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ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัท

ข้อมูลบริษัท บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และผลพลอยได้อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตำลทรำยดิบ น�้ำตำลทรำยขำว น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.0107547000214

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 9 

 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศัพท์ 0 2642 6191-9 โทรสำร 0 2642 6097

ที่ตั้งโรงงำน : 43 หมู่ที่ 10 ถนนน�้ำพอง-กระนวน อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

(สำขำ 1) โทรศัพท์ (043) 432-902-6 โทรสำร (043) 441-056

ที่ตั้งโรงงำน : 255 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ�ำเภอวังสะพุง

(สำขำ 2) จังหวัดเลย 42130

 โทรศัพท์ (042) 810-931 โทรสำร (042) 810-931

โฮมเพจ : www.kslsugar.com

ธุรกิจน�้าตาล : บริษัท น�้าตาลท่ามะกา จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และผลพลอยได้อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตำลทรำยดิบ น�้ำตำลทรำยขำว   

น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 21 

ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2642 6229-39 โทรสำร 0 2642 6228

ที่ตั้งโรงงำน :14/1 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ต�ำบลท่ำมะกำ 

อ�ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ (034) 543-201-3  

โทรสำร (034) 640-208

ธุรกิจน�้าตาล : บริษัท โรงงานน�้าตาลนิวกรุงไทย จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และผลพลอยได้อื่นๆ 

ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตำลทรำยดิบ น�้ำตำลทรำยขำว 

น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ :  เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 21

ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2642 6229-39 โทรสำร 0 2642 6228

ที่ตั้งโรงงาน : 99 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกำญจนบุรี 71160  โทรศัพท์ (034) 615-350 

โทรสำร (034) 615-399

ธุรกิจน�้าตาล : บริษัท น�้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และผลพลอยได้อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตำลทรำยดิบ น�้ำตำลทรำยขำว 

น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 21 

ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2642 6229-39 โทรสำร 0 2642 6228

ที่ตั้งโรงงำน :24 หมู่ที่ 1 ถนนบ้ำนหนองบัว ต�ำบลหมอนนำง 

อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140  โทรศัพท์ (038) 788-203-5 

โทรสำร (038) 472-674-6

ธุรกิจน�้าตาล : บริษัท น�้าตาลสะหวันนะเขด จ�ากัด 

ประเภทธุรกิจ : เพำะปลูกอ้อยและโรงงำนผลิตน�้ำตำลทรำย 

ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตำลทรำยดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ  

ที่ตั้งส�ำนักงำน : Road No. 9, KM. 81 Lianxay Village 

Atsapangthong District, Savannakhet Province, Lao P.D.R

โทรศัพท์ (856) 41 666 002-3 โทรสำร (856) 41 666 001

ธุรกิจน�้าตาล : Koh Kong Plantation Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ : เพำะปลูกอ้อย

ที่ตั้งส�ำนักงำน : Cham yeam Village, Paklong Commune, 

Mondulseyma District, Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia

โทรศัพท์ (855) 35 399 333

ธุรกิจน�้าตาล : Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ : ผลิตน�้ำตำลทรำยและบริกำรท่ำเทียบเรือ

ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตำลทรำยดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ  

ที่ตั้งส�ำนักงำน : Cham yeam Village, Paklong Commune, 

Mondulseyma District, Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia

โทรศัพท์ (855) 35 399 888

ธุรกิจสนับสนุน : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ให้เช่ำคลังเก็บสินค้ำ บริกำรขนถ่ำยสินค้ำ 

ขึ้นเรือเดินสมุทร และบริกำรท่ำเทียบเรือ  

ที่ตั้งส�ำนักงำน และคลังสินค้ำ : 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย  

ต�ำบลส�ำโรงกลำง อ�ำเภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130  

โทรศัพท์ 0 2394 2340-9 โทรสำร 0 2384-2261, 0 2384-2263

ธุรกิจสนับสนุน : 
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ากัด  
ประเภทธุรกิจ : บริษัทรับอนุญำตส่งออกผลิตภัณฑ์น�้ำตำล

ที่ตั้งส�ำนักงำน : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 21 

ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2642 6203-6 โทรสำร 0 2642 6207
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ธุรกิจสนับสนุน : 
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ากัด  

ประเภทธุรกิจ : ซื้อมำขำยไปน�้ำตำลทรำยในประเทศและด�ำเนินกิจกำร

ทำงกำรเกษตร

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 9

ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0 2642 6191-9 โทรสำร 0 2642 6097

ที่ตั้งส�ำนักงำน : 83 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวัฒนำนคร อ�ำเภอวัฒนำนคร 

จังหวัดสระแก้ว 27160 

โทรศัพท์ (037) 262-236 โทรสำร (037) 262-235

ธุรกิจสนับสนุน : Wynn In Trading Co.,Ltd.

ประเภทธุรกิจ : ซื้อมำ - ขำยไประหว่ำงประเทศ ให้ค�ำปรึกษำและ    

กำรลงทุนในต่ำงประเทศ

ที่ตั้งส�ำนักงำน : 10th Floor, Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene,

Republic of Mauritius

ธุรกิจพลังงานและสารเคมี :
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยแอลกอฮอล์ เพื่อผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิง 

และผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 17 

ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2642 6230-9 โทรสำร 0 2642 6294

ที่ตั้งโรงงำน (สำขำ 1) : 88 หมู่ที่ 10 ถนนน�้ำพอง-กระนวน 

อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

โทรศัพท์ (043) 432-915-6 โทรสำร (043) 432-917

ที่ตั้งโรงงำน (สำขำ 2) : 99/2 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย

จังหวัดกำญจนบุรี 71160 

โทรศัพท์ (034) 615-351-3 โทรสำร (034) 615-354

ธุรกิจพลังงานและสารเคมี
บริษัท โรงไฟฟ้าน�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 17

ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0 2642 6230-9 โทรสำร 0 2642 6294

ที่ตั้งโรงงำน (สำขำ 1) : 43 หมู่ที่ 10 ถนนน�้ำพอง-กระนวน 

อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140 โทรศัพท์ (043) 432-911-3 

โทรสำร (043) 432-914

ที่ตั้งโรงงำน (สำขำ 2): 99/1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย

จังหวัดกำญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ (034) 615-356-7 

โทรสำร (034) 615-359

ที่ตั้งโรงงำน (สำขำ 3) : 255/1- 2 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองหญ้ำปล้อง

อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทรศัพท์ (042) 810-931  

โทรสำร (042) 810-931

ธุรกิจพลังงานและสารเคมี :
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ากัด 

ประเภทธุรกิจ : จัดหำและจ�ำหน่ำย วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร 

ที่ตั้งส�ำนักงำน : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 17

ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์  0 2642 6191-9 โทรสำร 0 2642 6294

ธุรกิจอื่นๆ :
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่ำอำคำรส�ำนักงำน 

และศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทในกลุ่ม 

ที่ตั้งส�ำนักงำน : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 21 

ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี  กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0 2642 6221-3  โทรสำร 0 2642 6224

ธุรกิจอื่นๆ :
บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ากัด 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในโรงงำนแป้งมันส�ำปะหลัง

ที่ตั้งส�ำนักงำน : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 20

ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2642 6210-19 โทรสำร 0 2642 6220

บุคคลอ้างอิง : นายทะเบียนหุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ชั้น 4 และ 7 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 

ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2229 2800  0 2654 5599 โทรสำร  0 2359 1259

บุคคลอ้างอิง : ผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด

อำคำรรัจนำกำร ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ 

เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2676 5700 โทรสำร 0 2676 5757
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
  งบก�าไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท)  2557 2556 %เปลี่ยนแปลง 2555 
รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 19,185 18,941 1% 22,212

ต้นทุนจำกกำรด�ำเนินงำน   (14,440)   (14,961)  -3%  (16,479)

   ก�ำไรขั้นต้น 4,744 3,980 19% 5,734

รำยได้อื่นๆ 447 777 -42% 493 

   ก�ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำย 5,191 4,756 9% 6,226

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (623) (474) 31% (535) 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (644) (603) 7% (701)

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร (193) (182) 6% (163)

ค่ำธรรมเนียมกองทุน (992)  (1,033)  -4% (1,064)

ขำดทุนจำกสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  

    รวมค่ำใช้จ่ำย (2,451) (2,292) 7% (2,463)

    ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 2,740 2,464 11% 3,763

ต้นทุนทำงกำรเงิน (834) (672) 24% (556)

ส่วนแบ่งก�ำไรบริษัทร่วม (11) (0)   (8)

ภำษีเงินได้ (109) (132) -17% (726)

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่นๆ (159) 16   (118)

   ก�ำไรสุทธิ 1,626 1,676 -3% 2,354

   ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 0.97 1.01 -4% 1.50

   อัตรำก�ำไรขั้นต้น 24.73% 21.01%    25.81% 

   อัตรำก�ำไรสุทธิ 8.48% 8.85%   10.60%

  งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ล้านบาท)  2557 2556 %เปลี่ยนแปลง 2555

    เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 256 212 21% 290

    ลูกหนี้กำรค้ำ 1,657 881 88% 836

    ลูกหนี้ชำวไร่ 768 696 10% 755

    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ 1,234 1,027 20% 748

    ลูกหนี้ค่ำอ้อยและค่ำตอบแทนกำรผลิต - - n/a 39

    สินค้ำคงเหลือ 4,348 3,647 19% 3,493

    ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 543 480 13% 570

    ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 27,088 25,138 8% 21,424

    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�ำเนินงำน - - n/a 289

รวมสินทรัพย์ 40,134 36,017 11% 29,617

    หนี้สินหมุนเวียน 14,322 13,466 6% 12,323

    หนี้สินไม่หมุนเวียน 10,979 8,848 24% 5,262

รวมหนี้สิน 25,301 22,315 13% 17,585

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,833 13,703 8% 12,032

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น 7.93 7.35    6.54 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน 1.71 1.63   1.46

อัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน 1.48 1.39    1.17

  งบก�าไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท)  2557 2556 %เปลี่ยนแปลง 2555

ก�ำไร + ค่ำเสื่อม + รำยกำร Non cash 3,875  3,370  15% 4,781

เปลี่ยนแปลงใน Working Capital (2,278)           (1,604)     (1,070) 

   กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน 1,598  1,766  -10% 3,711 

ลงทุนในที่ดิน อำคำร เครื่องจักร  (สุทธิ)  (2,650) (4,242) -38% (4,249)

  กระแสเงินสดจำกกำรลงทุน (3,195) (6,294) -49% (4,415)

  กระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน 1,708  4,431  -61% 709 

เงินสดเปลี่ยนแปลง 57  (91)   9

เงินสดปลำยงวด 256  199    289 

EBIT            2,740             2,464  11% 3,763

Depreciation           1,131               950  19% 833

EBITDA            3,871             3,414  13% 4,596
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สารจาก
ประธานกรรมการ
ของบริษัท

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) หรือ KSL เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตน�้ำตำลรำยใหญ่ของประเทศ KSL ภำยใต้กำรบริหำรงำนของ

ตระกูลชินธรรมมิตร์ เป็นกลุ่มธุรกิจน�้ำตำลเก่ำแก่ที่สุดกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2488 และจะครบ 70 ปี ในปี 2558   

โดยปัจจุบันกลุ่ม KSL ประกอบด้วย โรงงำนน�้ำตำลในประเทศไทย 5 โรงงำน กระจำยตำมภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย มีก�ำลังกำรหีบอ้อย 

110,000 ตันอ้อยต่อวัน โรงงำนเอทำนอล 2 โรงงำน ก�ำลังกำรผลิต 350,000 ลิตรต่อวัน และโรงไฟฟ้ำ 3 โรงงำน กลุ่ม KSL ถือได้ว่ำ 

เป็นกลุ่มแรกที่ริเริ่มกำรลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง (integrated business) กำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (By-products) และของเสีย 

เช่น กำรน�ำกำกน�้ำตำลมำผลิตเอทำนอล กำรน�ำน�้ำเสียมำผลิตก๊ำซชีวภำพและปุ๋ยชีวภำพ กำรน�ำกำกอ้อยมำผลิตกระแสไฟฟ้ำ โดยนโยบำย

ของกลุ่ม KSL คือค�ำนึงถึงกำรใช้ประโยชน์จำกวัตถุดิบอ้อยให้ได้มำกที่สุดควบคู่ไปกับกำรรักษำส่ิงแวดล้อม (Zero Waste) จำกแนวคิด 

ดังกล่ำว ส่งผลให้เกิดกำรผลักดันให้เกิดกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของธุรกิจอำหำรและธุรกิจพลังงำนทดแทนไปพร้อมๆ กัน โรงงำน

เอทำนอลที่อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นโรงงำนเอทำนอลแห่งแรกของประเทศไทยที่ลงทุนโดยโรงงำนน�้ำตำล และกลุ่ม KSL ของ

เรำถือเป็นกลุ่มแรกๆ ที่เริ่มลงทุนในพลังงำนทดแทน จำกควำมส�ำเร็จในธุรกิจพลังงำนทดแทน ไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจเอทำนอลและธุรกิจไฟฟ้ำ   

ท�ำให้ปัจจุบันผลประกอบกำรของกลุ่ม KSL ครึ่งหนึ่งมำจำกธุรกิจอำหำร และอีกครึ่งหนึ่งมำจำกธุรกิจพลังงำนทดแทน

 นอกจำกนี้เพื่อเป็นกำรรองรับกำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจ ในรูปของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (เออีซี) ซึ่งจะส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลง 

ทำงเศรษฐกิจ กลุ่ม KSL ได้ค�ำนึงถึงโอกำสทำงธุรกิจดังกล่ำว จึงได้เข้ำไปลงทุนในโรงงำนน�้ำตำลโครงกำรเพำะปลูกอ้อยและก่อสร้ำง 

โรงงำนน�้ำตำลที่ประเทศลำวและกัมพูชำ ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำรเพิ่มศักยภำพทำงกำรแข่งขันและเพิ่มช่องทำงทำงธุรกิจมำกขึ้น 

 จำกรุ่นสู่รุ่น มำร่วม 70 ปี กลุ่ม KSL ได้วำงรำกฐำนธุรกิจอย่ำงมั่นคง เติบโตอย่ำงยั่งยืน จำกธุรกิจครอบครัวซึ่งประกอบกิจกำรโรงงำน

น�้ำตำล 4 โรง แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนในกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ตลอดช่วงระยะเวลำ 

10 ปี ในตลำดหลักทรัพย์ จนกลำยมำเป็นกลุ่มธุรกิจซึ่งถือได้ว่ำเป็นหนึ่งในผู้น�ำด้ำนอำหำรและพลังงำนทดแทน มีสินทรัพย์รวม 40,000 ล้ำนบำท  

ได้รับกำรจัดอันดับเครดิตองค์กร ทริสเรทติ้ง A ควำมส�ำเร็จในอดีตที่ผ่ำนมำ ส่วนหนึ่งมำจำกกำรที่บริษัทยึดมั่นกำรบริหำรงำนภำยใต ้

หลักจริยธรรมและธรรมำภิบำลที่ดี ยึดถือตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เพียงแต่เป้ำหมำยทำงธุรกิจ บริษัทได้แสดงควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่ำนโครงกำร CSR ที่ได้มีกำรท�ำกิจกรรมควบคู่กันไปกับกำรด�ำเนินงำนธุรกิจ และเป็นบริษัทแรกในธุรกิจน�้ำตำล 

ท่ีน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้กับบริษัทและสร้ำงควำมเจริญมั่นคงให้กับชุมชน ในวำระที่บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)  

จะมีอำยุครบ 70 ปี ในปี 2558 นี้ บริษัทในกลุ่ม KSL ได้ริเริ่มกิจกรรมโครงกำร 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียงในชุมชนโดยรอบแต่ละโรงงำน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเผยแพร่ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ สู่ชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

