียง 439 ไร่ 79
ตารางวา โดดยบริษทั ฯ จะใช้ทด่ี นิ ทีเ่ หลืลือจํานวน 166 ไร่ 1 งาน 24
2
ตารางวา เพื
พือ่ พัฒนาเป็ นแปลงไร่ออ้ ยขของบริษทั ฯ
 ทัง้ นี้ ในปี พ.ศ.
พ 2556 บริษัท ฯ ดํา เนิ น การขายที่ดิน ดัง กล่ าว
า
จํานวน 4399 ไร่ 79 ตารางวา เรียบร้อยยแล้ว
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บ ษทั เกษตรไทย อินเตตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์คอรร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
บริ
บคุ คล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56
งวดด 3 เดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มี.ค.
56

ค
ความจํ
าเป็ นและความสมมเหตุสมผล

 รายละเอีย ดของรายการขายที
ด
่ดิน ไดด้ถูก เปิ ด เผยอยู่ในส่ว นที่ี 2

หัวข้อ 5.1 ทรั
ท พย์สนิ หลักของกลุม่ บริษษัทฯ
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บริษทั เกษษตรไทย อินเตอร์ร์เนชันแนล
่
ชูการ์ร์คอร์ปอเรชัน่ จํากักด (มหาชน)

11.2 รายการปรับโครงสร้
บ
างการถือหุ้นในกลุลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อการเข้าจดททะเบียนในตลลาดหลักทรัพย์ยฯ
ใในปี บญ
ั ชีสน้ิ สดวั
สุ นที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25555 บริษทั ฯ ได้
ไ ดําเนินการปปรับโครงสร้างงการถือหุน้ ภายในกลุ่ม
บริษทั ฯ เพื่อให้โครงสสร้างการถือหุนมี
น้ ความโปร่งใสและลดประเ
ใ
เด็นความขัดแย้งทางผลประะโยชน์ โดยบริรษัทฯ ได้
ดําเนิ นการซื
ก ้อหุ้นบริษั
ษทที่มกี ารดํา เนิ นงานเกี่ยวข้องโดยตรงกักับธุร กิจผลิตและจํ
แ าหน่ ายนํ้ าตาลทราย และธุ
แ รกิจ
ต่อเนื่องจํ
ง านวน 5 บริษั
ษทจากกลุม่ ผูถืถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยมีรายลละเอียดการดําเนินการ ดังต่ออไปนี้
วันที่ทาํ ราายการ1

25 เม.ย. 2555
2

หุ้นที
น ่
เกี่ยวข้
ว อง

ผูจ้ ่ายเงิ น
(ผูซ้ ื้อหุ้น)

หุ้ น สามมัญ ของ
EPPCO
O
จํ า น ว น
2,400,0000 หุน้

บริษทั ฯ

หุ้ น สามมัญ ของ
EPPCO
O จํานวน
240,0000 หุน้

บริษทั ฯ

บริษทั ไซเล็ม อินเวส
เม้นท์ส จํากัดั (“XI”)

หุ้ น สามมัญ ของ
EPC จํานวน
512,0000 หุน้

บริษทั ฯ

บริษทั คิง วัน อันดัสตรี
จํากัด(“KW
WI”)

หมายเหตุ1วันทีท่ าํ สัญญาโอนหุหุน้

ผูร้ บั เงิ น
(ผูข้ ายหุ้น/ ผูอู้ อกหุ้น
ใหม่)
บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชัน่
WC”)
ลิมเิ ต็ด(“KW

จํจานวนเงิ น
(บาท)

หมายเหตุ

45,930,000.0
- ตามสัญ ญาซื้ อขายหุ
อ
้ น ระหว่ า ง
และะ หุน้ สามัญ
บริษทั ฯ และ KWC
K
บริษทั ฯ จะะ
ของงบริษทั ฯ
ซื้ อ หุ้ น จาก KW
WC ในราคาตามม
มูลค่คาไม่เกิน
มู ล ค่ า ที่ ต กลงไไว้ ต ามสัญ ญาคื อ
8722,670,000
382.8 บาทต่ อหุ
อ ้ น โดยบริษัท ฯ
บาทท
ชํ า ร ะ ค่ า หุ้ น เ ป็ น เ งิ น จํ า น ว น
45,930,000.0 บาท
บ และบริษัท ฯ
จะออกหุ้น ให้ KWC อีก มูล ค่ า ไมม่
เ กิ น 872,6700,000บ า ท ทั ้ ง นี้
รายละเอียดขอองรายการดังกล่าว
เป็ นไปตามสัญญาซื้อขายหุน้ ทีไ่ ด้ด
ถู ก เปิ ด เผยไว้้ ใ นส่ ว นที่ 2หัว ข้ อ
13.12สัญญาซือขาย
อ้
4,6600,000.0 และ - ตามสัญ ญาซื้ อขายหุ
อ
้ น ระหว่ า ง
หุนสามั
น้
ญของ
บริษทั ฯ และ XI
X บริษทั ฯ จะซื้อ
บริษั
ษทฯ มูลค่าไม่
หุ้น จาก XI ใน ราคาตามมูล ค่ า ที่
เกิน 87,270,000
ตกลงไว้ ต ามสสัญ ญาคื อ 382.88
บาทท
บาทต่อหุ้น โดยบริษทั ฯ ชําระค่า
หุ้น เป็ น เงิน จํ า นวน 4,600,000.00
ษัท ฯ จะออกหุ้น ใหห้
บาท และบริษั
XI อี ก มู ล ค่ า ไ ม่ เ กิ น 87,270,0000
บาททัง้ นี้รายละะเอียดของรายการร
ดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาซื้อขายย
ด
ในส่วนที่ 2
หุ้นที่ได้ถูกเปิ ดเผยไว้
หัวข้อ 13.12 สัญ
ั ญาซือ้ ขาย
15,290,000.0
- ตามสัญ ญาซื้ อขายหุ
อ
้ น ระหว่ า ง
และะ หุน้ สามัญ
บริษทั ฯ และ KWI
K บริษทั ฯ จะซื้อ
ของงบริษทั ฯ
หุน้ จาก KWI ในนราคาตามมูลค่าที่
มูลค่คาไม่เกิน
ตกลงไว้ ต าม สั ญ ญาคื อ 597.33
2900,510,000
บาทต่อหุ้น โดยบริษทั ฯ ชําระค่า
บาทท
น 15,290,000.00
หุ้นเป็ นเงินจํานวน
บาท และบริษั
ษัท ฯ จะออกหุ้น ใหห้
KWI อี ก มู ล ค่ า ไ ม่ เ กิ น
2 9 0,510,000บ า ท ทั ้ ง นี้
รายละเอียดขอองรายการดังกล่าว
เป็ นไปตามสัญญาซื้อขายหุน้ ทีไ่ ด้ด
น วนที่ 2 หัวข้อ
ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่
13.12 สัญญาซือ้ ขาย