(บ ว ร : บ้ำน วัด โรงเรียน) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (พนักงำนในโรงงำน) อบรมเผยแพร่ศำสตร์ของพระรำชำสู่ผู้ถือหุ้น พนักงำน และ

ผู้ที่สนใจ กำรด�ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวในปี 2557ได้คืบหน้ำไปมำกแล้วและกลุ่ม KSL จะด�ำเนินกำรต่อไปจนครบถ้วนตำมเป้ำหมำยในปี 2558 

 สุดท้ำยนี้ ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท ขอขอบคุณพนักงำนทุกท่ำน ที่ร่วมแรงร่วมใจในกำรพัฒนำบริษัทให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง

เสมอมำ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทำงธุรกิจ ที่ให้กำรสนับสนุนบริษัทเป็นอย่ำงดี บริษัทจะยังคงมุ่งม่ันที่จะพัฒนำต่อเนื่อง เติบโต

อย่ำงยั่งยืน เป็นไปตำมหลักกำรและแนวคิด “จากธรรมชาติสู่พลังงานสะอาด” หรือ “From Nature to Green Energy” ควบคู่ไปพร้อมกับ

กำรตอบแทนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อไป

นำยมนู เลียวไพโรจน์
ประธำนกรรมกำรบริษัท
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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

 ในปี 2557 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) มีผลก�ำไรสุทธิ 1,626 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับผลประกอบกำรของปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีผล

ก�ำไรสุทธิ 1,676 ล้ำนบำท ซึ่งปัจจัยมำจำกรำคำขำยน�้ำตำลต่ำงประเทศที่ปรับตัวลดลง ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจำกกำร

ลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงไรก็ตำมผลกำรด�ำเนินงำนที่ลดลง ถูกชดเชยจำกกำรที่บริษัทมีปริมำณอ้อยเข้ำหีบเพ่ิมขึ้นจำก 8.02 ล้ำนตัน  

เป็น 8.72 ล้ำนตัน ซึ่งท�ำให้มีปริมำณน�้ำตำลขำยเพิ่มขึ้น มีวัตถุดิบต่อเนื่องในกำรผลิตเอทำนอลและไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลกำรด�ำเนินงำน

ในภำพรวมใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ

 ในมุมมองของธุรกิจน�้ำตำลช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ มีกำรผลิตน�้ำตำลมำกกว่ำกำรบริโภค ส่งผลให้เกิดกำรสะสมของปริมำณน�้ำตำลใน 

ตลำดโลกสูงขึ้น ถึงแม้ว่ำรำยงำนวิจัยส่วนใหญ่มองว่ำในปี 2558 จะเป็นปีที่ผลผลิตน�้ำตำลต�่ำกว่ำกำรบริโภคก็ตำม แต่กำรที่ปริมำณน�้ำตำล 

ในตลำดโลกอยู่ในระดับสูงจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรำคำน�้ำตำล อย่ำงไรก็ดีผลกระทบดังกล่ำวจะค่อยๆ ลดลงจำกกำรที่คำดกำรณ์ว่ำผลผลิตน�้ำตำล

ในปี 2557/2558 จะลดลงเนื่องจำกสภำวะอำกำศ ในขณะที่ควำมต้องกำรด้ำนกำรบริโภคที่เพิ่มขึ้นทุกปี ส�ำหรับธุรกิจเอทำนอล ในปี 2557 

ประเทศไทยมีอัตรำกำรใช้เอทำนอลเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ภำยหลังจำกรัฐบำลยกเลิกกำรใช้น�้ำมันเบนซินออกเทน 91 ธรรมดำ และส่งเสริม

กำรใช้เอทำนอลผสมในน�้ำมันเบนซินออกเทน 20% และ 85% ให้มำกขึ้น ประกอบกับนโยบำยรถคันแรกและรถรุ่นใหม่ที่มีควำมสำมำรถ 

ในกำรใช้น�้ำมันผสมเอทำนอลในอัตรำส่วนที่สูงขึ้น ส่งผลให้ปริมำณกำรใช้เอทำนอลเพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 3.5 ล้ำนลิตรต่อวัน ถึงแม้ว่ำโรงงำน 

เอทำนอลมีก�ำลังกำรผลิตเพียงพอที่จะผลิตได้ตำมควำมต้องกำรใช้ แต่กำรที่รำคำขำยเอทำนอลยังไม่สอดคล้องกับต้นทุนกำรผลิต จึงเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ไม่จูงใจให้ผู้ผลิตบำงรำยเดินเครื่องเต็มก�ำลังกำรผลิต อุปสงค์และอุปทำนเอทำนอลในประเทศในปี 2557 จึงค่อนข้ำงตึงตัว 

ส�ำหรับธุรกิจไฟฟ้ำ บริษัทได้มีปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำก 301,135 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง ในปี 2556 เป็น 324,099  

เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง ในปี 2557 อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกข้อจ�ำกัดทำงด้ำนสำยส่งไฟฟ้ำท�ำให้บริษัทยังไม่สำมำรถขำยไฟฟ้ำได้อย่ำงเต็มที่

 ควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท สิ่งส�ำคัญและถือเป็นควำมภูมิใจส�ำหรับบริษัทคือ กำรเข้ำร่วมท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นประจ�ำทุกปี โดยเฉพำะในปี 2557 บริษัทได้จัดท�ำโครงกำร 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่ส�ำคัญในกำรฉลอง 

ครบรอบ 70 ปีในปี 2558 กำรก้ำวเข้ำสู่ปีที่ 70 น้ี แสดงให้เห็นถึงควำมส�ำเร็จในฐำนะของกำรเป็นองค์กรธุรกิจที่มีควำมยั่งยืนและยำวนำน  

ส่วนหนึ่งของควำมส�ำเร็จนี้เกิดจำกกำรที่บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินกำรตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ในกำรบริหำรงำนด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร 

และพลังงำนทดแทน รวมทั้งกำรมุ่งเน้นต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ และ

กำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ ลูกค้ำ พนักงำน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยรวมถึงสถำบันกำรเงินที่สนับสนุน

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทด้วยดีตลอดมำ บริษัทจะน้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงพระรำชทำนแก่พสกนิกร

มำปฎิบัติ ทั้งในด้ำนกำรด�ำเนินกิจกำรของกลุ่มบริษัทและในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนในทุกพ้ืนที่ซึ่งกลุ่มบริษัทเข้ำไปประกอบ

กิจกำรผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ บริษัทมีควำมเชื่ออย่ำงมั่นคงว่ำทิศทำงและกำรปฏิบัติดังกล่ำวจะน�ำมำซึ่งกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทสืบไป

 

นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
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 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นตำมมติของคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ปฎิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และตำมกฏบัตร
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน และรำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน รวมท้ัง   
ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำรควบคุม
ภำยในที่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

   ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ครบวำระและคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติต่อวำระคณะกรรมกำรตรวจสอบอีก 1 วำระ มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง  
3 ปี โดยมีนำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์ นำยกำรุณ กิตติสถำพร และนำยวรภัทร โตธนะเกษม เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
 โดยกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 4 ท่ำนมิได้เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในล�ำดับเดียวกัน มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ไม่ได้
ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน หรือเป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำ คู่ค้ำ หรืออื่นๆ กับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กฎหมำย กฎระเบียบ 
ได้ก�ำหนดไว้

 ในปี 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมร่วมกับฝ่ำยจัดกำร ส�ำนักตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชี จ�ำนวน 6 ครั้ง และมีกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ฝ่ำยจัดกำรไม่ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย จ�ำนวน 4 ครั้ง เพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เรื่องส�ำคัญท่ีคณะกรรมกำร  
ตรวจสอบได้พิจำรณำในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำพร้อมด้วยควำมเห็นโดยสรุปประกอบด้วยเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 

 1.  ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินร่วมกับผู้สอบบัญชี ก่อนที่ฝ่ำยจัดกำรจะน�ำงบกำรเงินเสนอเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ผู้สอบ 
  บัญชีมิได้ตั้งข้อสังเกตที่มีนัยส�ำคัญ คณะกรรมกำรตรวจสอบมุ่งสอบทำนรำยกำรบัญชี รำยกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และรำยกำรปรับปรุงที่มีนัยส�ำคัญ ตลอดจน 
  ควำมเหมำะสม เพียงพอของกำรเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำงบกำรเงินได้แสดงรำยกำรอย่ำงเหมำะสม ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลำ และจำกผลกำรสอบทำน 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินในปี 2557 ที่บริษัทฯ จัดท�ำขึ้นนั้น มีควำมถูกต้อง เหมำะสม เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นไป 
  ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

 2. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
   คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฎิบัติงำนตำมระบบงำนที่ก�ำหนดไว้ กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม มีกำรปฎิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย        
  หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฏหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอบทำน 
  กระบวนกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรทุจริตของบริษัทฯ นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  รวมทั้งคณะ 

 3. การบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทเป็นรำยไตรมำส เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำฝ่ำยจัดกำรได้ด�ำเนินกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง    
  ถึงระดับปฏิบัติกำรอย่ำงเหมำะสม และกำรระบุปัจจัยควำมเสี่ยงมีควำมเพียงพอต่อกำรเป็นข้อมูลพื้นฐำนส�ำหรับกำรตรวจสอบภำยใน และคณะกรรมกำร       
  ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ในปี 2557 ปัจจัยควำมเสี่ยงที่บริษัทได้ระบุมีควำมเหมำะสม และฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรลดควำมเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง

 4. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในร่วมกับส�ำนักตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชี และมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบ 
  ควบคุมภำยในที่เพียงพอ สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ มีรำยงำนทำงกำรเงินเชื่อถือได้ และปฏิบัติตำมกฎ  
  ระเบียบและนโยบำยของบริษัทฯ

 5. ความเหมาะสมของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  บริษัทฯ เข้ำท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกิจกำร และกฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำร 
  เกี่ยวโยง ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดขึ้นในปี 2557 เป็นรำยกำรเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำ  
  และรำคำตำมปกติทั่วไป มีกำรเปิดเผยในงบกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมข้อก�ำหนดและแนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์          
  แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 6. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบของส�านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำงๆ ร่วมกับส�ำนักกฎหมำย หน่วยงำน Compliance และส�ำนักตรวจสอบภำยใน โดยไม่พบประเด็น 
  ที่เป็นสำระส�ำคัญที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทฯ ได้มีกำรปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 7. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมสำมำรถของผู้สอบบัญชีจำกรำยงำนของผู้สอบบัญชี และกำรประชุมเป็นกำรเฉพำะ และมีควำมเห็นว่ำ ผู้สอบบัญชีของ 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด มีควำมเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเหมำะสมตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพกำรสอบบัญชี จึงเห็น
  สมควรเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2558  
  ต่อไปอีกปีหนึ่งเป็นปีที่ 5  

 นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินกำรปฏิบัติงำนของตนเองในปี 2557 ทั้งคณะ โดยเปรียบเทียบกับกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และแนว
ปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลกำรประเมินพบว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำท่ีตำมขอบเขต หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ด้วย 
ควำมรอบคอบและเป็นอิสระและมีควำมเห็นในภำพรวมว่ำ บริษัทฯ มีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง มีกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ระบบควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิภำพ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอ ถือปฎิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบและข้อก�ำหนดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปิดเผยรำยกำรที่อำจมี 
ควำมขัดแย้งทำงประโยชน์อย่ำงครบถ้วน และมีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์)
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท

01  นำยมนู เลียวไพโรจน์
 ประธำนกรรมกำร

02 นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

03 นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์
 กรรมกำรบริษัทและ
 กรรมกำรบริหำร

04 นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย
 กรรมกำรบริษัทและ
 กรรมกำรบริหำร

05 นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์
 กรรมกำรบริษัทและ
 กรรมกำรบริหำร

06  นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล
 กรรมกำรบริษัทและ
 กรรมกำรบริหำร

 

01 02

0403

0605



รายงานประจ�าปี 2557    9

07  นำงอินทิรำ สุขะนินทร์
 กรรมกำรบริษัทและ
 กรรมกำรบริหำร

08  นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์
 กรรมกำรบริษัทและ
 กรรมกำรบริหำร
 กรรมกำรสรรหำและ
 พิจำรณำค่ำตอบแทน

09  นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์
 กรรมกำรบริษัทและ
 กรรมกำรบริหำร

10  นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์
 กรรมกำรบริษัทและ
 กรรมกำรบริหำร

11  นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์
 กรรมกำรบริษัท,
 กรรมกำรสรรหำและ
 พิจำรณำค่ำตอบแทน

12  นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์
 กรรมกำรบริษัทและ
 กรรมกำรบริหำร

13  นำยชลัช ชินธรรมมิตร์
 กรรมกำรบริษัทและ
 กรรมกำรบริหำร,
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

14  นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์
 กรรมกำรบริษัท

0807

1009

1211

1413
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15  นำยประมูล วิเชียรสินธุ์
 กรรมกำรอิสระ, 
 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
 พิจำรณำค่ำตอบแทน

16  พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ
 กรรมกำรอิสระ,
 ประธำนคณะกรรมกำร
 บริหำรควำมเสี่ยง, 
 กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

17  นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
 กรรมกำรอิสระ,
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ,
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

18  นำยกำรุณ กิตติสถำพร 
 กรรมกำรอิสระ,
 กรรมกำรตรวจสอบ, 
 กรรมกำรสรรหำและ
 พิจำรณำค่ำตอบแทน,
 กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

19  นำยวรภัทร โตธนะเกษม
 กรรมกำรอิสระ,
 กรรมกำรตรวจสอบ,
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง, 
 ประธำนคณะกรรมกำร
 ก�ำกับดูแลกิจกำร  

20  นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์ 
 กรรมกำรอิสระ, 
 กรรมกำรตรวจสอบ, 
 กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

21  นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 
 กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร 
  

1615

1817

2019

21
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ผลิตน้ำตาลทรายคุณภาพ 

ดวยประสิทธิภาพสูงสุด 

สงมอบตรงเวลา 

ลูกคามั่นใจ ปลอดภัยตอผูบริโภค

นโยบายคุณภาพ ว�สัยทัศน�
มุงสูความเปนเลิศ

ในอุตสาหกรรมการเกษตร

ที่ใหความหวานและ

พลังงาน รวมทั้งธุรกิจ

ตอเนื่องที่มีการพัฒนา

อยางยั่งยืน

สรางรายไดใหแกชาวไรบนพื้นฐานของการเกษตร

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด

สรางผลประโยชนรวมกันระหวางหุนสวนแหงความสำเร็จ 

พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อใหสามารถใชทรัพยากร 

ไดเกิดประโยชนสูงสุด

พันธกิจ

NATURE OF 
BUSINESS 
OPERATION

Overview of Business Operation and Policy
Business Objectives
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited has the policy to operate its business ethically and responsibly towards its stakeholders, society, and the environment. It place emphasis on conducting transparent operations, respecting human rights standards, and safeguarding the interests of all stakeholders through the following vision, mission, and quality policy: 
Vision
To become the leader in the sugar and related renewable energy industries and to develop a strong business with a sustainable future  
Mission
 • Create income for farmers through efficient processes and high quality agricultural yields.
 • Continuous improvement on technology and R&D to efficiently increase agricultural yields.
 • Create an environment that mutually benefits our partners of success. 
 • Develop down-stream businesses to maximize the usage of raw materials, byproducts, and other resources.
The company’s long term goal is to be one of the leaders in sugar, by-product, and value added productions which can be shown in company’s sugar policy: “production of quality sugar with high efficiency, prompt delivery, winning customers’ trust, consumption safety”. This policy has encouraged company’s 5 sugar factories to be widely accepted as one of the highest efficiency and highest quality sugar production groups in Thailand. In addition, with the goal of being one of leading companies in by-product and value added production and with the vision on the potential growth in related – sugar businesses, such as ethanol business, power business, and organic fertilizer business, the company has made continuous investments in these sectors which to date has been successful and highly satisfactory.  

The company’s short term goal is to be one of the industry leaders that excels in cost management and productivity. The goal can be achieved by applying modern technology to the corporate production and management systems. Furthermore, the company is aware that its primary risk is the amount of cane it is able to procure for crushing. The sugar factories and other integrated businesses cannot sustain without adequate cane crushed. The company, hence, aims to reduce the farmers’ cane cultivation cost as well as to improve their productivity yields and efficiency. Its objective is to help the farmers sustain their living and receive higher return on their investment as well as to remain productive suppliers to our businesses.  

Important Changes and Developments During the Past 3 Years
In 2011, the company decided to start the Loei Project that consisted of building 1 sugar factory with capacity to crush 16,000 tons of cane/day and building 1 electricity power plant that can generate 40 MW of electricity. The sugar factory started its test runs during the production season 2012/2013, and for the production season 2013/2014 was able to crush 1,072,245.69 tons of cane and produce 120,251.43 tons of sugar and 24,187.93 megawatt-hours of electricity
In 2012, after performing feasibility study and other required assessments, the company decided to make further investment to expand its electricity power plant and sugar factory in Nampong district of Khon Kaen province.  Electricity power plant production capacity will be 65 MW, up from 30 MW and sugar crushing capacity will increased by 8,000 tons of cane sugar/ day, totaling to 35,000 tons of cane sugar/ day. The company expects the project to be fully operationally by production season 2014/2015
In November 2013, TRIS credit rating agency has upgraded the company’s rating score from A- to A which increases the company’s ability to manage and secure loans and funds from financial institutions. In 2014, the company have issued corporate bond worth 5000 million THB.

 • Company Overview
Khon Kaen Sugar Industry Public Company and its subsidiaries, under KSL, are Thailand 4th largest sugar producer group. The company has 5 sugar factories in the group, located in three different regions, as follows:
 • Northeastern Region: Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited; Nampong branch in Khon Kaen province and Wansapung branch in Loei province.
 • Western Region: New Krung Thai Sugar Factory Co.,Ltd and Tamaka Sugar Industry Co.,Ltd in Kanchanaburi province
 • Eastern Region: New Kwang Soon Lee Sugar Factory Co.,Ltd in Cholburi province 

The core products which the company produces are sugar which can be categorized to be 4 types: (a) raw sugar (b) high pol sugar (c) white sugar and (d) refined sugar. The company also has other products related to sugar production process, such as molasses, bagasses and filter cake.  According to these kinds of products, the company has a plan to invest in value added projects, as followings: (shown on Figure 1)

 • Ethanol plant:  Ethanol is mixed with gasoline, and the mixture is used as fuel for vehicles. Raw materials used in the Group’s ethanol production include molasses and sugarcane juice 
 • The biogas plant uses waste water from ethanol production process as a raw material. Biogas produced through fermentation of the raw material is used as a supplementary fuel for the corporate power plant. 
 • The organic fertilizer plant uses waste from the sugar production process (filter cake) and wastewater from biogas and ethanol production as raw materials. 
 • The power plant uses waste from the sugar production process (bagasse) and biogas from the biogas plant as fuel sources for producing electricity and steam sold to plants in the Group and the EGAT.

Figure 1 : The Relationship between KSL’s Existing Sugar Production and KSL’s Value Added Project

As of October 31, 2014,  Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited and its subsidiaries have the investment in subsidiaries and affliliates, as followings:

 • Business Unit/Company Name
 • Paid - Up Capital
 • (THB Million)
 • Proportion
 • Of
 • Investment
 • Nature of Main Business
 • Sugar Business
 • 
 • 
 • 
 • Tamaka Sugar Industry Co.,Ltd.
 • 600.00
 • 90.21%
 • Produce and distribute sugar
 • New Krung Thai Sugar Factory Co.,Ltd.
 • 1000.00
 • 95.78%
 • Produce and distribute sugar
 • New Kwang Soon Lee Sugar Factory Co.,Ltd
 • 500.00
 • 98.61%
 • Produce and distribute sugar
 • Savannakhet Sugar Corporation
 • 684.76
 • 98.49%
 • Sugar cane Plantation and Sugar Factory in Laos 
 • Koh Kong Plantation Co.,Ltd*
 • 936.98
 • 80.00%
 • Sugar cane Plantation in Cambodia 
 • Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd
 • 1167.66
 • 80.00%
 • Sugar Factory in Cambodia
 • Supporting Business
 • 
 • 
 • 
 • Thai Sugar Terminal Public Company Limited**
 • 145.20
 • 23.82%
 • Terminal, Warehouses, Real estate, produce and distribute wheat flour and palm oil
 • KSL Export Trading Co.,Ltd.
 • 20.00
 • 79.55%
 • Sugar and Related products Exporting Activities
 • KSL Agro and Trading Co., Ltd.
 • 300.00
 • 100.00%
 • Trading domestic sugar and operating agricultural businesses   
 • Wynn In Trading Co., Ltd
 • 487.497
 • 100.00%
 • International trading and consulting 
 • Energy and Chemical Business
 • 
 • 
 • 
 • Khon Kaen Alcohol Co.,Ltd
 • 610.00
 • 100.00%
 • Producing and distributing ethanol or agri-fuel and bio-fertilizer or organic fertilizer
 • Khon Kaen Sugar Power Plant Co.,Ltd
 • 800.00
 • 100.00%
 • Power Plant (SPP)
 • KSL Material Supply Co.,Ltd.***
 • 10.00
 • 100.00%
 • Raw Material Sourcing
 • Other Business
 • 
 • 
 • 
 • KSL Real Estate Co.,Ltd
 • 840.00
 • 91.02%
 • Real Estate Development and Training Center
 • Champion Fermentation Co.,Ltd
 • 200.00
 • 32.50%
 • Joint Venture with the  business partner to invest  60% in Chantaburi Starch Co.,Ltd. -  Starch Factory by using cassava as raw material

Note:
Proportion of investment shown above includes both direct and indirect shareholdings 
* Previously named KSL Chemical Co., Ltd
** Indirect shareholding through Wynn In Trading Co., Ltd.
*** Thai Sugar Terminal Public Company Limited, a KSL subsidiary listed in the Stock Exchange of Thailand as TSTE, has 5 subsidiaries:  
TSG Assets Company Limited operates real estate rentals. TSTE holds 23.11% shares. 
TS Oil Industry Company Limited (formerly known as TSG Property Company Limited) trades, leases, develop real estate, and operate a palm oil refinery plant. TSTE holds 28.48% shares. 
TS Flour Mill Company Public Company Limited rents out real estate and manufactures wheat flour. TSTE holds 16.59% shares and itself was listed in the Stock Exchange of Thailand as TMILL.
TS Warehouse Company Limited stores and transfers goods. TSTE holds 19.30% shares.
TS Transport and Logistics Company Limited provides transport and security services. It also manufactures plastic sacks. TSTE holds 30.58% shares directly and indirectly.
For further details, refer to Listed Company Information on Thai Sugar Terminal Public Company Limited (TSTE) and TS Flour Mill Company Public Company Limited (TMILL).

tion of KSL Group on October 31, 2014 shown on the following chart:

The details of Khon Kaen Su gar Industry Public Company Limited, subsidiaries and affiliates are as follows:
Sugar Business
Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited
The nature of business is to produce and distribute sugar and other by-products.  The first branch is located in Nampong district, Khon Kaen province with the maximum crushing capacity of 27,000 ton cane per day (under-construction to enhance maximum crushing capacity to 35,000 ton cane per day) and the second branch is located in Wangsapung district, Loei province with the maximum crushing capacity of 16,000 ton cane per day. Both of them have the capability to produce raw sugar, high pol sugar, white sugar and refined sugar. The company’ headquarter is located at KSL Tower, Sriayudhya Road, Rajathevi, Bangkok.

Tamaka Sugar Industry Co.,Ltd
The nature of business is to produce and distribute sugar and other by-products. The factory is located in Tamaka district, Kanchanaburi province with the maximum crushing capacity of 35,000 ton cane per day and the capability to produce raw sugar, white sugar and refined sugar.

New Krung Thai Sugar Factory Co.,Ltd
The company produces and distributes sugar and other by-products. The factory, which was originally located in Tamaka district, Kanchanaburi province, was relocated to Bo Ploy district, Kanchanaburi province. The production capacity was expanded to the maximum crushing capacity of 36,000 tons of cane per day. Construction has already completed, the factory is capable of producing raw sugar, white sugar, and refined sugar. 

New  Kwang Soon Lee Sugar Factory Co.,Ltd 
The enterprise produces and distributes sugar and other by-products. The factory located in Panutnikom district, Chonburi province, has the maximum crushing capacity of 3,000 tons of cane per day. The cane crushing capacity decreased due to the fact that some of the machines had been moved to Laos and Cambodia. The factory is capable of producing raw sugar, high pol sugar, white sugar, and refined sugar.  

Savannakhet Sugar Corporation 
The company received sugarcane plantation concession that covers approximately 10,000 hectares (62,500 rai) from the Lao government. Sugarcane cultivation is undertaken by the company itself. The sugar factory in Savannakhet has the maximum crushing capacity of 3,000 tons of cane per day. Its output includes raw sugar and other byproducts.  

Koh Kong Plantation and Koh Kong Sugar Industry 
The company received sugarcane plantation concession that covers approximately 20,000 hectares (125,000 rai) from the Cambodian government. Sugarcane cultivation is undertaken by the company itself. The sugar factory in Koh Kong has the maximum crushing capacity of 6,000 tons of cane per day. Its output includes raw sugar and other byproducts.  

Energy and Chemical Business
Khon Kaen Alcohol Co.,Ltd
Established in early 2004, the company runs the business of producing alcohol (Ethanol) from molasses, sugarcane and others with the licenses of 150,000 liters per day granted by Ministry of Industry for the purpose of producing alcohol for blending with gasoline, so-called “gasohol”, using as fuel in vehicles. In addition, the company produces fertilizers as a downstream project to the alcohol plant, which uses waste water generated from alcohol plant and filter cake, waste products from sugar processing. The company has a second branch of ethanol production facility as part of the Boploy Renewable Energy Project. It has already operated commercially in 2012 which increase the production capacity from 150,000 liters per day to 350,000 liters per day. 

Khon Kaen Sugar Power Plant Co.,Ltd.
Established late in 2003, the company operates renewable power plants that can produce electricity and steam by using bagasses as raw material. The power produced at the plants cam supply the factories within the group and any additional power generated are then sold to EGAT (Grid). Currently, the company operates 3 power plants all locating nearby its sugar factories. The first branch is closed to Khon Kaen Sugar Factory in Nampong district of Khon Kaen province. The second branch is closed to New Krung Thai Factory in Karnjanaburi province (part of the Boploy Renewable Energy Project). The third branch is located next to Khon Kaen Sugar Factory in Wangsapong district of Loei province (The Loei Project). Currently, the total capacity of all three branches can produce up to 160 MW of electricity. The total capacity of the three branches will reach 195 MW of electricity once the plant expansion project in Loei is completed. 

KSL Material Supply Co.,Ltd  
Previously named KSL Chemical Co.Ltd, KSL Material Supply Co.Ltd now operate business relating to sourcing and selling raw materials and materials related to agriculture such as biofertilizers and related services. 

Supporting Business
KSL Export Trading Co.,Ltd
Established in 1992, the company performs as a licensed exporting company, according to cane and sugar act 1984, which provides services of exporting activities to the sugar companies in KSL Group and also other sugar factories.

Thai Sugar Terminal Public Company Limited (TSTE)
The company is a listed company in the Stock Exchange of Thailand. Its businesses involve warehouse leasing, loading and discharging sea freight, port operations, and freight forwarding. The terminal and warehouse are located in Prapadang, Samutprakarn, on the Chopraya River bank.  Customers are primarily sugar companies in the KSL Group, other sugar factories owned by strategic partners, and general customers. In addition, Thai Sugar Terminal Public Company Limited (TSTE) is the mother company of 5 subsidiaries, which mainly deal with real estate trading and leasing, wheat flour production, plastic sack manufacturing, and palm oil refinery plant operations. (For details, refer to listed company profiles section: Thai Sugar Terminal Public Company Limited (TSTE)).

KSL Agro and Trading Co., Ltd. 
The company, formerly known as KSL Agro Co., Ltd., was established in 2006. It deals with sugar cane cultivation on corporate land and promotes cane cultivation among farmers. Currently this company trades domestic sugar and operates agricultural businesses. 
Wynn In Trading Co., Ltd
The nature of business is international trading and international investment consulting. Khon Kaen Sugar Industry Public Company held 100.00% share of Wynn In Trading Co., Ltd. 

Other Businesses
KSL Real Estate Co.,Ltd 
The company is involved in the business of property rental and resort ownership in Kanchanaburi, near the River Kwai, under the name of “River Kwai Park and Resort” This company provides the accommodation and facilities for holiday vacation and training center for employees of the KSL group and other general customers. Additionally, the company has acquired a commercial rental property, The Liberty Square Building that is located in the heart of Silom Road that is one of the busiest business area of Bangkok with approximately 19,151 sqm of rental space consisting of 22 floors and 6 levels of underground parking. 
Champion Fermentation Co.,Ltd
The company is a joint venture business between Khon Kaen Sugar Industry Public Company and business partners with 32.5% of share hold by Khon Kaen Sugar Industry. The joint venture company has the investment about 60% of share in Chantaburi Starch Co.,Ltd which operate a starch producing factory in Chantaburi province (Eastern of Thailand), using cassava as raw material.

Regarding the policy to regulate and monitor the operation of subsidiaries and affiliates, Khon Kaen Sugar Industry has categorized its subsidiaries and affiliates which have the similar nature of business to be a group together under the same team of management. 4 sugar companies are under the same board of executive directors.  For supporting business, energy and chemical business and other business, Khon Kaen Sugar Industry will assign its own representatives to join as a position of company directors for policy making or as a position of top management for operation directing, which will make consistency in policies from parent company, subsidiaries and affiliates.  

2. Description of Each Business Operation
 • Revenue Structure
Company
% of Shareholding in 2014
2012
Revenue (Million THB)

%
2013
Revenue (Million THB

%
2014
Revenue (Million THB

%
1. Khon Kaen Sugar Industry Public Company
Mother Company
7,529.47
26%
6,022.13
23%
8,668.09
31%
2. Tamaka Sugar Industry Co.,Ltd
90.21%
4,004.90
14%
3,021.98
11%
3,196.84
11%
3. New Krung Thai Sugar Factory Co.,Ltd
95.78%
4,717.00
16%
4,548.89
17%
4,540.44
16%
4. New Kwang Soon Lee Sugar Factory
98.61%
1,083.23
4%
733.42
3%
744.15
3%
5. Thai Sugar Terminal Public Company
23.82%
3,201.89
11%
2,471.65
9%
1,538.84
6%
6. KSL Export Trading Co.,Ltd
79.55%
19.29
0%
15.00
0%
13.15
0%
7. Khon Kaen Alcohol Co.,Ltd
100.00%
1,872.56
6%
2,437.42
9%
2,472.01
9%
8. Khon Kaen Sugar Power Plant Co.,Ltd
100.00%
1,854.11
6%
2,151.97
8%
2,493.81
9%
9. KSL Material Supplies Co.,Ltd*
100.00%
16.01
0%
2.95
0%
20.56
0%
10. Savannakhet Sugar Corporation
98.49%
272.71
1%
246.94
1%
211.21
1%
11. Koh Kong Plantation Co.,Ltd**
80.00%
245.66
1%
136.21
1%
128.73
0%
12. Koh Kong Sugar Co.,Ltd
80.00%
364.29
1%
667.43
3%
89.36
0%
13. KSL Agro and Trading Co., Ltd.
100.00%
4,092.25
14%
3843.20
15%
3,605.85
13%
14. KSL Real Estate Co.,Ltd
91.02%
9.48
0%
102.17
0%
150.34
1%
15. Wynn In Trading Co.,Ltd
100.00%
-
-
-
-
-
-
Total

29,282.84
100%
26,401.38
100%
27,873.38
100%
Minus Interrelated items

-7,070.54

-7,460.22

-8,688.53

Total Revenues

22,212.30

18,941.16

19,184.84

* Formerly name KSL Chemical Co.,Ltd
** Indirect shareholding through Wynn In Trading Co., Ltd.