ส่วนที่ 2 หน้
ห าที่ 205

บริษทั เกษษตรไทย อินเตอร์ร์เนชันแนล
่
ชูการ์ร์คอร์ปอเรชัน่ จํากักด (มหาชน)
วันที่ทาํ ราายการ1

หุ้นที
น ่
เกี่ยวข้
ว อง

ผูจ้ ่ายเงิ น
(ผูซ้ ื้อหุ้น)

5 พ.ค. 25555

หุ้ น สามมัญ ของ
KTBP จํานวน
1,250,0000 หุน้

บริษทั ฯ

ผูร้ บั เงิ น
(ผูข้ ายหุ้น/ ผูอู้ อกหุ้น
ใหม่)
บริษทั ยู ที กร๊รุ๊ป จํากัด

10 พ.ค. 2555
2

หุ้ น สามมัญ ของ
KTBP จํานวน
375,0000 หุน้

บริษทั ฯ

นางสาวฉัวอิ
ว่ ง๋ อิง๋

หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง
บริษั
ษ ทฯ มูลค่ าไม่
เกิ น 215,440,000
บาทท

หุ้ น สามมัญ ของ
KTBP จํานวน
375,0000 หุน้

บริษทั ฯ

นายฉัว่ คิมิ ฮัว้

หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง
บริษั
ษ ทฯ มูลค่ าไม่
เกิ น 215,440,000
บาทท

หุ้ น สามมัญ ของ
EPC จํานวน
335,6444 หุน้

บริษทั ฯ

บริษทั ซิโนแทท็ค กรุ๊ป
จํากัด(“SSG”)

หุนสามั
น้
ญของ
บริษั
ษทฯ มูลค่าไม่
เกิน
2000,470,000
บาทท

หุ้ น สามมัญ ของ
EPC จํานวน
335,6664 หุน้

บริษทั ฯ

บริษทั ฟาร์อสี ท์ด์ สิ ทิลเลอร์
จํากัด (“FED”)

หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง
บริษั
ษ ทฯ มูลค่ าไม่
เกิ น 200,470,000
บาทท

16 พ.ค. 2555
2

หมายเหตุ1วันทีท่ าํ สัญญาโอนหุหุน้

จํจานวนเงิ น
(บาท)
3722,490,000.0

หมายเหตุ

- บริษทั ยู ที กรุ๊ป โพรพริเอทารี่ ลิ
มิเ ต็ด ขายหุ้น สามัญ ของ KTBPP
ให้บริษทั ฯ ในราาคาตามมูลค่าทีต่ ก
ลงไว้ตามสัญญาคือ 298.0 บาทท
ต่อหุน้
- ตามสัญ ญาซื้ อขายหุ
อ
้ น ระหว่ า ง
บริษั ท ฯ และ นางสาวฉั ว่ อิ๋ง อิ๋ง
อ ้ น จาก นางสาวว
บริษัท ฯ จะซื้อหุ
ฉัว่ อิง๋ อิง๋ ในราคาตามมูลค่า ที่ต ก
ญ อ 574.5 บาทท
ลงไว้ต ามสัญ ญาคื
ต่อหุ้น และบริษั
ษทฯ จะออกหุ้นใหห้
นางสาวฉั ว่ อิ๋งอิ
ง ๋ง มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น
215,440,000
บาททัง้ นี้
รายละเอียดขอองรายการดังกล่าว
เป็ นไปตามสัญญาซื้อขายหุน้ ทีไ่ ด้ด
น วนที่ 2 หัวข้อ
ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่
13.12 สัญญาซือ้ ขาย
- ตามสัญ ญาซื้ อขายหุ
อ
้ น ระหว่ า ง
บริษทั ฯ และ นายฉั
น ว่ คิมฮัว้ บริษทั
ฯ จะซื้อหุ้นจากก นายฉัว่ คิมฮัว้ ในน
ราคาตามมู ล ค่ค า ที่ ต กลงไว้ ต ามม
สัญญาคือ 574..5 บาทต่อหุน้ และะ
บริษทั ฯ จะออกกหุน้ ให้ นายฉัว่ คิม
ฮั ว้ มู ล ค่ า ไม่ เกิ
เ น 215,440,0000
บาททัง้ นี้รายละะเอียดของรายการร
ดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญาซื้อขายย
ด
ในส่วนที่ 2
หุ้นที่ได้ถูกเปิ ดเผยไว้
หัวข้อ 13.12 สัญ
ั ญาซือ้ ขาย
- ตามสัญ ญาซื้ อขายหุ
อ
้ น ระหว่ า ง
บริษทั ฯ และ SG
S บริษทั ฯ จะซื้อ
หุ้นจาก SG ในนราคาตามมูลค่าที่
ตกลงไว้ ต าม สั ญ ญาคื อ 597.33
บาทต่ อ หุ้น แลละบริษัท ฯ จะออกก
หุ้ น ให้ SG
มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น
2 0 4,700,0000 บ า ท ทั ้ ง นี้
รายละเอียดขอองรายการดังกล่าว
เป็ นไปตามสัญญาซื้อขายหุน้ ทีไ่ ด้ด
น วนที่ 2 หัวข้อ
ถูกเปิ ดเผยไว้ในส่
13.12 สัญญาซือ้ ขาย
- ตามสัญ ญาซื้ อขายหุ
อ
้ น ระหว่ า ง
บริษทั ฯ และ FED บริษทั ฯ จะซื้อ
หุน้ จาก FED ในนราคาตามมูลค่าที่
ตกลงไว้ ต าม สั ญ ญาคื อ 597.33
บาทต่ อ หุ้น แลละบริษัท ฯ จะออกก
หุ้น ให้ FED
จํา นวนไม่เ กิน
204,700,000 หุน้ ทัง้ นี้รายละเอียด

ส่วนที่ 2 หน้
ห าที่ 206

บริษทั เกษษตรไทย อินเตอร์ร์เนชันแนล
่
ชูการ์ร์คอร์ปอเรชัน่ จํากักด (มหาชน)
วันที่ทาํ ราายการ1

2 ก.ค. 25555

หุ้นที
น ่
เกี่ยวข้
ว อง

ผูจ้ ่ายเงิ น
(ผูซ้ ื้อหุ้น)

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

จํจานวนเงิ น
(บาท)

หุ้ น สามมัญ ของ
TIS จํานวน 1
หุน้

บริษทั ฯ

นางสาวกนกทิพย์
พ ศิรวิ ริ ยิ ะ
กุล

100.0 -

หุ้ น สามมัญ ของ
TIS จํานวน
5,607,3323 หุน้

บริษทั ฯ

บริษทั จรูญหทัยเอกโฮลดิ
ย
ง้
จํากัด

5
560,732,300.0
-

หุ้ น สามมัญ ของ
TIS จํานวน
1,180,1170 หุน้

บริษทั ฯ

นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

1
118,017,000.0
-

หุ้ น สามมัญ ของ
TIS จํานวน 10
หุน้

บริษทั ฯ

นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

1,000.0 -

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

บริษทั ฯ

นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

5
536,249,300.0
-

บริษทั ฯ

นายสิรวิ ุทธิ ์ เสีสียมภักดี

หุ้ น สามมั ญ ของ
EPPCO
O จํานวน
40,001 หุน้

บริษทั ฯ

นายณัฎฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

4,767,565.99 -

หุ้ น สามมัญ ของ
EPPCO
O
จํานวนน 3 หุน้

บริษทั ฯ

นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

357.6 -

หุ้ น สามมัญ ของ
EPPCO
O
จํ า น ว น
320,0000 หุน้
หุ้ น สามมัญ ของ
EPPCO
O
จํ า น ว น
1, 880 , 0 0 0
หุน้

บริษทั ฯ

นางสาวกนกทิพย์
พ ศิรวิ ริ ยิ ะ
กุล

3
38,139,574,.5
-

บริษทั ฯ

บริษทั ศิรเิ จริญเอ็
เ กซ์ปอร์ต
จํากัด

2
224,069,999.9
-

100.0 -

หมายเหตุ

ของรายการดังกล่
ง า วเป็ น ไปตามม
สัญญาซื้อขายหหุ้นที่ได้ถูกเปิ ดเผยย
ไว้ใ นส่ว นที่ 2
หัว ข้อ 13.122
สัญญาซือ้ ขาย
นางสาวกนกททิ พ ย์ ศิ ริ วิ ริ ย ะกุ ล
ขายหุน้ สามัญของ TIS ให้บริษทั ฯ
ในราคาตามมูมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ คื อ
100.0 บาทต่อหุหน้
บริษทั จรูญหทัยั เอกโฮลดิง้ จํากัด
ขายหุน้ สามัญของ TIS ให้บริษทั ฯ
ในราคาตามมูมู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ คื อ
100.0 บาทต่อหุหน้
นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ TISS ให้บริษทั ฯ ในน
ราคาตามมูลค่าที
า ต่ ราไว้คอื 100.00
บาทต่อหุน้
นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ TISS ให้บริษทั ฯ ในน
ราคาตามมูลค่าที
า ต่ ราไว้คอื 100.00
บาทต่อหุน้
นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ TISS ให้บริษทั ฯ ในน
ราคาตามมูลค่าที
า ต่ ราไว้คอื 100.00
บาทต่อหุน้
นายสิริวุ ท ธิ ์ เสีสีย มภัก ดี ขายหุ้น
สามัญของ TISS ให้บริษทั ฯ ในน
ราคาตามมูลค่าที
า ต่ ราไว้คอื 100.00
บาทต่อหุน้
นายณัฎฐปญั ญ์
ญ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายย
หุน้ สามัญของ EPPCO ให้บริษทั
ฯ ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีคอื
119.2 บาทต่อหุหน้
นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ EPPPCO ให้บริษทั ฯ
ในราคาตามมูลค่ า ตามบัญ ชีคือ
119.2 บาทต่อหุหน้
นางสาวกนกทิพย์
พ ศิรวิ ริ ยิ ะกุลขายย
หุน้ สามัญของ EPPCO
E
ให้บริษทั
ฯ ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีคอื
119.2 บาทต่อหุหน้
บริษทั ศิรเิ จริญเอ็
ญ กซ์ปอร์ต จํากัด
ขายหุ้นสามัญของ
ข EPPCO ใหห้
บริษัท ฯ ในรา คาตามมูล ค่ า ตามม
บัญชีคอื 119.2 บาทต่อหุน้

หมายเหตุ1วันทีท่ าํ สัญญาโอนหุหุน้

ส่วนที่ 2 หน้
ห าที่ 207

บริษทั เกษษตรไทย อินเตอร์ร์เนชันแนล
่
ชูการ์ร์คอร์ปอเรชัน่ จํากักด (มหาชน)
วันที่ทาํ ราายการ1

12 ก.ค. 2555
2

หุ้นที
น ่
เกี่ยวข้
ว อง

ผูจ้ ่ายเงิ น
(ผูซ้ ื้อหุ้น)

หุ้ น สามมัญ ของ
EPPCO
O
จํ า น ว น
3,999,995
หุน้
หุ้ น สามมัญ ของ
EPPCO
O
จํ า น ว น
620,0000 หุน้
หุ้ น สามมัญ ของ
EPC จํานวน
640,0000 หุน้