 • Description of each products
Sugar: Production and Characteristics 
The company is a group of sugar manufacturers whose quality management system is certified by SQF 2000, ISO 9001: 2000, and Hazardous Analysis and Critical Control Point (HACCP) accreditations. Sugar produced by the KSL group can be divided into four categories according to their types and levels of purity as follows:
Raw sugar – Raw sugar has a color index higher than 1,500 ICUMSA. It is dark brown, and has a high dirt index and a low purity index. Transfer is done in bulk without the use of sacks. This type of sugar cannot be consumed until it is refined or purified, turning into white sugar or refined sugar.
High pol sugar - High pol sugar has a color index between 1,000 - 1,500 ICUMSA. It can be consumed without any further process needed. Generally, the sugar is put in sacks before being transported. It is priced lower than white sugar and refined sugar.
White sugar - White sugar has a color index between 46 – 200 ICUMSA with a degree of polarization not lower than 99.50. It is widely consumed among households and used as a raw material in food industries where moderate purity is required.
Refined sugar – Refined sugar has a color index that does not exceed 45 ICUMSA. It is especially high in purity. The sugar is used in certain industries where highly pure sugar is needed, such as pharmaceutical industry, carbonated beverage industry, and energy drink industry.
After sugar manufacturing there is a residue called “molasses” that its sugar content is so low that any further sugar extracting is uneconomical. Molasses is a valuable by-product obtained from sugar production. It contains 20% water, 30% sucrose, 32% invert sugar, 12% non-sugar organic substance, and 6% ash. From one ton of sugarcane, the corporate sugar factories have capacity to manufacture between 45-50 kilograms of molasses. An amount of molasses produced in a year depends on a quantity of sugarcane crushed in the year. Molasses can be widely used in such biochemistry industries as alcohol and distilling industry, yeast industry, monosodium glutamate industry, animal food industry (where molasses is mixed with cassavas and bagasse), vinegar industry, and soy sauce and seasoning sauce brewing industry.
Other residues from sugar manufacturing process that are also useful include bagasse and filter cake. Bagasse is the fibrous material remaining after the last extraction of juice from sugarcane. Now the company uses burned bagasse as a source of energy for electricity and steam generation used in sugar manufacturing process. Part of the electricity generated is sold to the EGAT. Filter cake is a residue from vacuum filtration. It can be used as a raw material for general-purpose fertilizer. In the past, the company gives away filter cake to sugarcane farmers to promote sugarcane plantation in nearby areas. 
After the company’s subsidiary has continuously operated alcohol and chemical production, wastewater from the factory can be mixed with filter cake and bio-decomposed to produce organic fertilizer that is suitable for sugarcane plantation. This completes the corporate value-added product ranges.

Sugar: Market and Competition

International Market and Industry Overview

The world sugar market: In 2013/14 approximately 181.4 million tons of raw sugar was produced worldwide, representing a decrease of 3 million tons or 2% from the previous year. The world's total consumption demand rose to 175.2 million tons, a 3 million tons increase or about 2% growth compared to that of 2012/13. However, the ending stock increases from 72.6 million tons in 2012/13 to 77.3 million tons in 2013/14 (see Chart 2). The stock represented 44% of the total demand, or an equivalent of 5 months sugar consumption.
Figure 2: World Sugar Balance (Millions Tons, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)

Note: 2014/15 is forecasted number
Source: F.O.Lichit, updated 30-10-2014

According to F.O. Licht‘s forecast on October 30, 2014, the 2014/15 output will decrease by 1%, from 181.4 million tons to 178.7 million tons.  Consumption will increase by 1% from 175.2 million tons to 176.8 million tons.  Consequently, ending stock will decrease from 77.3 million tons to 76.7 million tons. In Asia, it is forecasted that demand for sugar within the region will overtake supply, causing a shortage of 16 million tons. However, this figure is subject to changed in demand, supply, and many other external factors. 
 The world price of sugar is affected by the quantity of sugar produced each year, the demand, the existing stock, and uncontrollable changes in climates and government regulations. Climate uncertainties such as flooding, drought, or severe cold in countries where sugar is produced can have a significant impact on the quantity of sugar priced and consequently on the price of sugar sold. Similarly, government regulations regarding sugar export license and sugar import quotas can exert pressure on the price of sugar sold.  

 For a trend in sugar price can also depends on output quantities from Europe and from major producer countries, such as Brazil, Australia and Thailand. As the largest sugar and ethanol producer in the world, Brazil’s production level and sugar-ethanol parity can have a significant impact on world sugar price. When Brazilian producers can gain more profit from selling ethanol, they will convert more cane into ethanol production and less for sugar production and vice versa. Nonetheless, the capability for Brazilian producers to switch production between sugar and ethanol is limited between 40-60% as their factories are not designed to run 100% for either product. Other factors that affect world sugar price can be from changes in oil price, exchange rate, global economic outlook, and from investment funds whose activities may include shifting investing strategies from commodity to other assets. In combination, the factors contributed to the volatility of the world sugar price (shown in figure 3).   

Figure 3: World Sugar Price (NYBOT#11) During Last 10 Years  

Export channels of Thai sugar manufacturers are divided into:
 • Thai sugar manufacturers sell their sugar through major traders such as Cargill, Tate & Lyle, Kerry, etc. The traders then sell the sugar to other overseas buyers. Risk of failure to collect payments and complications in export management are minimized. Thai sugar manufacturers’ only responsibility is to transport their sugar to ports of exports, such as FOB ports of Bangkok and Lamchabang.
 • Thai sugar manufacturers export their products to neighboring countries, such as Laos and Cambodia, through borders.  A small amount of sugar is sold to vendors at borders.  
 • Thai sugar manufacturers sell to manufacturers who use sugar in production of their exports.  When domestic sugar prices are higher than those in international markets, the export manufacturers who use sugar as a production material lose their competitiveness in the world market. To promote investment in the food industry and competitiveness, the government allows those who manufacture exports to buy sugar at the world’ market prices conditionally.

Domestic Marketing and Industry Overview 
Domestic sugarcane and sugar industries are governed by Thai Sugarcane and Sugar Industry Act B.E. 2527. Office of the Cane and Sugar Board is in charge of ensuring adequacy of sugar for the domestic demand. Every year the board estimates the domestic sugar consumption amount and determines quotas for sugar factories according to their capacity. Domestic sugar prices are controlled by Goods and Services Act B.E. 2542. Current domestic sugar price are mandated that:

(1) Prices of regular white sugar purchased at sugar factories do not exceed Baht 1,900 per 100-kilogram sack. 
(2) Prices of refined white sugar purchased at sugar factories do not exceed Baht 2,000 per 100-kilogram sack. 
(3) Wholesale prices of regular white sugar at all domestic wholesale businesses do not exceed Baht 1,965 per 100-kilogram sack, and those of refined white sugar do not exceed Baht 2,065 per 100-kilogram sack.    
(4) Retail prices of regular white sugar at retail businesses in Bangkok, Nonthaburi, Pahumthani, Samutprakarn, and Samutsakorn do not exceed Baht 21.50 per kilogram; and those of refined white sugar do not exceed Baht 22.50 per kilogram. (included VAT)

The price control does not apply to sugar cubes in boxes or packets that do not weigh over 10 grams. 

Competition
In 2014, there are 50 operating sugar factories (exclude non-operating and new license sugar factories which is not yet constructed) in Thailand with sugarcane crushing capacity of 103 million tons/year and sugar manufacturing capacity of 11.3 million tons/year (depending on yearly sugarcane
amounts in the crushing process and sugarcane quality). The crushing process lasts about 4 - 6 months each year due to small amounts of sugarcanes entering the process. It begins in November and ends in April or May. The numbers of sugar factories are under government control. Licenses from Office of the Cane and Sugar Board and Department of Industrial Works, Ministry of Industry, are required for sugar factories in increasing capacity, moving factories, or operating new sugar factories.
 In 2014, all 50 sugar factories are opened for operation.  Most of these factories are part of the five major groups of sugar manufacturers and only a handfall of small manufacturers operate independently.  The KSL Group is the 4th largest sugar producer in Thailand, with 8 % market share. It has 5 factories (In 2012, KSL operates 4 factories since the new one just finish construction) located in three regions: the Northeast (2 factories), Central Thailand (2 factories), and the East (1 factory). Table 1 shows sales of different types of sugar in the past 3 years as well as ratios of sales in export markets to domestic markets.
Table 1: Sales of Different Types of Sugar and Ratio of Domestic Sugar to Total Sugar Sales in the Past 3 Years

Sugar: Product and Service Provision

Raw Material Provision Policy
 Providing raw materials for manufacturing is a vital process for sugar producers. As the total capacity of the Thai sugar industry exceeds domestic sugarcane produce, all the sugar factories need to ensure that the maximum amount of cane is provided for their production in order to reduce their fixed cost per unit. The main solution employed by most sugar manufacturers is providing financial support to farmers, which is known as the “Geaw” system. Agreements of the sugar producers’ advance purchase of sugarcanes from the supported farmers are made, allowing the farmers to apply for loans from the sugar manufacturers. The loans are used for sugarcane cultivation. Harvested sugarcanes, then, are delivered to the factories and the sugarcane costs are deducted from the loans.
The company’s strategy is giving long-term benefits as incentives to the sugarcane farmers providing their crops to the corporate factories. This promotes both the growth of the farmers’ incomes and the company. The main policy “Prosperity of farmers is prosperity of the factory”, especially employed in the northeast, emphasizes creating and promoting a sustainable way to make a living for sugarcane farmers, as well as eliminating middlemen known as “Quota Heads”. This effort allows the company to learn about problems experienced by the farmers and provide them suitable assistance. Also, the company provides the farmers equipment, knowledge and production support, such as providing loans for purchasing trucks; giving them filter cakes for making fertilizers free of charge; and providing experts in sugarcane cultivation, and prevention and elimination of crop pests. The support enhances good relationships between the farmers and the company, as well as systematic growth.

Production policy
The company focuses on maximizing the volume of white sugar and refined white sugar manufactured, as the two products have the highest selling prices with the highest profit.  It also focuses on the improvement of production efficiency. Production efficiency that is higher than the average of the industry will help reduce unit cost. As a result, the company will be more competitive.  

Marketing policy
Due to the fact that sugar prices in domestic consumer markets are controlled by the Government, the company emphasizes direct sale to industries with product quality and on-time delivery promises. Most of the customers are businesses in beverage and confectionary industries.
The company, moreover, emphasizes the sale of its sugar products to food product re-exporters, as it allows the sale of C quota sugar which yields better profit than regular exports while requires lower transport cost. 

Environmental effects 
The sugar manufacturing process causes wastewater and dust from ash in the steamer’s burning process. The company is well aware of such effects and has employed appropriate measures to prevent environmental problems, in compliance with standards issued by Ministry of Industry.    

Sugar: Works Not Submitted 
- None – 

�
Ethanol : Product Characteristics 
 Khon Kaen Alcohol Co., Ltd., a subsidiary of Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited, produces and sells ethanol to oil companies. The ethanol is combined with gasoline at 10, 20 and 85 % to produce the final product commonly called gasohol.   

Ethanol : Marketing and Competition
 
Domestic Marketing and Industry Overview 
 Domestic demand for ethanol depends on the amount of domestic consumption of gasohol that is a mixture of gasoline and ethanol. Gasohol was first introduced for public use in 2006. The blend contains 10 % of ethanol (E 10). In 2008, oil prices exceeded 100 USD per barrel which prompted the Thai government to support the use of gasohol as car fuels through providing tax relief and contributing fund. These factors made the gasohol prices lower than gasoline, as shown in Table 2. The promotion of the use of gasohol as an alternative energy source allowed continuous growth for the ethanol market. Currently, average 3.3 million liters of ethanol per day is mixed in gasoline. The amounts of ethanol used to mix with gasoline for gasohol production is shown in Figure 4.

Table 2: Selling Price Structure of Gasohol

Source: Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy

�Figure 4: Quantity of Ethanol Used to Mix with Gasoline as Gasohol

Source: Department of Energy Business, Ministry of Energy

International Marketing and Industry Overview 
 Brazil is the world’s major ethanol producer and exporter. Primarily, ethanol is produced from sugarcane. It can be used as fuel for car by mixing with gasoline at the ratio of 20-25 % or purely 100 % with specially designed cars. The Brazilian government has a policy to promote the use and manufacture of cars that run with ethanol 100 %. There is a control over the production and demand for ethanol through changing the amount of ethanol content in gasoline. 

Competition
 In 2014, domestic consumption of ethanol rose dramatically as the government ban the sale of normal gasoline (91 Octane). Most petrol station installed gasohol in their premises, which helps smooth this transition. Although many factories has the capacity to produce ethanol to satisfy demand, they are prevented from running their production to full capacity as the sale price of ethanol do not correlates with the price of its raw material. As a result, in 2014, the demand and supply of ethanol is somewhat stagnated. However, for the company, we gain competitive advantage over other ethanol producers as our raw material for ethanol is a by-product that is sourced from our sugar factory. Table 3 shows the sales volume and average selling price of ethanol.

Table 3: Sales Volume and Average Selling Price of Ethanol in the Past 3 Years

Ethanol: Product and Service Provision

Raw material provision policy 
The company’s ethanol plants purchase the raw material, molasses, from sugar factories of KSL (the holding company) at the market price. A one-year agreement is made in advance. If the KSL factories do not have enough molasses, the raw material is purchased from nearby sugar factories. For more flexible raw material management the company invested in facilities that allow the production of ethanol from cassava flour and other cassava-related products. This is to ensure that there is sufficient raw material and that production cost is manageable. If the world’s sugar prices drop, sugarcane juice from the KSL group’s sugar factories can be used as raw material in ethanol production.   

Production policy 
The company minimizes its costs by ensuring economy of scale, flexibility in using cheap raw materials and cost reduction. Expenses are minimized, such as using wastewater in producing organic fertilizer. Corporate resources are shared, such as personnel of sugar factory, or the Group purchasing energy from its own power plant. Leasing molasses storage tanks reduces the cost of investing them. Purchasing molasses at the factories helps save transport costs.
Being able to produce the raw material, molasses, within the group allows the consistency of the quality of the material and more production effectiveness. Contaminants are reduced. Molasses storage tanks are appropriately temperature controlled, allowing highly effective production.     

Marketing policy 
Ethanol is an industrial product. It is used as a material in producing gasohol. Consistency in quality, standard, and availability are very important. The company ensures that its production meets those requirements by exercising quality assurance. Part of the ethanol produced is stored in tanks for sale during the period when the operation is ceased for annual machinery repair and maintenance. 
Environmental effects 
The production of ethanol generates wastewater. The company uses the wastewater from ethanol production process to mix with filter cake from the group’s sugar factories to make organic fertilizer. The fertilizer is then sold to farmers.  Hence, the company is able to minimize its negative impact on the environment. 