บริษทั ฯ

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

PSP

บริษทั ศิรเิ จริญเอ็
เ กซ์ปอร์ต
จํากัด

บริษทั ฯ

บริษทั ศิรเิ จริญเอ็
เ กซ์ปอร์ต
จํากัด

หุ้ น สามมัญ ของ
EPC จํานวน
665,6000 หุน้

บริษทั ฯ

บริษทั นํ้าตาลเอกผล
จํากัด

หุ้ น สามมัญ ของ
EPC จํานวน
71,1100หุน้

บริษทั ฯ

นายณัฎฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามมัญ ของ
KTBP จํานวน
2,480,0000 หุน้

บริษทั ฯ

TIS

หุ้ น สามมัญ ของ
KTBP จํานวน
19,9988 หุน้

บริษทั ฯ

นายณัฎฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามมัญ ของ
KTBP จํานวน
500,0000 หุน้

บริษทั ฯ

นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามมัญ ของ
TIS จํานวน 1
หุน้

นางงดารัตน์ วิภา
ตะกลัศ

บริษทั ฯ

หุ้ น สามมัญ ของ
TIS จํานวน 1
หุน้

นายมมนตรี เล็กวิจติ ร
ธาดา

บริษทั ฯ

หุ้ น สามมัญ ของ
TIS จํานวน 1
หุน้

นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะ
กุล

บริษทั ฯ

หมายเหตุ1วันทีท่ าํ สัญญาโอนหุหุน้

จํจานวนเงิ น
(บาท)

หมายเหตุ

4
476,744,084.8
- บริษทั ที.วาย.ที. เทรดดิ้ง จํากัด
ข EPPCO ใหห้
ขายหุ้นสามัญของ
บริษัท ฯ ในรา คาตามมูล ค่ า ตามม
บัญชีคอื 119.2 บาทต่อหุน้
73,895,999.9 - บริษทั ศิรเิ จริญเอ็
ญ กซ์ปอร์ต จํากัด
ขายหุ้นสามัญของ
ข EPPCO ใหห้
PSP ในราคาตามมูลค่าตามบัญชี
คือ 119.2 บาทต่อหุน้
71,551,758.0 - บริษทั ศิรเิ จริญเอ็
ญ กซ์ปอร์ต จํากัด
ขายหุน้ สามัญของ
ข EPC ให้บริษทั
ฯ ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีคอื
111.8 บาทต่อหุหน้
74,413,828.0 - บริษัท นํ้ า ตาลเอกผล จํากัดขายย
หุน้ สามัญของ EPC ให้บริษทั ฯ
ต ญชีคอื 111.88
ในราคามูลค่าตามบั
บาทต่อหุน้
ั ญ์
7,950,071.0 - นายณัฎ ฐป ญ
ญ ศิริวิริย ะกุ ล ขายย
หุน้ สามัญของ EPC ให้บริษทั ฯ
ในราคาตามมูลค่ า ตามบัญ ชีคือ
111.8 บาทต่อหุหน้
7
739,742,410.0
- TIS ขายหุน้ สามัญของ KTBP ใหห้
บริษทั ฯ ในราคาาตามมูลค่าทีต่ กลงง
ไว้ตามสัญญาคืคือ 298.3 บาทต่อ
หุน้
ั ญ์
5,965,068.0 - นายณัฎ ฐป ญ
ญ ศิริวิริย ะกุ ล ขายย
หุน้ สามัญของ KTBP
K
ให้บริษทั ฯ
ในราคาตามมูลค่
ล าที่ตกลงไว้ตามม
สัญญาคือ 298.3 บาทต่อหุน้
1
149,141,615.0
- นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ KTBBP ให้บริษทั ฯ ในน
ราคาตามมู ล ค่ค า ที่ ต กลงไว้ ต ามม
สัญญาคือ 298.3 บาทต่อหุน้
100.0 - บริษทั ฯ ขายหุนสามั
น้
ญของ TISใหห้
นางดารัตน์ วิภาตะกลั
ภ
ศ ในราคาา
ตามมูลค่าที่ตราไว้คอื 100.0บาทท
ต่อหุน้
100.0 - บริษทั ฯ ขายหุนสามั
น้
ญของ TISใหห้
นายมนตรี เล็ล็ ก วิ จิ ต รธาดา ในน
ราคาตามมูลค่าที
า ต่ ราไว้คอื 100.00
บาทต่อหุน้
100.0 - บริษทั ฯ ขายหุนสามั
น้
ญของ TISใหห้
นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ในราคาา
ตามมูลค่าที่ตราไว้คอื 100.0บาทท
ต่อหุน้

ส่วนที่ 2 หน้
ห าที่ 208

บริษทั เกษษตรไทย อินเตอร์ร์เนชันแนล
่
ชูการ์ร์คอร์ปอเรชัน่ จํากักด (มหาชน)
วันที่ทาํ ราายการ1

หุ้นที
น ่
เกี่ยวข้
ว อง

ผูจ้ ่ายเงิ น
(ผูซ้ ื้อหุ้น)

หุ้ น สามมัญ ของ
TIS จํานวน 1
หุน้

นางหหทัย ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามมัญ ของ นายสิริรวิ ุทธิ ์ เสียมภักดี
TIS จํานวน 1
หุน้
31 ก.ค. 2555
2

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

บริษทั ฯ

หุ้ น สามมัญ ของ
PSP จํานวน
49,9900 หุน้

บริษทั ฯ

นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามมัญ ของ
PSP จํานวน 1
หุน้

บริษทั ฯ

นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามมัญ ของ
PSP จํานวน 1
หุน้

บริษทั ฯ

นายประสงค์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามมัญ ของ
PSP จํานวน 3
หุน้

บริษทั ฯ

นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามมัญ ของ
PSP จํานวน 1
หุน้

บริษทั ฯ

นายประดิษฐ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

หุ้ น สามมัญ ของ
PSP จํานวน 1
หุน้

บริษทั ฯ

นางดารัตน์ วิภาตะกลั
ภ
ศ

หุ้ น สามมัญ ของ
PSP จํานวน 1
หุน้

บริษทั ฯ

นางเนาวรัตน์ หวั
ห งปรีดา
เลิศกุล

หมายเหตุ1วันทีท่ าํ สัญญาโอนหุหุน้

จํจานวนเงิ น
(บาท)

หมายเหตุ

100.0 - บริษทั ฯ ขายหุนสามั
น้
ญของ TISใหห้
นางหทัย ศิรวิ ริ ยะกุ
ิ ล ในราคาตามม
มูล ค่ า ที่ต ราไว้้คือ 100.0บาทต่ อ
หุน้
100.0 - บริษทั ฯ ขายหุนสามั
น้
ญของ TISใหห้
นายสิริวุ ท ธิ ์ เสีสีย มภัก ดี ในราคาา
ตามมูลค่าที่ตราไว้คอื 100.0บาทท
ต่อหุน้
6
698,792,713.5
- นายศิรภาคย์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ PSPP ให้บริษทั ฯ ในน
ราคาตามมู ล ค่ค า ที่ ต กลงไว้ ต ามม
สัญญาคือ 13,978.7 บาทต่อหุน้
11,896.9 - นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ PSPP ให้บริษทั ฯ ในน
ราคาตามมู ล ค่ค า ที่ ต กลงไว้ ต ามม
สัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุน้
11,896.9 - นายประสงค์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ PSPP ให้บริษทั ฯ ในน
ราคาตามมู ล ค่ค า ที่ ต กลงไว้ ต ามม
สัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุน้
35,690.6 - นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ PSPP ให้บริษทั ฯ ในน
ราคาตามมู ล ค่ค า ที่ ต กลงไว้ ต ามม
สัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุน้
11,896.9 - นายประดิษฐ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล ขายหุน้
สามัญของ PSPP ให้บริษทั ฯ ในน
ราคาตามมู ล ค่ค า ที่ ต กลงไว้ ต ามม
สัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุน้
11,896.9 - นางดารัตน์ วิภาตะกลั
ภ
ศ ขายหุ้น
สามัญของ PSPP ให้บริษทั ฯ ในน
ราคาตามมู ล ค่ค า ที่ ต กลงไว้ ต ามม
สัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุน้
11,896.9 - นางเนาวรัต น์ หวัง ปรีด าเลิศ กุ ล
ขายหุน้ สามัญของ
ข PSP ให้บริษทั
ฯ ในราคาตามมมู ล ค่ า ที่ต กลงไวว้
ตามสัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อ
หุน้