Ethanol: Works Not Submitted
- None – 

Electricity and Steam Product Characteristic

The project has been undertaken by Khon Kaen Sugar Power Plant Co., Ltd who sells electricity and steam to factories within the group. Any excess electricity produced is sold to Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). Currently, the group operates 3 power plant, all of which located near to its sugar factories. The first power plant is located near to Khon Kaen Sugar Factory in Nampong district of Khon Kaen province. It can produce up to 30 MW, 20 MW of which is sold to EGAT. The second power plant is located near to New Krungthai Sugar Factory in BoPloy, Karnjanaburi. It can produce up to 90 MW, 30 MW of which is sold to EGAT. The third power plant is located near to Khon Kaen Sugar Factory in Wangsapong, Loei province. It has the capacity to produce 40 MW and is under expansion. 

Electricity and Steam Market and Competition 

 The electricity and steam generated is first sold to the KSL Group’s plants so that it can be used to produce sugar and ethanol. The excess electritcity produced is then sold to to Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) through contract in advance and therefore has limited number of competitor and reliable customer. A 100% of electricity and steam produce is sold domestically. 

Table 2.7 Sales Volume and Average Selling Price of Electricity in the Past 3 Years

Electricity and Steam: Product and Service Provision

Raw material provision policy 
Raw material procurement is crucial in operating the electricity generating business. The corporate power plant is mainly fueled by bagasse. Each year, the Group crushed sugarcane fluctuates. A limited amount of crushed sugarcane may affect the fuel amount available for the power plant’s electricity generating. Thus, Khon Kaen Sugar Power Plant has prepared purchasing biomass fuel sources, such as bagasse, eucalyptus bark and scrap wood, from nearby plants.     

Production policy 
(1) Cost Management 
The Khon Kaen Sugar Power Plant committed to minimize its production cost. Costs of electricity generating and steam energy production include fuel and depreciation. Fuel efficiency is, hence, crucial. The company also ensures economies of scale to reduce its unit cost. 
(2) Improving and Developing Production Effectiveness 
The quality of fuel is effectively controlled, as the company uses its own bagasse. Fuel efficiency is ensured by controlling moisture in bagasse using such methods as bagasse dryer system and setting up roofs to protect the material from the rain.  

Marketing policy 
The long-term agreement between the company and EGAT allows the electricity produced to be priced based on natural gas prices and exchange rates. The sale unit price increases at the time when EGAT’s demand for electricity is high. Electricity sold to the companies in the KSL Group is priced at the same rate as that sold to EGAT.  

Environmental effects 
Extensive Environmental Impact Assessment (EIA) has been carried out. The facilities in Khon Kaen has been registered with CDM Executive Board as a CDM project (under the Kyoto Protocol). The company has the right to sell its carbon credits if and when the UNFCCC officially count and certify the amount of carbon it help reduced. 

Electricity & Steam: Works Not Submitted
- None - 
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ
 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักกำรด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ภำยใต้นโยบำยคุณภำพ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

นโยบายคุณภาพ 
 ผลิตน�้ำตำลทรำยคุณภำพ ด้วยประสิทธิภำพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลำ ลูกค้ำมั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในอุตสำหกรรมกำรเกษตรที่ให้ควำมหวำนและพลังงำน รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องที่มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

พันธกิจ
 • สร้ำงรำยได้ให้แก่ชำวไร่บนพื้นฐำนของกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

 • พัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด

 • สร้ำงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงหุ้นส่วนแห่งควำมส�ำเร็จ 

 • พัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรได้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 เป้ำหมำยระยะยำวในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท คือ กำรเป็นหนึ่งในผู้น�ำในกำรผลิตน�้ำตำล และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นจำกกำรผลิตน�้ำตำล 

ซึ่งเห็นได้จำกนโยบำยในส่วนธุรกิจน�้ำตำลของบริษัท ได้แก่ “ผลิตน�้าตาลทรายคุณภาพสูง ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ามั่นใจ 

ปลอดภัยผู้บริโภค” ท�ำให้โรงงำนน�้ำตำลทั้ง 5 โรงงำนภำยในกลุ่ม จัดได้ว่ำเป็นกลุ่มโรงงำนน�้ำตำลล�ำดับต้นของกลุ่มผู้ผลิตน�้ำตำลทั้งประเทศที่มี

ประสิทธิภำพกำรผลิตสูง และผลิตน�้ำตำลได้อย่ำงมีคุณภำพ อีกทั้งด้วยเป้ำหมำยกำรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลพลอยได้อื่นจำกกำรผลิตน�้ำตำล และกำร 

เห็นศักยภำพของธุรกิจต่อเน่ืองจำกธุรกิจน�้ำตำล เช่น ธุรกิจเอทำนอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำและธุรกิจผลิตปุ๋ยชีวภำพท�ำให้บริษัทมีกำรลงทุน 

ในธุรกิจต่อเนื่องมำโดยตลอด ซึ่งโครงกำรที่ผ่ำนมำค่อนข้ำงประสบควำมส�ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจ    

 ในระยะสั้นบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเป็นหนึ่งในผู้น�ำทำงด้ำนกำรบริหำรต้นทุนและประสิทธิภำพทำงด้ำนกำรผลิต โดยน�ำเอำเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เข้ำมำประยุกต์ใช้กับระบบกำรผลิตและกำรจัดกำร นอกจำกนี้ บริษัทเข้ำใจว่ำควำมเสี่ยงหลักของบริษัท คือ ปริมำณอ้อย โรงงำนน�้ำตำลและธุรกิจ

ต่อยอด ไม่สำมำรถอยู่รอดได้ถ้ำขำดอ้อยเข้ำหีบ บริษัทจึงมีเป้ำหมำยที่จะช่วยลดต้นทุนกำรผลิตอ้อย เพิ่มผลผลิตและประสิทธิกำรผลิตอ้อยของ

เกษตรกรชำวไร่อ้อย เพื่อให้เกษตรกรชำวไร่สำมำรถอยู่รอด รวมถึงกำรสร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมให้แก่เกษตรกรชำวไร่   

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

 ในปี 2554 บริษัทได้ตัดสินใจลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนน�้ำตำลและโรงไฟฟ้ำที่จังหวัดเลย ซึ่งโครงกำรประกอบด้วย โรงงำนน�้ำตำล

ขนำด 16,000 ตันอ้อยต่อวัน และโรงผลิตกระแสไฟฟ้ำขนำด 40 เมกะวัตต์ ในฤดูกำลหีบอ้อยปี 2555/2556 บริษัทได้มีกำรทดลองเดินเครื่องจักร 

และในปีฤดูกำลหีบอ้อย 2556/2557 บริษัทได้เดินเครื่องจักรในเชิงพำณิชย์ โดยมีปริมำณอ้อยเข้ำหีบทั้งสิ้น 1,072,245.69 ตัน สำมำรถผลิต

น�้ำตำลได้ 120,251.93 ตัน ผลิตกระแสไฟฟ้ำได้ 24,187.93 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

 นอกจำกนี้ในปี 2555 บริษัท ได้ตัดสินใจลงทุนโครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และปรับปรุงโรงงำนน�้ำตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรหีบอ้อยที่อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยขยำยก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเดิม 30 เมกะวัตต์เป็น 65 เมกะวัตต์ และปรับปรุงโรงงำนน�้ำตำล
เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อยได้เพิ่มขึ้นอีก 8000 ตันต่อวัน จำกเดิมอยู่ที่ 27,000 ตันต่อวัน โดยบริษัทคำดว่ำจะสำมำรถเดินเครื่องจักรใน
เชิงพำณิชย์ได้ในปีฤดูกำลหีบอ้อย 2557/2558

 ในเดือนพฤศจิกำยน 2556 บริษัทได้รับกำรปรับอันดับเครดิตองค์กร ทริสเรทติ้ง เพิ่มจำก A- เป็น A ซึ่งเป็นกำรเพิ่มศักยภำพในกำรบริหำร  
และจัดหำเงินให้กับบริษัท โดยในปี 2557 บริษัทได้มีกำรออกหุ้นกู้เพิ่ม รวมทั้งสิ้น 5,000 ล้ำนบำท     

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ภำยใต้กลุ่มเคเอสแอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยใหญ่เป็น

อันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทมีโรงงำนน�้ำตำลที่อยู่ภำยใต้กลุ่มธุรกิจทั้งหมด 5 โรง โดยแบ่งสำยกำรผลิตออกเป็น 3 ภำค ดังนี้

 • ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงำน ได้แก่ บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) สำขำอ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และสำขำ  

  อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 • ภำคกลำง แถบจังหวัดกำญจนบุรี มี 2 โรงงำน ได้แก่ บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด และบริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด

 • ภำคตะวันออกมี 1 โรงงำน คือ บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด 

 ผลิตภัณฑ์ที่ทำงบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยผลิต จะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นน�้ำตำลทรำย ซึ่งสำมำรถ

จ�ำแนกประเภทได้ 4 ประเภท คือ น�้ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar), น�้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง (High Pol Sugar), น�้ำตำลทรำยขำว (White Sugar) 

และน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และผลิตภัณฑ์เสริมที่เกี่ยวเนื่องที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลทรำยอีก เช่น กำกน�้ำตำล    

(Molasses) กำกอ้อย (Bagasses) และกำกหม้อกรอง (Filter Cake) โดยบริษัทได้ขยำยกำรลงทุนต่อยอดจำกกระบวนกำรผลิตน�้ำตำล เพื่อสร้ำง

มูลค่ำเพิ่ม (ดังแสดงในแผนภำพที่ 1) คือ

 • โรงงำนผลิตเอทำนอล ซึ่งใช้ผสมกับน�้ำมันเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ ใช้วัตถุดิบคือ กำกน�้ำตำลและน�้ำอ้อย

 • โรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพ ใช้วัตถุดิบที่เป็นน�้ำเสียที่มำจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอลมำหมักให้ได้ก๊ำซชีวภำพเป็นเชื้อเพลิงเสริมส�ำหรับ   

  โรงไฟฟ้ำ

 • โรงงำนผลิตปุ๋ยชีวภำพ ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน�้ำตำล (กำกหม้อกรอง) และน�้ำเสียที่มำจำกกระบวนกำรผลิตก๊ำช 

  ชีวภำพ และกำรผลิตเอทำนอล

 • โรงไฟฟ้ำ ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน�้ำตำล (กำกอ้อย) และก๊ำซชีวภำพที่ได้จำกโรงงำนผลิตก๊ำชชีวภำพ เป็นเชื้อเพลิง 

  ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และพลังไอน�้ำขำยให้กับโรงงำนในเครือและกำรไฟฟ้ำ

 แผนภาพที่ 1 : แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของการผลิตน�้าตาลและการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ 

น�ำตาล
เอทานอล

(แอลกอฮอล�)
99.5%

ก�าซชีวภาพ

โรงไฟฟ�า
ชีวมวล

โรงงาน
ปุ�ยอินทร�ย�

กระแสไฟฟ�า

กากหม�อกรอง

โรงงานน�ำตาลชาวไร�

กากน�ำตาล

กากอ�อย

โรงงาน
เอทานอล
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 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวม 15 บริษัท 

(ไม่รวมบริษัทย่อย ของบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหำชน)) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 กลุ่มธุรกิจ/ชื่อบริษัท ทุนช�าระแล้ว สัดส่วน ประเภทของธุรกิจ
  (ล้านบาท) การลงทุน
 

  ธุรกิจน�้ำตำล

 บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด  600.00 90.21% ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย

  บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด  1,000.00 95.78% ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย

 บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด 500.00 98.61% ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย

  บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด  684.76 98.49% เพำะปลูกอ้อยและผลิตน�้ำตำลที่ประเทศลำว

 Koh Kong Plantation Co., Ltd.* 936.98 80.00% เพำะปลูกอ้อยที่เกำะกง ประเทศกัมพูชำ

  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 1,167.66  80.00% ผลิตน�้ำตำลที่เกำะกง ประเทศกัมพูชำ

  ธุรกิจสนับสนุน 

  บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหำชน)**  145.20  23.82% ท่ำเรือ ให้เช่ำคลังสินค้ำ และอสังหำริมทรัพย์

     ผลิต จ�ำหน่ำยแป้งสำลี และน�้ำมันปำล์ม

 บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 20.00 79.55% บริษัทรับอนุญำตส่งออกน�้ำตำล

  บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด  300.00 100.00% ซื้อมำขำยไปน�้ำตำลทรำยในประเทศ 

     และด�ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร

  บริษัท Wynn In Trading จ�ำกัด  487.497  100.00% ธุรกิจซื้อมำขำยไป และให้ค�ำปรึกษำ

   ธุรกิจพลังงำนและสำรเคมี

  บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จ�ำกัด  610.00  100.00% ผลิตและจ�ำหน่ำย เอทำนอล หรือเชื้อเพลิงจำก

     กำรเกษตร และปุ๋ยชีวภำพ หรือปุ๋ยอินทรีย์  

 บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด  800.00  100.00% โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

  บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด***  10.00 100.00% จัดหำวัตถุดิบ

  ธุรกิจอื่นๆ

 บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด   840.00 91.02% พัฒนำ และลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ เพื่อให้เช่ำ 

     และเป็นศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่ม

 บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด 200.00  32.50% ร่วมลงทุนกับกลุ่มพันธมิตร โดยเข้ำไปถือหุ้นร้อยละ 60

     ในบริษัท จันทบุรี สตำร์ช จ�ำกัด 

     ซึ่งเป็นโรงงำนผลิตแป้งจำกมันส�ำปะหลัง

หมายเหตุ
สัดส่วนการลงทุนหมายรวมถึง อัตราการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกัน
* ถือทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
**  อย่างไรก็ตาม ในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งทรัพย์ ชื่อย่อ TSTE มีบริษัทย่อยของบริษัท  
 ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน) อีก 5 บริษัท ได้แก่ 
 - บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ากัด  ท�าธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 23.11% 
 - บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน�้ามัน จ�ากัด ท�าธุรกิจซื้อ-ขาย ให้เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�้ามันปาล์ม อัตราการถือหุ้นรวมทั้ง
  ทางตรงและทางอ้อม 28.48%
 - บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) ท�าธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตแป้งสาลี อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 16.59% 
  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ TMILL
 - บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ�ากัด ท�าธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้า อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 19.30%
 - บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ากัด ท�าธุรกิจให้บริการขนส่ง บริการรักษาความปลอดภัย และโรงงานผลิตถุงกระสอบพลาสติก อัตราการถือหุ้น
  รวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 30.58%
รายละเอียดสามารถดูได้จากข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน) (TSTE) และ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (TMILL)
*** ชื่อเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จ�ากัด
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 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม ณ 31 มกราคม 2557 ดังนี้

 บริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดสามารถจ�าแนกตามประเภทของธุรกิจได้ดังนี้

ธุรกิจน�้าตาล

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 เป็นบริษัทผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลและผลพลอยได้อื่นๆ สำขำที่ 1 โรงงำนต้ังอยู่ที่อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำมำรถหีบอ้อยได้ที่  

27,000 ตันอ้อย/วัน (อยู่ระหว่ำงปรับปรุงประสิทธิภำพให้สำมำรถหีบอ้อยได้ที่ 35,000 ตันอ้อย/วัน คำดว่ำจะแล้วเสร็จปี 2557) และสำขำที่ 2 

โรงงำนตั้งอยู่ที่อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สำมำรถหีบอ้อยได้ที่ 16,000 ตันอ้อย/วัน โดยทั้งสองโรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั้งน�้ำตำลทรำยดิบ น�้ำตำล

ไฮโพล น�้ำตำลทรำยขำว และน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์   

 บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด

 เป็นบริษัทผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงำนตั้งอยู่ที่อ�ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี สำมำรถหีบอ้อยได้ที่ 20,000 

ตันอ้อย/วัน โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั้งน�้ำตำลทรำยดิบ น�้ำตำลทรำยขำว และน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์
 

 บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด

 เป็นบริษัทผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยและผลพลอยได้อื่นๆ เดิมโรงงำนตั้งอยู่ที่อ�ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี บริษัทได้ย้ำยไปยังอ�ำเภอ  

บ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี และขยำยก�ำลังกำรผลิต สำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 36,000 ตันอ้อย/วัน โดยในปัจจุบันได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ โรงงำน

สำมำรถผลิตได้ทั้งน�้ำตำลทรำยดิบ น�้ำตำลทรำยขำว และน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์

 บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด

 เป็นบริษัทผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำล และผลพลอยได้อื่นๆ มีโรงงำนต้ังอยู่ที่อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 3,000  

ตันอ้อย/วัน ซึ่งก�ำลังกำรหีบอ้อยลดลง เน่ืองมำจำกบริษัทมีกำรขยำยเครื่องจักรส่วนหนึ่งไปที่ประเทศลำว และประเทศกัมพูชำ โรงงำนสำมำรถ

ผลิตได้ทั้งน�้ำตำลทรำยดิบ น�้ำตำลไฮโพล น�้ำตำลทรำยขำว และน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์

 บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด

 เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทำนพื้นที่ส�ำหรับเพำะปลูกอ้อยประมำณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จำกรัฐบำลลำว โดยบริษัทจะเพำะปลูกอ้อยเอง  

และมีโรงงำนน�้ำตำลที่สะหวันนะเขดสำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 3,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็นน�้ำตำลทรำยดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ 

บร�ษัท น�ำตาลขอนแก�น จำกัด (มหาชน)
(บร�ษัทจดทะเบียน : KSL) ทุนจดทะเบียนชำระแล�ว 1,704 ล�านบาท

ธุรกิจน�ำตาล

บร�ษัท น�ำตาลท�ามะกา จำกัด  
600 ล�านบาท, 90.21%

บร�ษัท โรงงานน�ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
1,000 ล�านบาท, 95.78%

บร�ษัท ขอนแก�นแอลกอฮอล� จำกัด
610 ล�านบาท, 100.00%

บร�ษัท โรงไฟฟ�าน�ำตาลขอนแก�น จำกัด
800 ล�านบาท, 100.00%

บร�ษัท ไทยชูการ�เทอร�มิเนิ�ล จำกัด (มหาชน)
145.2 ล�านบาท, 23.82%

บร�ษัท เคเอสแอล เร�ยลเอสเทต จำกัด
840 ล�านบาท, 91.02%

บร�ษัท แชมเป��ยน เฟอร�เมนเตชั�น จำกัด 
200 ล�านบาท, 32.50%

บร�ษัท เคเอสแอล เอ็กซ�ปอร�ตเทรดดิ�ง จำกัด
20 ล�านบาท, 79.55%

Wynn In Trading Co.,Ltd
487 ล�านบาท, 100.00%

บร�ษัท เคเอสแอล แมททีเร�ยล ซัพพลายส� จำกัด
10 ล�านบาท, 100.00%

บร�ษัท น�ำตาลนิวกว�างสุ�นหลี จำกัด
500 ล�านบาท , 98.61%

บร�ษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด� เทรดดิ�ง จำกัด
300 ล�านบาท, 100.00%

บร�ษัท น�ำตาลสะหวันนะเขด จำกัด
685 ล�านบาท, 98.49%

Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd& 
Koh Kong Plantation Co.,Ltd 

2,105 ล�านบาท, 80%

ธุรกิจพลังงานและสารเคมี ธุรกิจสนับสนุน ธุรกิจอ่ืนๆ

บร�ษัทร�วมทุน
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 บริษัท Koh Kong Plantation จ�ำกัด และบริษัท Koh Kong Sugar Industry จ�ำกัด

 เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทำนพื้นที่ส�ำหรับเพำะปลูกอ้อยรวมประมำณ 20,000 เฮกเตอร์ (125,000 ไร่) จำกรัฐบำลกัมพูชำ โดยบริษัทจะเพำะปลูก 

อ้อยเอง และมีโรงงำนน�้ำตำลที่เกำะกง สำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 6,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็นน�้ำตำลทรำยดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ

ธุรกิจพลังงานและสารเคมี

 บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จ�ำกัด

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2547 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตแอลกอฮอล์จำกกำกน�้ำตำล น�้ำอ้อย และอื่นๆ ซึ่งได้รับใบอนุญำตผลิตที ่  

150,000 ลิตรต่อวัน จำกกระทรวงอุตสำหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิง หรือที่เรียกว่ำเอทำนอล ซึ่งใช้เป็น 

น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ บริษัทยังมีโรงงำนผลิตปุ๋ยชีวภำพ โดยน�ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน�้ำตำล (กำกหม้อกรอง) และของเสียจำก 

กระบวนกำรผลิตแอลกอฮอล์ (น�้ำเสีย) มำเป็นวัตถุดิบ ปัจจุบันบริษัทก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเอทำนอล สำขำที่ 2 ณ โครงกำรพลังงำนทดแทนบ่อพลอย

โดยโรงงำนได้เริ่มด�ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในปี 2555 ซึ่งท�ำให้บริษัทมีก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 350,000 ลิตรต่อวัน

 บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลำยปี 2546 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำ และผลิตไอน�้ำโดยใช้กำกอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยจ�ำหน่ำย 

ไฟฟ้ำ พร้อมกับไอน�้ำให้โรงงำนน�้ำตำลและโรงงำนอื่นๆ ในกลุ่ม และมีไฟฟ้ำที่เกินควำมต้องกำรของกลุ่ม สำมำรถจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำ 

ฝ่ำยผลติได้    ปัจจุบนับรษิัทมสีำขำรวม      3     สำขำ   โดยสำขำที ่   1   ต้ังอยู่ใกล้เคยีงโรงงำนน�ำ้ตำลขอนแก่น      อ.น�ำ้พอง     จ.ขอนแก่น      สำขำที ่     2    ตัง้อยู่ใกล้เคยีง 

โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ.กำญจนบุรี (โครงกำรพลังงำนทดแทนบ่อพลอย) และสำขำที่ 3 ตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงงำนน�้ำตำลขอนแก่น อ.วังสะพุง 

จ.เลย     (โครงกำรเลย)     ท�ำให้ปัจจุบันบริษัทมีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำรวม   160   เมกะวัตต์   และหำกโครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตที่    อ.น�้ำพอง    จ.ขอนแก่น  

แล้วเสร็จ บริษัทจะมีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำรวม 195 เมกะวัตต์ 

 บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด

 เดิมชื่อ บริษัท เคเอสแอล เคมี จ�ำกัด ภำยหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดหำและ 

จัดจ�ำหน่ำย วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร เช่น จ�ำหน่ำยปุ๋ยอินทรีย์ และรวมถึงกำรให้บริกำรทำงกำรค้ำต่ำงๆ 

ธุรกิจสนับสนุน

 บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด

 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทส่งออกน�้ำตำลรับอนุญำตตำมข้อก�ำหนดของพรบ. อ้อยและน�้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ด�ำเนินธุรกิจเป็น 

ตัวแทนของบริษัทน�้ำตำลในกลุ่มและบริษัทน�้ำตำลอื่นๆ ในกำรส่งออกน�้ำตำลไปต่ำงประเทศ

 บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหำชน) (TSTE ) และบริษัทย่อย

 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่ำคลังเก็บสินค้ำ บริกำรขนถ่ำยสินค้ำขึ้นเรือเดินสมุทร บริกำร 

ท่ำเทียบเรือและบริกำรสินค้ำผ่ำนท่ำ โดยท่ำเรือและคลังสินค้ำ ตั้งอยู่ที่พระประแดง สมุทรปรำกำร ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ ลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท 

น�้ำตำลในกลุ่ม  KSL โรงงำนน�้ำตำลอื่นที่ถือหุ้นโดยพันธมิตรทำงกำรค้ำอื่นๆ และลูกค้ำทั่วไป นอกจำกนี้  ทำงบริษัท ไทยชูกำร์เทอร์มินัล จ�ำกัด  (มหำชน) 

เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลักๆ คือ ธุรกิจซื้อ ขำย ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้งสำลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบ

พลำสติก และโรงงำนผลิตน�้ำมันปำล์ม (รำยละเอียดดูได้จำกข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) (TSTE))

 บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

 เดิมชื่อ บริษัท เค เอส แอล กำรเกษตร จ�ำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ด�ำเนินกำรเพำะปลูกอ้อยในที่ดินของบริษัท รวมถึงส่งเสริมชำวไร่อ้อย 

ให้มีกำรเพำะปลูกมำกขึ้น ปัจจุบันด�ำเนินธุรกิจ ซื้อมำขำยไปน�้ำตำลทรำยในประเทศ และกิจกำรทำงกำรเกษตร

 บริษัท Wynn In Trading จ�ำกัด 

 เป็นบริษัทด�ำเนินธุรกิจซื้อมำขำยไประหว่ำงประเทศ ให้ค�ำปรึกษำ และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยบริษัทเข้ำไปถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 100

ธุรกิจอื่นๆ
 บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด 

 เป็นบริษัทด�ำเนินธุรกิจท�ำสวนเกษตร และบ้ำนพักตำกอำกำศที่จังหวัดกำญจนบุรีในชื่อ “ริเวอร์แควปำร์คแอนด์รีสอร์ท” โดยให้บริกำรบ้ำนพัก 

และใช้เป็นที่จัดอบรมสัมมนำให้แก่บุคลำกรภำยในกลุ่ม และลูกค้ำทั่วไป นอกจำกนี้ยังประกอบธุรกิจให้เช่ำอำคำรส�ำนักงำน ย่ำนใจกลำงเขต 

ธุรกิจในกรุงเทพมหำนคร โดยเป็นเจ้ำของอำคำรลิเบอร์ตี้สแควร์ สีลม ซ่ึงเป็นอำคำรสูง 22 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 6 ช้ัน มีพ้ืนที่ให้เช่ำรวม 19,151  

ตำรำงเมตร
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 บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด 

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้เข้ำไปร่วมทุนกับกลุ่มพันธมิตร โดยเข้ำไปถือหุ้นในบริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด ใน 

สัดส่วนร้อยละ 32.5 และบริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัดเข้ำไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ของบริษัท จันทบุรี สตำร์ช จ�ำกัด ซึ่งเป็น 

โรงงำนผลิตแป้งจำกมันส�ำปะหลังที่จังหวัดจันทบุรี 

 ส�ำหรับนโยบำยกำรแบ่งกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในกลุ่มนั้น จะจัดบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ำยกันอยู่ภำยใต้บริหำรงำนคณะผู้บริหำร

เดียวกัน เช่น บริษัทในธุรกิจน�้ำตำล ทั้ง 4 บริษัท จะอยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำรชุดเดียวกัน ส่วนบริษัทในธุรกิจสนับสนุน  

ธุรกิจพลังงำนและสำรเคมี และธุรกิจอื่นๆ บริษัทจะจัดส่งบุคลำกรของบริษัทเข้ำไปร่วมเป็นกรรมกำรบริษัท เพื่อร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยและ 

ในบำงบริษัทย่อย บริษัทได้ส่งบุคลำกรของบริษัทเอง เข้ำไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยดังกล่ำวด�ำเนิน

นโยบำยบริหำรสอดคล้องกับบริษัทใหญ่

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

  % การถือหุ้น ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557
 ชื่อบริษัท ของบริษัท รายได้ % รายได้ % รายได้ %
  ปี 2557 (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)
 

1.  บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทหลัก 7,529.47 26% 6,022.13 23%  8,668.09  31%

2.  บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด 90.21% 4,004.90 14% 3,021.98 11%  3,196.84  11%

3.  บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด 95.78% 4,717.00 16% 4,548.89 17%  4,540.44 16%

4.  บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด 98.61% 1,083.23 4% 733.42 3%  744.15  3%

5.  บริษัท ไทยชูกำร์เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) 23.82% 3,201.89 11% 2,471.65 9%  1,538.84  6%

6.  บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 79.55% 19.29 0% 15.00 0%  13.15  0%

7.  บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด 100.00% 1,872.56 6% 2,437.42 9%  2,472.01  9%

8.  บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด 100.00% 1,854.11 6% 2,151.97 8%  2,493.81  9%

9. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด* 100.00% 16.01 0% 2.95 0%  20.56  0%

10. บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด 98.49% 272.71 1% 246.94 1%  211.21  1%

11. บริษัท Koh Kong Plantation จ�ำกัด** 80.00% 245.66 1% 136.21 1%  128.73  0%

12. บริษัท Koh Kong Sugar จ�ำกัด 80.00% 364.29 1% 667.43 3%  89.36  0%

13. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด 100.00% 4,092.25 14% 3,843.20 15%  3,605.85  13%

14. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด 91.02% 9.48 0% 102.17 0%  150.34  1%

15. บริษัท Wynn In Trading จ�ำกัด 100.00% -  - - -  -    -

 รวม     29,282.84 100% 26,401.38 100% 27,873.38 100%

 หักรำยกำรระหว่ำงกัน  -7,070.54  -7,460.22   -8,688.53 

 รวมรำยได้   22,212.30    18,941.16     19,184.84 

* ชื่อเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จ�ากัด  **ถือทางอ้อมผ่านบริษัท Wynn In Trading จ�ากัด

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

 ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตำล

 น�้ำตำล : ลักษณะผลิตภัณฑ์

 บริษัทเป็นกลุ่มบริษัทน�้ำตำลในประเทศไทยที่ได้ผ่ำนกำรตรวจรับรองระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพตำม “มำตรฐำน SQF 2000”, “มำตรฐำน 

ISO 9001 Version 2000” รวมทั้ง “มำตรฐำนระบบวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม” หรือ HACCP น�้ำตำลทรำยที่กลุ่มบริษัทผลิต

สำมำรถจ�ำแนกได้ตำมประเภทและเกรดของควำมบริสุทธิ์ของน�้ำตำลเป็น 4 ชนิด ได้แก่

 น�้ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar) - เป็นน�้ำตำลทรำยมีค่ำสีสูงกว่ำ 1,500 ICUMSA สีจะมีลักษณะเป็นสีน�้ำตำลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง     

ควำมบริสุทธิ์ต�่ำ กำรขนถ่ำยจะขนถ่ำยในลักษณะเป็น BULK ไม่ได้ใส่ในกระสอบ น�้ำตำลชนิดนี้ไม่สำมำรถน�ำไปบริโภคโดยตรงได้ ผู้ซื้อจะต้องน�ำ

น�้ำตำลไปผ่ำนกระบวนกำรรีไฟน์หรือท�ำให้บริสุทธิ์ก่อนเพื่อผลิตเป็นน�้ำตำลทรำยขำวหรือน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์   
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 น�้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง (High Pol Sugar) - เป็นน�้ำตำลทรำยมีค่ำสีอยู่ระหว่ำง 1,000 - 1,500 ICUMSA สำมำรถน�ำไปบริโภคได้โดยตรง  

กำรขนส่งนิยมบรรจุเป็นกระสอบ รำคำจะถูกกว่ำน�้ำตำลทรำยขำวและน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ 

 น�้ำตำลทรำยขำว  (White Sugar)  -  เป็นน�้ำตำลทรำยมีค่ำสีประมำณ     46  -  200    ICUMSA  มีค่ำโพลำไรเซชั่นไม่น้อยกว่ำ   99.50   ดีกรี น�้ำตำลประเภทนี้

โดยทั่วไปเป็นน�้ำตำลทรำยที่ประชำชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรที่ต้องกำรควำมบริสุทธิ์ปำนกลำง  

 น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) - เป็นน�้ำตำลทรำยมีค่ำสีไม่เกิน 45 ICUMSA มีลักษณะเด่นคือมีควำมบริสุทธิ์สูง เป็นน�้ำตำลที่