ตตามทีบ่ ริษทั รวมผลอุ
ร
ตสาหกกรรมนครสวรรรค์ จํากัด (“RPPE”) ซึ่งถือหุน้ ส่สวนใหญ่โดย TTIS ร้อยละ 41.0
4 และ
บริษทั จรู
จ ญหทัยเอกโฮฮลดิง้ จํากัด ร้อ้ ยละ 20.9 ได้ด้ประสบปญั หาาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเข้าสูก่ ระบวนการ
ฟื้นฟูกจการโดยศาลไ
จิ
ด้มคี าํ สังให้
่ ฟ้ื นฟู
น กจิ การเมื่อวันที่ 1 มีนาคมม พ.ศ. 2554 และมี
แ คาํ สังเห็
่ นนชอบด้วยกับแผนฟื
แ ้ นฟู
กิจการเมือ่ วันที่ 15 มิถุถนายน พ.ศ. 2554
2
บบริษทั ฯ เล็งเห็ห็นว่าโรงงานผลิลิตและจําหน่ ายนํ
ย ้ าตาลทรายขของ RPE นันมี
น้ ศกั ยภาพ และจะเพิม่ ประสิสิทธิภาพ
ในการผผลิต และผลปรระกอบการของบริษทั ฯ ได้ในอนาคต
น
รวมทัง้ ในขณะนัน้ บริษทั ฯ มีแผผนที่จะเข้าจดทะเบียน
ส่วนที่ 2 หน้
ห าที่ 209
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เป็ นบริษั
ษทจดทะเบียนใในตลาดหลักทรั
ท พย์ฯ ดังนัน้ เพื่อหลีกเลีย่ งคความขัดแย้งทาางผลประโยชน์น์ในอนาคต บริริษทั ฯ จึง
ได้เข้าเจจรจากับเจ้าหนีนี้หลักของ RPPE ในกระบววนการฟื้ นฟูกจการเพื
จิ
่อให้ได้ดมาซึ่งสิทธิในนการใช้สนิ ทรัพย์
พ หลักที่
เกีย่ วข้องกั
อ บการผลิตของ
ข RPE
ตต่อมา เมื่อวันที่ 17 มกราคคม พ.ศ. 25555 ที่ประชุมเจ้าหนี้ภายใต้แผนฟื
แ ้ นฟูกจิ กาาร ได้มมี ติเห็นชอบนํ
น
า
สินทรัพย์
พ หลักของ RPPE ประกอบบด้วย ที่ดนิ ในนส่วนที่ตงั ้ โรงงานและส่วนที่เกี
เ ่ยวข้องกับการผลิต อาคารรโรงงาน
เครื่องจักั ร และส่วนทีเกี
่ ่ยวข้องอื่นๆ ออกให้เช่าแกก่บริษทั ฯ เป็ นระยะเวลา
ร
30 ปี และให้สทิ ธิธบริษทั ฯ ในกาารต่ออายุ
การเช่าได้
ไ อกี 30 ปี เพพื่อ นํ าค่าเช่ามาชํ
ม าระหนี้ให้แก่
แ เจ้าหนี้ต่อไปป โดยการกําหนดราคาค่
ห
าเช่ช่านัน้ ได้รบั การรประเมิน
โดยผูป้ ระเมิ
ร นราคาอิสระ
ส 2 ราย กล่าวคื
า อ บริษทั ไนท์
ไ แฟรงค์ชาร์ร์เตอร์ (ประเทศศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 8 พฤฤษภาคม
พ.ศ. 25555 (ซึ่งได้ประเมิ
ร นค่าเช่าเท่ท่ากับ 129.7 ล้ลานบาทต่อปี ) และ บริษทั ซาลแมนน์
ซ
(ฟาร์อสี ท์) จํากัด เมื่อวันที่
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (ซึง่ ได้ป้ ระเมินค่าเช่าเท่
า ากับ 129.22 ล้านบาทต่อปีป) ทัง้ นี้ ค่าเช่าาดังกล่าวมีรายยละเอียด
ดังนี้
( ค่าเช่าทีด่ นและอาคารโร
(1)
นิ
รงงานทีเ่ กีย่ วข้อ้ งกับโรงงานนํนํ้าตาลทราย
 สํสาหรับ 5 ปี แรก
ร ค่าเช่าปี ละ 7,300,000 บาาท (โดยแบ่งเปป็ นค่าเช่าทีด่ นิ ปี ละ 5,300,0000 บาท
และคค่าเช่าโรงงานนํนํ้าตาลทรายแลละสิง่ ปลูกสร้างอือื่น ปี ละ 2,0000,000 บาท)
 สํสาหรับค่าเช่าภายหลัง 5 ปี แรก ค่าเช่าจะะปรับเพิม่ ขึน้ ตามอั
ต ตรารวมขของดัชนีราคาผผู้บริโภค
ทัวไป
่ ปของประเทศ (Consumer Price Index หรือ CPI) ในนแต่ละรอบปี ททีป่ี ระกาศโดยกกระทรวง
พาณิ
ณิชย์ โดยจะปรับั เพิม่ ไม่เกินกวว่าร้อยละ 20 ของค่
ข าเช่าปี กอนที
อ่ จ่ ะมีการปรัรับขึน้ ค่าเช่า
คค่ามัดจํา จํานววน 7,300,000 บาท ซึง่ ชําระใในวันจดทะเบียนการเช่
ย
า โดยยผูใ้ ห้เช่าตกลงจะคืนค่า
มัดจําให้
า แก่ผูเ้ ช่าภาายใน 30 วัน นันบแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาเช่าสิน้ สุดลง
ล เว้นแต่กรณี
ณีผเู้ ช่าปฏิบตั ผิผิ ดิ สัญญา
เช่าและเกิ
แ ดความเสีสียหายแก่ผใู้ ห้เช่
เ า
( ค่าเช่าเครืรือ่ งจักร อุปกรณ
(2)
ณ์ และสิทธิต่างๆ
ง ทีเ่ กีย่ วข้องกั
ง บโรงงานนํ้าตาลทราย
ต
 สํสาหรับ 5 ปี แรก
ร ค่าเช่าปี ละ 93,700,000 บาท
บ (ไม่รวมภาาษีมลู ค่าเพิม่ )
 สํสาหรับค่าเช่าภายหลัง 5 ปี แรก ค่าเช่าจะะปรับเพิม่ ขึน้ ตามอั
ต ตรารวมขของดัชนีราคาผผู้บริโภค
ทัวไป
่ ปของประเทศ (Consumer Price Index หรือ CPI) ในนแต่ละรอบปี ททีป่ี ระกาศโดยกกระทรวง
พาณิ
ณิชย์ โดยจะปรับั เพิม่ ไม่เกินกวว่าร้อยละ 20 ของค่
ข าเช่าปี กอนที
อ่ จ่ ะมีการปรัรับขึน้ ค่าเช่า
คค่ามัดจํา จํานววน 93,700,000 บาท ได้ซงชํ
ง่ึ าระในวันจดดทะเบียนการเเช่าสัญญาเช่าทีทด่ นิ และ
โรงงาานนํ้าตาลทราย โดยผูใ้ ห้เช่าตกลงจะคื
า
นค่ามั
า ดจําให้แก่ผเู้ ช่าภายใน 300 วัน นับแต่วนที
นั ส่ ญ
ั ญา
เช่าสิน้ สุดลง เว้นแตต่กรณีผเู้ ช่าปฏิฏิบตั ผิ ดิ สัญญาเช่าและเกิดควาามเสียหายแก่ผผูใู้ ห้เช่า
ปจั จุบนั RPE ได้ชาํ ระเงินต้ตนคงค้าง รวมมทัง้ แปลงหนี้สนเป็
นิ นทุนเกือบหมดแล้
บ
ว และะศาลได้มคี าํ สังให้
ง่ RPE
ออกจากกการฟื้ นฟูกจิ การแล้
ก วเมื่อวันที
น ่ 16 พฤษจิจิกายน 2555 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯยังต้อองปฏิบตั ติ ามแแผนฟื้ นฟู
กิจการทีทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากศาล และเจ้า้ หนี้ของ RPEE (โดยรายละะเอียดอยูใ่ นส่วนที่ 2 หัวข้อ 13.1 – 13.4 สัญญาที่
เกีย่ วข้องกั
อ บการเช่าโรรงงานนํ้าตาลททรายของ RPEE) ทัง้ นี้ ณ ปจั จุจบนั RPE มีผูถ้ อื หุน้ ใหญ่คอื (1) บริษทั ศิรเิ จริญ
เอ็กซ์ปอร์
อ ต จํากัด ซึง่ ถืถอหุน้ ประมาณ
ณ ร้อยละ 71.10 (2) บริษทั จรูญหทัยเอกโโฮลดิง้ จํากัด ซึง่ ถือหุน้ ประมมาณ ร้อย
ละ 11.550 และ (3) ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ อีกประมาณร้
ป
อยละ 17.4
11.3 ความจํ
ค
าเป็ นและความสมเ
แ
เหตุสมผลของงรายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 2 หน้
ห าที่ 210
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ททีป่ ระชุมคณะกกรรมการตรวจจสอบของบริษทั ฯ ครัง้ ที1่ /2556 เมื่อวันที่ 11
1 เมษายน พพ.ศ. 2556 ได้พิ
พจารณา
ข้อมูลราายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ในรอบปี บญชี
ญ
ั สน้ิ สุดวันที่ 31
3 ธันวาคม พ.ศ.
พ 2555 ปรระกอบกับการสสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ
า จากฝา่ ยบบริหารของบริษั
ษทฯ รวมทัง้ การสอบทานข้อมู
อ ลตามที่ระบุในหมายเหตุปประกอบงบการรเงินรวม
เสมือนสสอบทานโดยผูผูส้ อบบัญชีของงบริษทั ฯ แล้วเห็
เ นว่า รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ ในนรอบปี บญ
ั ชีสนสุ
น้ิ ดวันที่
31 ธันวาคม
ว พ.ศ. 25555 เป็ นรายกาารที่เป็ นไปเพื่อการดําเนินธรกิ
ธุ จตามปกติของบริ
ข
ษทั ฯ แและเป็ นไปตามมเงื่อนไข
การค้าทัวไป
่ ในลักษณ
ณะเดียวกับทีว่ ญญู
ญ
ิ ชนจะพึงกรระทํากับคู่สญ
ั ญาทั
ญ วไปในสถ
่
ถานการณ์เดียววกัน ด้วยอํานาาจต่อรอง
ทางการรค้าที่ปราศจากกอิทธิพลในกาารที่คู่สญ
ั ญาอีกฝ
ก ่ายมีสถานะะเป็ นบุคคลที่อาจมี
อ ความขัดแย้ง (Arm’s Length
Basis)
สสํา หรับรายกาารซื้อ ขายหุ้นเพื่อ ปรับโครงสสร้า งรวมทัง้ การเช่า สินทรัพย์
พ ถาวรที่เกี่ย วข้องกับ การผผลิตและ
จําหน่ายนํ
ย ้ าตาลทรายรระหว่าง บริษทฯ
ทั และRPE อีกทั
ก ง้ การซือ้ คลังั สินค้าระหว่างบริ
ง ษทั ฯ และรร่วมกิจ เป็ นรายการทีม่ ี
การกําหนดราคาที
ห
่เหมาะสม ในลักษณะเดียวกับทีท่วญ
ิ ญูชนจะพึ
พึงกระทํากับคู่สัญญาทัวไปใ
่ นสถานการณ์
ณ์เดียวกัน
ด้วยอํานาจต่
น อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใในการที่คู่สญ
ั ญาอี
ญ กฝ่ายมีสถานะเป็
ถ
นบุคคคลที่อาจมีความมขัดแย้ง
(Arm’s Length Basis) และไม่มกี ารถถ่ายเทผลประโโยชน์ระหว่างบบริษทั ฯ และบุคคลที
ค อ่ าจมีความขัดแย้งโปรดดูความ
จําเป็ นของรายการใน
ข
ส่วนที่ 2หัวข้อ 11.1 เรื่อง รายการระหว่
ร
างกั
า นของบริษทั ฯ และ บริษททย่
ั อยกับบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้
ด งในรอบปี บับญชีสน้ิ สุดวันทีท่ 31 ธันวาคมม พ.ศ. 2555 แลละส่วนที่ 2 หัวข้
ว อ 11.2 เรื่อง รายการปรับโครงสร้าง
การถือหุหน้ ในกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ การเข้า้ จดทะเบียนในนตลาดหลักทรัรัพย์ฯ
11.4 มมาตรการหรือขั
อ น้ ตอนการอนุมตั ิ การทํารายการระหว
า
ว่างกัน
บ ษทั ฯ มีนโยบายและขัน้ ตออนการทํารายกการระหว่างกัน เพื่อให้รายกาารระหว่างบุคคคลหรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมี
บริ
ความขัดแย้
ด งเป็ นไปอยย่างโปร่งใส แลละเพือ่ เป็ นการรรักษาผลประโยยชน์ของบริษทฯ
ทั โดยสามารถถสรุปได้ดงั นี้
กการเข้าทํารายยการระหว่างกันั หรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ และบริ
แ
ษทั ย่อยของบริษทั ฯ ให้เป็ นไป
ตามหลักั เกณฑ์ของพพระราชบัญญัติตหิ ลักทรัพย์ฯ และประกาศขของคณะกรรมการกํากับตลาาดทุน ที่ ทจ. 21/2551
2
เรื่องหลัลักเกณฑ์ในการทํารายการทีที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบกั
ป
บปรระกาศคณะกรรรมการตลาดหหลักทรัพย์ฯ เรืรื่อง การ
เปิ ด เผยยข้อ มูล และกาารปฏิบ ตั ิก ารขของบริษัท จดททะเบีย นในราายการที่เ กี่ย วโโยงกัน รวมทังงกฎเกณฑ์
้
ต่ า งๆ ของ
สํานักงาาน ก.ล.ต. และะ/หรือตลาดหลลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดดจนการปฏิบติตั ติ ามข้อกําหนนดเกี่ยวกับการรเปิ ดเผย
รายการรระหว่างกันในหหมายเหตุประกกอบงบการเงินที
น ไ่ ด้รบั การตรรวจสอบจากผูสอบบั
ส้
ญชีของบบริษทั ฯ และแบบบแสดง
รายการรข้อมูลประจําปปี (56-1) ด้วย
ใในกรณีทก่ี ฎหมมายกําหนดให้บ้ ริษทั ฯ ต้องไได้รบั อนุ มตั จิ ากกทีป่ ระชุมคณะะกรรมการบริษษัทฯ หรือทีป่ ระะชุมผูถ้ อื
หุ้นก่อนการเข้
น
าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องใใด บริษทั ฯ จะะจัดให้คณะกรรรมการตรวจสสอบ ตรวจสอบและให้
ความเหห็น เกี่ย วกับ ราายการดัง กล่ าว
า และความ เห็น ของคณะะกรรมการตรรวจสอบจะถู กกนํ า เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรรมการบริษัทฯ
ท หรือ ผู้ถือหุ้น แล้ว แต่ ก รณี
ณี เพื่อ ให้ม นใจ
ั ่ จว่า การเข้า ทํารายการตาม
า
ที่เสนอนัน้ เป็ นไปเพื
น
่อ
ประโยชชน์สงู สุดของบริริษทั ฯ
กกรณีท่มี รี ายกาารระหว่างกันของบริ
ข
ษทั ฯ หรื
ห อบริษทั ย่อยกั
ย บบุคคลที่อาจมี
า ความขัดแย้งทางผลประะโยชน์ มี
ส่วนได้ส่สวนเสีย หรืออาจมี
อ ความขัดแย้งทางผลปรระโยชน์ในอนาาคต คณะกรรมมการตรวจสอบบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
เกีย่ วกับความจํ
บ
าเป็ นในการเข้
ใ
าทําราายการและควาามเหมาะสมด้านราคาของรา
า
ยการนัน้ ๆ โดยพิจารณาจากกเงือ่ นไข
ต่ า งๆ ให้
ใ เ ป็ น ไปตา มลัก ษณะการรดํ า เนิ น ธุ ร กิ จปกติ
จ
ใ นอุ ต สาหกรรม
ส
แลละมีก ารเปรีย บเที ย บกับ ราาคาของ
บุคคลภายนอกหรือราาคาตลาด หากคณะกรรมการรตรวจสอบไม่มีมคี วามชํานาญ
ญในการพิจารณ
ณารายการระหว่างกันที่
อาจเกิดขึ
ด ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิ
ย
สระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นผู้ให้ความมเห็นเกี่ยวกับรายการ
บ
ส่วนที่ 2 หน้
ห าที่ 211