นิยมใช้ในอุตสำหกรรมที่ต้องใช้น�้ำตำลที่มีควำมบริสุทธิ์มำก เช่น อุตสำหกรรมยำ เครื่องดื่มประเภทน�้ำอัดลมและเครื่องดื่มบ�ำรุงก�ำลัง 

 ภำยหลังจำกที่มีกำรผ่ำนกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลแล้ว ของเหลวที่เหลือที่ไม่สำมำรถท�ำให้เป็นเม็ดน�้ำตำลได้ หรือต�่ำกว่ำจุดคุ้มทุนที่จะไปท�ำ

เป็นน�้ำตำลเรียกว่ำ กำกน�้ำตำล กำกน�้ำตำลจัดเป็นผลผลิตพลอยได้จำกกำรผลิตน�้ำตำลทรำยที่ยังมีมูลค่ำ โดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบของสำรต่ำงๆ 

คือ น�้ำ 20% น�้ำตำลซูโครส 30% น�้ำตำลอินเวอร์ท 32% อินทรีย์สำรซึ่งไม่ใช่น�้ำตำล 12% และเถ้ำ 6% และในปริมำณอ้อย 1 ตัน โรงงำนน�้ำตำล

จะได้ผลผลิตกำกน�้ำตำลประมำณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังน้ันผลผลิตกำกน�้ำตำลในแต่ละปีจะมีมำกน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปริมำณอ้อยเข้ำหีบของ

โรงงำนน�้ำตำลในแต่ละปี กำกน�้ำตำลสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงกว้ำงขวำงในอุตสำหกรรมชีวเคมี (Biochemistry Industry) ซึ่งได้แก่ 

อุตสำหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกลั่นสุรำ อุตสำหกรรมผลิตยีสต์ อุตสำหกรรมผลิตผงชูรส อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ (โดยผสมกับมัน 

ส�ำปะหลังและชำนอ้อย) อุตสำหกรรมผลิตน�้ำส้มสำยชู อุตสำหกรรมผลิตซีอิ๊วและซอสปรุงรสต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นอุตสำหกรรมปลำยน�้ำของกำรผลิตน�้ำตำล
 

 ส�ำหรับของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลที่สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จะมีกำกอ้อยและกำกหม้อกรอง กำกอ้อยเป็นส่วนของชำนอ้อยที่

ได้จำกกำรขบวนกำรหีบอ้อยจำกชุดลูกหีบชุดสุดท้ำย โดยปัจจุบันบริษัทใช้กำกอ้อยเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับผลิตไฟฟ้ำและไอน�้ำ เพื่อใช้ในกระบวนกำร

ผลิตน�้ำตำลและจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำ ส่วนกำกหม้อกรองเป็นกำกที่ได้จำกกระบวนกำรกรองตะกอนในระบบสูญญำกำศ กำกหม้อกรองที่ 

ได้สำมำรถน�ำไปเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตปุ๋ยเพื่อกำรเกษตรทั่วไป ในอดีตบริษัทให้กำกหม้อกรองดังกล่ำวแก่ชำวไร่อ้อยที่น�ำอ้อยมำส่งโรงงำนเพื่อ

เป็นกำรส่งเสริมกำรผลิตปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคียง อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำกที่บริษัทย่อยเริ่มด�ำเนินกิจกำรผลิตแอลกอฮอล์และสำรเคมีต่อเนื่อง  

น�้ำเสียที่ได้จำกโรงงำนจะสำมำรถน�ำไปผสมกับกำกหม้อกรอง ผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำย (BIODECOMPOSE) ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่มี

คุณภำพเหมำะสมแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อย ซึ่งจะท�ำให้เกิดกำรท�ำธุรกิจที่ครบวงจร

 น�้ำตำล : กำรตลำดและภำวกำรณ์แข่งขัน

 กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดต่ำงประเทศ

 ภำพรวมของตลำดน�้ำตำลโลกนั้น ผลผลิตน�้ำตำลโลก ฤดูกำรผลิต 2556/57 มีประมำณ 181.4 ล้ำนตัน (มูลค่ำน�้ำตำลทรำยดิบ) ลดลง 3 ล้ำนตัน 

หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับฤดูกำรผลิต 2555/56 ในขณะเดียวกันควำมต้องกำรบริโภคโลกรวมเท่ำกับ 175.2 ล้ำนตัน ขยำยตัวเพิ่มขึ้น  

3 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับฤดูกำรผลิต 2555/56 อย่ำงไรก็ดีปริมำณน�้ำตำลคงเหลือปลำยปีเพิ่มขึ้นจำกระดับ 72.6 ล้ำนตัน   

ในฤดูกำรผลิต 2555/56 เป็น 77.3 ล้ำนตัน ในฤดูกำรผลิต 2556/57 (ตำมแผนภำพที่ 2) คิดเป็นอัตรำร้อยละ 44 ของปริมำณควำมต้องกำร

บริโภค หรือเพียงพอส�ำหรับกำรบริโภคประมำณ 5 เดือน 
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แผนภาพที่ 2 : ดุลน�้าตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)

* หมายเหตุ ข้อมูลปี 2014/2015 เป็นการประมาณการ
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 จำกกำรประมำณกำรของ F.O. Licht ณ 30 ตุลำคม 2557 คำดว่ำผลผลิตในปี 2556/57 จะลดลงร้อยละ 1 จำก 181.4 ล้ำนตัน เป็น 178.7 

ล้ำนตัน ส่วนกำรบริโภคจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือเพิ่มขึ้นจำก 175.2 ล้ำนตัน เป็น 176.8 ล้ำนตัน ซึ่งจะท�ำให้ปริมำณผลิตน�้ำตำลโลกเกินดุลลดลง ส่งผล

ให้ปริมำณน�้ำตำลคงเหลือปลำยงวดของโลก ปี 2557/58 คำดว่ำจะลดลงจำก 77.3 ล้ำนตัน เป็น 76.7 ล้ำนตัน ส่วนในทวีปเอเชีย คำดว่ำปี 2557/58  

จะมีน�้ำตำลผลิตไม่พอต่อกำรบริโภคต่อเนื่อง โดยปริมำณน�้ำตำลในทวีปเอเชียจะขำดดุลอยู่ประมำณ 16 ล้ำนตัน อย่ำงไรก็ดีกำรประมำณกำรดังกล่ำว 

อำจเปลี่ยนแปลงไปตำมอุปสงค์ และอุปทำนที่เปลี่ยนแปลงไป

 นอกจำกนี้ สภำพภูมิอำกำศที่ไม่แน่นอน เช่น กำรเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง หรืออำกำศหนำวจัดในประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้บริโภค รวมถึงจ�ำนวน

ประเทศผู้ผลิตที่สำมำรถส่งออกได้ที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด จึงท�ำให้เหตุกำรณ์ใดก็ตำมที่ส่งผลต่อปริมำณน�้ำตำลที่ผลิตได้ ส่งผลต่อรำคำน�้ำตำลตลำดโลก 

เช่นกัน   

  ส�ำหรับแนวโน้มรำคำน�้ำตำลในอนำคต จะขึ้นอยู่กับผลผลิตจำกประเทศในแถบยุโรป รวมถึงผลกระทบจำกสภำพอำกำศต่อผลผลิตอ้อยของ

ประเทศผู้ผลิตรำยใหญ่ เช่น ประเทศบรำซิล ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย เป็นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศบรำซิล เนื่องจำกใน

ปัจจุบันประเทศบรำซิล น�ำผลผลิตอ้อยมำผลิตเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ คือ เอทำนอล ท�ำให้ผลผลิตน�้ำตำลและเอทำนอลจำกประเทศบรำซิล แปรผัน 

ตำมรำคำน�้ำตำลในตลำดโลกและรำคำเอทำนอล เพรำะหำกผลิตภัณฑ์ใดท�ำก�ำไรมำกกว่ำ ผู้ผลิตจำกประเทศบรำซิลจะเลือกผลิตสินค้ำประเภทนั้นๆ 

มำกขึ้น (Sugar-Ethanol Parity) อย่ำงไรก็ดีควำมสำมำรถที่จะเลือกผลิตระหว่ำงสินค้ำทั้ง 2 ประเภทของประเทศบรำซิล อยู่ที่ประมำณร้อยละ 

40 - 60 เนื่องจำกโรงงำนไม่ได้ออกแบบมำเพื่อผลิตสินค้ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้ร้อยละ 100 นอกจำกนี้ยังมีผลกระทบจำกตลำดกำรเงิน เช่น กำร

เคลื่อนย้ำยเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ อัตรำแลกเปลี่ยน รำคำน�้ำมัน และภำพรวมเศรษฐกิจโลก ปัจจัยต่ำงๆ นี้ท�ำให้

รำคำน�้ำตำลในตลำดโลกมีควำมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังจะเห็นได้จำกแผนภำพต่อไปนี้ (แผนภำพที่ 3)

 

แผนภาพที่ 3 : แสดงราคาน�้าตาลตลาดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี
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YEAR  2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Max  9.07 9.32 11.84 19.30 12.37 15.02 24.64 34.39 35.31 26.50 19.69 18.32

Average 7.13 7.07 9.31 14.83 10.16 11.86 17.26 22.34 26.88 21.58 17.84 16.38

Min  5.89 5.36 8.22 9.75 8.45 9.52 11.38 13.67 20.47 18.54 15.89 13.50
 
Unit : cent/lb, Conversion to US$/Ton by multiplied by 22.0462  
Year : Nov/Oct, date updated until December 18, 2014
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ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยในกำรส่งออกของโรงงำนน�้ำตำลไทย สำมำรถแบ่งเป็นดังนี้

 • ขำยผ่ำนเทรดเดอร์รำยใหญ่ (Traders) เช่น บริษัท Cargill, บริษัท Tate & Lyle, บริษัท Kerry เป็นต้น จำกนั้น เทรดเดอร์จะน�ำน�้ำตำลไทย  

  ไปขำยต่อให้ผู้ซื้ออื่นๆ ในต่ำงประเทศต่อไป กำรขำยให้กับเทรดเดอร์จะเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในเรื่องกำรเก็บเงินไม่ได้ และลดควำมยุ่งยำก 

  ในกำรจัดกำรเร่ืองกำรส่งออก โดยโรงงำนน�้ำตำลไทยจะรับผิดชอบกำรขนส่งถึงท่ำเรือที่ส่งออกในประเทศไทยเท่ำนั้น เช่น FOB Ports @  

  Bangkok หรือ FOB Ports @ Lamchabang เป็นต้น 

 • ส่งออกผ่ำนชำยแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น ประเทศลำว และประเทศกัมพูชำ โดยทยอยขำยเป็นจ�ำนวนน้อยให้กับผู้ค้ำน�้ำตำลชำยแดน

 • ขำยให้กบัผูผ้ลติเพือ่กำรส่งออกที่ใช้น�ำ้ตำลเป็นวตัถดุบิ    เนือ่งจำกในบำงช่วงเวลำ รำคำน�ำ้ตำลภำยในประเทศสงูกว่ำรำคำน�ำ้ตำลต่ำงประเทศ 

  ท�ำให้ผู้ผลิตท่ีใช้น�้ำตำลเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำของตน เพื่อน�ำไปส่งออกไม่สำมำรถแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นในตลำดโลกได้ ดังนั้นเพ่ือ 

  เป็นกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมอำหำรและเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ทำงภำครัฐจึงเปิดโอกำสให้ผู้ผลิตเพ่ือกำรส่งออก 

  สำมำรถขออนุญำตซื้อน�้ำตำลได้ที่รำคำน�้ำตำลตลำดโลก โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ทำงภำครัฐก�ำหนด

กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดในประเทศ

 อุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลไทยอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติอ้อยและน�้ำตำลทรำย พ.ศ.2527 ซึ่งก�ำหนดให้คณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำล  

ควบคุมปริมำณน�้ำตำลให้มีปริมำณเพียงพอกับปริมำณควำมต้องกำรน�้ำตำลภำยในประเทศ โดยทุกปี คณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลจะประมำณ

กำรปริมำณน�้ำตำลที่จะบริโภคภำยในประเทศ จำกนั้นก�ำหนดออกเป็นโควตำ และกระจำยโควตำตำมสัดส่วนปริมำณน�้ำตำลที่ผลิตได้ให้แก่โรงงำน 

น�้ำตำล ตำมปริมำณน�้ำตำลที่แต่ละโรงงำนผลิต อีกทั้งรำคำจ�ำหน่ำยน�้ำตำลภำยในประเทศถูกควบคุมภำยใต้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยรำคำสินค้ำ

และบริกำร พ.ศ. 2542 โดยภำครัฐได้ประกำศรำคำจ�ำหน่ำยน�้ำตำลภำยในประเทศ เป็นดังนี้  

 (1) รำคำน�้ำตำลทรำยขำวธรรมดำจ�ำหน่ำยส่งมอบ ณ โรงงำนขำยได้ไม่เกิน 1,900 บำทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม

 (2) รำคำน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์จ�ำหน่ำยส่งมอบ ณ โรงงำนขำยได้ไม่เกิน 2,000 บำทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม

 (3) รำคำจ�ำหน่ำยส่ง ส่งมอบ ณ สถำนที่จ�ำหน่ำยส่งทุกท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร ของน�้ำตำลทรำยขำวธรรมดำจะขำยได้ไม่เกิน 1,965 บำทต่อ 

   กระสอบ 100 กิโลกรัม ของน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์จะขำยได้ไม่เกิน 2,065 บำทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม  

 (4) รำคำจ�ำหน่ำยปลีกในเขตกรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร และสมุทรสำคร น�้ำตำลทรำยขำวธรรมดำ จะขำยได้ไม่เกิน  

   21.50 บำทต่อกิโลกรัม น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์จะขำยได้ไม่เกิน 22.50 บำทต่อกิโลกรัม (รวม VAT)  

 โดยกำรควบคุมรำคำดังกล่ำวไม่บังคับกับน�้ำตำลทรำยชนิดก้อนสี่เหลี่ยมบรรจุกล่องหรือที่บรรจุในซองน�้ำหนักไม่เกินซองละ 10 กรัม 

สภำวะกำรแข่งขัน และคู่แข่งขัน

 ในปี 2557 ประเทศไทยมีโรงงำนน�้ำตำลที่เดินเครื่องผลิตจ�ำนวน 50 โรง (ไม่รวมโรงงำนที่ไม่ด�ำเนินงำน และใบอนุญำตใหม่ที่ยังไม่ได้ก่อสร้ำง 

โรงงำน) มีกำรหีบอ้อยรวมประมำณ 103 ล้ำนตันอ้อย/ปี ผลิตน�้ำตำลประมำณ 11.3 ล้ำนตันน�้ำตำล (ขึ้นอยู่กับปริมำณ และคุณภำพอ้อยเข้ำหีบ

แต่ละปี) โดยมีระยะเวลำกำรหีบอ้อยในแต่ละปีประมำณ 4 - 6 เดือนเท่ำนั้น ฤดูกำรหีบอ้อยจะเร่ิมประมำณเดือนพฤศจิกำยนของแต่ละปีจนถึง

ประมำณเดือนเมษำยนหรือพฤษภำคม จ�ำนวนของโรงงำนน�้ำตำลปัจจุบันถูกควบคุมจำกทำงภำครัฐ โดยผู้ประกอบกำรโรงงำนน�้ำตำลต้องได้รับ

อนุญำตจำกคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำยและกรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรมก่อนถึงจะขยำยก�ำลังกำรผลิตหรือย้ำยฐำนกำรผลิต  

หรือสร้ำงโรงงำนน�้ำตำลแห่งใหม่ได้ 

 ในปี 2557 ประเทศไทยมีโรงงำนน�้ำตำลที่เดินเครื่องผลิตจ�ำนวน 50 โรง สำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มโรงงำนน�้ำตำลซึ่งเป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ของ