บริษทั เกษษตรไทย อินเตอร์ร์เนชันแนล
่
ชูการ์ร์คอร์ปอเรชัน่ จํากักด (มหาชน)

ระหว่างกันดังกล่าว เพื
พือ่ นําไปใช้ประะกอบการตัดสินใจของคณะกร
น
รรมการบริษทั ฯ คณะกรรมกการตรวจสอบ หรื
ห อผูถ้ อื
หุน้ ตามแต่กรณี โดยกกรรมการผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียจะไม่
ย
มสี ทิ ธิออกเสี
อ ยงในรายยการดังกล่าว อีกทัง้ จะมีการรเปิ ดเผย
รายการรระหว่างกันในหหมายเหตุประกกอบงบการเงินที
น ต่ รวจสอบหรืรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีขของบริษทั ฯ
ททัง้ นี้ ในหลักการให้
ก ฝ่ายจัดการสามารถอน
ก
นุ มตั กิ ารทําธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านัน้ มีขอ้ ตกลงทาง
ั ญาทัวไป
่ ในสถานการณ
การค้าในลั
ใ กษณะเดียวกั
ว บทีว่ ญ
ิ ญูชนพึ
น งกระทํากับคู่สญ
ณ์เดียวกัน ด้วยยอํานาจต่อรองงทางการ
ค้าทีป่ ราาศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็
ส
นกรรรมการ ผูบ้ ริหารร หรือบุคคลทีมีม่ ความเกีย่ วข้อ้ ง โดยบริษทั ฯ จะต้อง
จัดทําราายงานสรุปการรทําธุรกรรมทีมีม่ ขี นาดเกินกว่า 5,000,000 บาาท เพื่อรายงานนในการประชุมมคณะกรรมการรบริษทั ฯ
ในครัง้ ต่อไป
11.5 นนโยบายหรือแนวโน้
แ
มการททํารายการระหหว่างกันในอน
นาคต
ภ
ภายหลั
งจากทีที่บริษทั ฯ ได้เสนอขายหุ
ส
้นต่อประชาชนแลล้ว การเข้าทํารายการที่เกี่ยยวโยงกัน หรือรายการ
อ
ระหว่างบริ
ง ษทั ฯ กับบริษทั ย่อย บริษั
ษทฯ จะปฏิบติตั ใิ ห้เป็ นไปตามมหลักเกณฑ์ของตลาดหลักททรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณ
ณะกรรมการกํากักบหลักทรัพย์และตลาดหลั
แ
กทรั
ท พย์ทม่ี ผี ลใช้ช้บงั คับ
หหากบริษทั ฯ ประสงค์
ป
จะเข้าทํทารายการทีเ่ กียวโยงกั
่
น หรือรายการระหว
อ
ว่างบริษทั ฯ กับบบริษทั ย่อย บริษทั ฯจะ
ปฏิบตั ตามนโยบายแล
ติ
ละขัน้ ตอนทีไ่ ด้กล่
ก าวไว้ขา้ งต้นอย่
น างเคร่งครัด โดยคณะกรรรมการตรวจสออบได้ให้แนวทาางในการ
พิจารณ
ณาคือ ให้พจิ ารณ
ณาความจําเป็ นของรายการต่อการดําเนินงานของบริษทฯ
ทั และให้พจิ ารณาเปรียบเทีทียบราคา
กับรายกการเทียบเคียงทีท่ าํ กับบุคคลภภายนอก (หากกมี) รวมถึงพิจารณาสาระสํ
า
าคัคญของขนาดรรายการด้วย
ออย่างไรก็ดี หาากมีการเข้าทํารายการระหว่างกัน บริษทฯ
ัท จะจัดให้คณะกรรมการต
ณ
ตรวจสอบให้ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะส
บ
สมของรายการรดังกล่าว ในกกรณีท่คี ณะกรรรมการตรวจสออบไม่มคี วามชํชํานาญในการพพิจารณา
รายการรระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มบี ุคคลที
ค ม่ คี วามรู้ ความชํานาญพพิเศษ เช่น ผูสสอบบั
้
ญชีหรือผูป้ ระเมิน
ราคาทรัรัพย์สนิ ที่มคี วาามเป็ นอิสระเป็ป็ นผูใ้ ห้ความเห็ห็นเกี่ยวกับรายยการระหว่างกกัน โดยความเเห็นของคณะกกรรมการ
ตรวจสออบหรือบุคคลทีที่มคี วามรูค้ วามมชํานาญพิเศษษ จะถูกนํ าไปใใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการรบริษทั ฯ
หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
ก เพื่อให้มีมคี วามมันใจว่
่ าการเข้
า
าทําราายการดังกล่าวจะไม่
ว
เป็ นกา รโยกย้าย หรือถ่ายเท
ผลประโโยชน์ระหว่างบบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษั
ษทฯ แต่เป็ นการทํารายการทีที่บริษทั ฯ ได้คํานึงถึงประโยชชน์สงู สุด
ของผูถ้ อหุ
อื น้ ทุกราย
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