ประเทศไทยได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ ที่เหลือเป็นผู้ผลิตรำยย่อย โดยกลุ่มโรงงำนน�้ำตำลขอนแก่นถือได้ว่ำเป็นกลุ่มผู้ผลิตที่มีปริมำณอ้อยเข้ำหีบเป็นอันดับ 

4 มีส่วนแบ่งตลำดประมำณร้อยละ 8 ปัจจุบันมีโรงงำนทั้งหมด 5 ตั้งอยู่ใน 3 ภูมิภำค คือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 โรง) ภำคกลำง (2 โรง) 

และภำคตะวันออก (1 โรง) โดยตำรำงที่ 1 แสดงยอดขำยของน�้ำตำล และสัดส่วนส่งออกต่อกำรขำยในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง
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ตารางที่ 1 : ยอดขายน�้าตาล และสัดส่วนการส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง

   ยอดขายและราคาขาย 2557 2556 2555
 ปริมาณ ราคาเฉลี่ย จ�านวนเงิน ปริมาณ ราคาเฉลี่ย จ�านวนเงิน ปริมาณ ราคาเฉลี่ย จ�านวนเงิน
 หน่วย บาทต่อหน่วย ล้านบาท หน่วย บาทต่อหน่วย ล้านบาท หน่วย บาทต่อหน่วย ล้านบาท
          

น�้ำตำล 836,701 15,721 13,154 720,318 17,226 12,408 792,816 19,543 15,494 
 น�้ำตำลภำยในประเทศ 177,057 19,887 3,521 192,331 19,935 3,834 197,975 19,973 3,954 
  น�้ำตำลต่ำงประเทศ 659 ,644 14,603 9,633 527,987 16,239 8,574 594,841  19,400  11,540 
  % ปริมำณน�้ำตำลในประเทศ/
   ปริมำณขำยน�้ำตำลรวม 21%   27%    25%   
   
 

 น�้ำตำล : กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร

 นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบ 

 นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงำนจัดเป็นหัวใจส�ำคัญอันดับต้นๆ ของโรงงำนน�้ำตำล เนื่องจำกสภำวะในปัจจุบันที่อุตสำหกรรมน�้ำตำล

มีก�ำลังกำรผลิตรวมมำกกว่ำปริมำณอ้อยที่มีในประเทศ ท�ำให้ทุกโรงงำนน�้ำตำลต้องหำอ้อยมำป้อนโรงงำนให้ได้มำกที่สุด เพื่อลดต้นทุนคงที่ 

(Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปัจจุบันวิธีหลักที่กลุ่มโรงงำนน�้ำตำลใช้เพื่อกำรจัดหำวัตถุดิบคือระบบกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ชำวไร่ หรือเป็น

ที่รู้จักกันในอุตสำหกรรมในระบบ “เก๊ียว” ระบบกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินของโรงงำนจะเป็นกำรท�ำสัญญำซื้ออ้อยล่วงหน้ำจำกเกษตรกร

โดยที่เกษตรกรจะสำมำรถขอเงินกู้จำกโรงงำนน�้ำตำลเพื่อน�ำไปใช้ในกำรลงทุนปลูกอ้อย เม่ือถึงฤดูเก็บเกี่ยวชำวไร่จะน�ำอ้อยมำส่งให้แก่โรงงำน

และโรงงำนจะหักค่ำอ้อยดังกล่ำวจำกเงินกู้ที่ได้ให้แก่เกษตรกรแต่ละรำยไป  

 กลยุทธ์ที่ผ่ำนมำที่บริษัทใช้ในกำรจัดหำวัตถุดิบคือกำรท�ำให้ชำวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยให้กับโรงงำนได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยำวซึ่งจะท�ำให้

ชำวไร่อ้อยมีแรงจูงใจที่จะปลูกอ้อยเพื่อป้อนโรงงำนต่อไปและเป็นกำรเติบโตไปพร้อมกับโรงงำน นโยบำยหลักของบริษัทที่ใช้โดยเฉพำะที่ภำค

อีสำนคือ “ชาวไร่ร�่ารวย โรงงานรุ่งโรจน์” ซึ่งเป็นนโยบำยที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงและส่งเสริมอำชีพระยะยำวให้แก่ชำวไร่อ้อยและเป็นระบบที่ตัดตัวกลำง

หรือ “หัวหน้าโควตา” ออกไปท�ำให้บริษัทสำมำรถรู้ถึงปัญหำของชำวไร่ได้โดยตรงและสำมำรถให้กำรช่วยเหลือชำวไร่ได้ อีกทั้งบริษัทยังให้กำร

สนับสนุนทำงด้ำนเครื่องมือ วิชำกำรและปัจจัยกำรผลิต เช่น ให้เงินกู้เพื่อซื้อรถขนอ้อยแก่ชำวไร่รำยย่อย กำรให้กำกหม้อกรองแก่ชำวไร่เพื่อน�ำไปใช้

เป็นปุ๋ยส�ำหรับกำรปลูกอ้อยโดยไม่คิดมูลค่ำ กำรส่งผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเกษตรมำให้ควำมรู้ในเรื่องกำรปลูกอ้อย กำรป้องกันและกำรก�ำจัดศัตรูพืช 

กำรกระท�ำดังกล่ำวจัดเป็นกลยุทธ์ที่ท�ำให้บริษัทมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชำวไร่และก่อให้เกิดกำรเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่ำงเป็นระบบ

 นโยบำยกำรผลิต

 บริษัทมุ่งเน้นกำรผลิตน�้ำตำลทรำยขำวและขำวบริสุทธิ์ให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถหำตลำดได้ เนื่องจำกสินค้ำดังกล่ำวเป็นสินค้ำที่มีรำคำขำย 

สูงและให้ผลตอบแทนก�ำไรมำกกว่ำ นอกจำกนี้ บริษัทยังคงนโยบำยกำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตโดยกำรที่บริษัทมีประสิทธิภำพ

กำรผลิตที่ดี สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรม จะช่วยให้บริษัทมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน

 นโยบำยกำรตลำด

 เนื่องจำกรำคำขำยน�้ำตำลในประเทศที่มีกำรควบคุมโดยภำครัฐ บริษัทจึงมุ่งเน้นกำรขำยตรงให้กับภำคอุตสำหกรรมโดยบริษัทให้ควำมส�ำคัญ

กับคุณภำพของสินค้ำและกำรส่งมอบที่ตรงเวลำ โดยลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเครื่องดื่มและขนมหวำนเป็นหลัก  

 นอกเหนือจำกกำรกลยุทธ์กำรมุ่งเน้นกำรขำยให้กับภำคอุตสำหกรรมแล้ว บริษัทเองยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรขำยน�้ำตำลให้กับผู้ประกอบกำร

ที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อกำรส่งออก (re-exporter) เนื่องจำกกำรขำยน�้ำตำลให้กลุ่มผู้ผลิตดังกล่ำวบริษัทจะสำมำรถขำยน�้ำตำลในส่วน

ของโควตำ ค. ได้ โดยสำมำรถขำยได้โดยมีผลตอบแทนที่ดีกว่ำกำรขำยส่งออกทั่วๆ ไปเนื่องจำกต้นทุนค่ำขนส่งที่ถูกกว่ำ

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีส่�ำคญัของกระบวนกำรผลติน�ำ้ตำลทรำยจะเกดิจำกน�ำ้เสยีที่ใช้ในกระบวนกำรผลติ   และฝุน่ขีเ้ถ้ำทีเ่กดิจำกกำรเผำไหม้ 

ของหม้อไอน�้ำ ซึ่งบริษัทได้ค�ำนึงถึงและหำมำตรกำรป้องกันต่ำงๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกระทรวง

อุตสำหกรรม 
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 ผลิตภัณฑ์หลัก : เอทำนอล

 เอทำนอล : ลักษณะผลิตภัณฑ์

 บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยเอทำนอล 

โดยปัจจุบันนี้ จ�ำหน่ำยให้กับบริษัทน�้ำมันเพื่อใช้ผสมในน�้ำมันเชื้อเพลิงในสัดส่วนร้อยละ 10, 20 หรือ 85 ที่เรียกโดยทั่วไปว่ำ น�้ำมันแก๊สโซฮอล์  

 เอทำนอล : กำรตลำดและภำวกำรณ์แข่งขัน

 กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดในประเทศ

 ปริมำณควำมต้องกำรเอทำนอลในประเทศที่ใช้ผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิง จะขึ้นอยู่กับปริมำณกำรใช้แก๊สโซฮอลล์ และในช่วงไตรมำสแรกของป ี

พ.ศ. 2556 กำรบริโภคเอทำนอลต่อวัน ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจำกทำงรัฐบำลยกเลิกกำรใช้น�้ำมันเบนซิน ออกเทน 91 ธรรมดำ เป็นน�้ำมันแก็สโซฮอล์ 

ออกเทน 91 ทั้งหมด ตำมตำรำงที่ 2 แสดงโครงสร้ำงรำคำจ�ำหน่ำยน�้ำมันแก็สโซฮอล์ และกำรส่งเสริมกำรใช้น�้ำมันแก็สโซฮอล์ในรูปของพลังงำน

ทดแทน ท�ำให้ตลำดเอทำนอลมีกำรเติบโตโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันมีกำรใช้เอทำนอลผสมในน�้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 3.3 ล้ำนลิตรต่อวัน ตำมแผนภำพที่ 

4 แสดงปริมำณกำรใช้เอทำนอลที่ใช้ผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงในรูปของน�้ำมันแก็สโซฮอล์

ตารางที่ 2 : โครงสร้างราคาจ�าหน่ายน�้ามันแก๊สโซฮอล์ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557
      
 บาท/ลิตร ราคาหน้าโรงกลั่น ภาษี กองทุน กองทุน ราคาขายและ ค่าการ ภาษี ราคาขาย
    น�้ามัน อนุรักษ์ฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลาด   ปลีก 
เบนซิน 95 15.51 6.16 9.15 0.25 33.24 3.85 0.27 37.36
แก๊สโซฮอล์ 95 E10 16.85 5.54 3.65 0.25 28.13 2.03 0.14 30.30
แก๊สโซฮอล์ 95 E20 18.10 4.93 0.20 0.25 25.12 1.74 0.12 26.98
แก๊สโซฮอล์ 91 E10 16.62 5.54 1.95 0.25 26.07 2.06 0.14 28.28
แก๊สโซฮอล์ E85 25.32 0.92 -8.23 0.25 19.54 2.75 0.19 22.48

ที่มา : ส�านักงานพลังงาน และแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

แผนภาพที่ 4 : ปริมาณการใช้เอทานอลที่ใช้ผสมกับน�้ามันเชื้อเพลิงในรูปของน�้ามันแก๊สโซฮอล์
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ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดต่ำงประเทศ

 ส�ำหรับตลำดและภำวะอุตสำหกรรมของเอทำนอลในต่ำงประเทศนั้น ผู้ผลิตเอทำนอลรำยใหญ่ของโลกคือประเทศบรำซิล เอทำนอลส่วนใหญ่

ผลิตจำกอ้อย ส่วนหนึ่งจะถูกน�ำไปใช้ผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงในสัดส่วนร้อยละ 20 - 25 อีกส่วนหนึ่งจะถูกน�ำไปใช้เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงในสัดส่วนร้อยละ 

100 ส�ำหรับรถยนต์ที่ออกแบบให้สำมำรถใช้งำนได้ นโยบำยส่งเสริมจำกภำครัฐจะมำจำกกำรส่งเสริมให้มีใช้รถยนต์ที่สำมำรถใช้เอทำนอลร้อยละ 

100 ให้มีมำกขึ้น กำรควบคุมปริมำณกำรผลิตและปริมำณควำมต้องกำรผ่ำนกำรปรับเพิ่ม/ลดสัดส่วน ในกำรผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน

ประเทศบรำซิลถือได้ว่ำเป็นผู้ส่งออกรำยใหญ่ของโลก

สภำวะกำรแข่งขัน และคู่แข่งขัน

 ในปี พ.ศ. 2557 ปริมำณกำรใช้เอทำนอลเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกทำงรัฐบำลยกเลิกกำรใช้น�้ำมันเบนซิน ออกเทน 

91 ธรรมดำ เป็นน�้ำมันเบนซิน ออกเทน 91 ธรรมดำ เป็นน�้ำมันแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทั้งหมด ท�ำให้สถำนีบริกำรน�้ำมันเร่ิมปรับตัวโดยกำร

ยกเลิกขำยเบนซินธรรมดำ แม้ว่ำก�ำลังกำรผลิตปัจจุบันของโรงงำนเอทำนอลมีเพียงพอที่จะผลิตได้ตำมควำมต้องกำรใช้ แต่โรงงำนบำงโรงงำน

ยังไม่สำมำรถเดินเครื่องได้เต็มที่ทั้งหมด เนื่องมำจำกปัญหำด้ำนรำคำขำยเอทำนอลไม่สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบ ไม่จูงใจให้ผู้ผลิตเดินเครื่อง

ได้เต็มก�ำลังกำรผลิต ส่งผลให้ปี พ.ศ. 2557 อุปสงค์ และอุปทำนเอทำนอลในประเทศค่อนข้ำงตึงตัว อย่ำงไรก็ดีในส่วนของบริษัทนั้น เนื่องจำก 

ให้ผลพลอยได้จำกโรงงำนน�้ำตำลเป็นวัตถุดิบ จึงได้เปรียบเรื่องควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ตำรำงที่ 3 แสดงยอดขำยและรำคำขำยเฉลี่ย

ตารางที่ 3 : ยอดขาย และราคาขายเฉลี่ย ของเอทานอล ใน 3 ปีย้อนหลัง 

 2557 2556  2555  

ยอดขำย (ลิตร)  91,606,665 104,651,475 88,493,880   
รำคำขำยเฉลี่ย (บำทต่อลิตร) 25.92 22.25 20.47  

 เอทำนอล : กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร

 นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบ

 โรงงำนเอทำนอลของบริษัท ปัจจุบันซื้อวัตถุดิบ คือ กำกน�้ำตำล จำกโรงงำนน�้ำตำลในกลุ่มบริษัทในรำคำตลำด โดยท�ำสัญญำล่วงหน้ำทั้งปี

ในกรณีที่โรงงำนน�้ำตำลในกลุ่มบริษัท มีกำกน�้ำตำลไม่เพียงพอ ทำงโรงงำนเอทำนอลจะซื้อกำกน�้ำตำลจำกโรงงำนน�้ำตำลในบริเวณใกล้เคียง 

นอกจำกนี้เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในเรื่องวัตถุดิบ บริษัทได้ลงทุนในส่วนที่สำมำรถใช้แป้งและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจำกมันส�ำปะหลังได้เป็นวัตถุดิบ

ในกำรผลิตเอทำนอล ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถจัดหำวัตถุดิบรองรับกำรผลิต รวมถึงช่วยกำรบริหำรต้นทุนผลิตเอทำนอลได้ และในกรณีที่รำคำน�้ำตำล

ตลำดโลกตกต�่ำ บริษัทสำมำรถที่จะใช้น�้ำอ้อยที่มำจำกกำรหีบอ้อยของโรงงำนน�้ำตำลมำเป็นวัตถุดิบ

 นโยบำยกำรผลิต

 บริษัทมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตให้ต�่ำที่สุด ผำ่นกำรผลิตให้มี Economy of Scale กำรสร้ำงควำมคล่องตัวในกำรเลือกใช้วัตถุดิบที่มี

รำคำถูก กำรลดต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำบัดน�้ำเสียโดยกำรน�ำไปท�ำปุ๋ยอินทรีย์แทน กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน เช่น ทรัพยำกร 

ด้ำนบุคลำกรร่วมกับโรงงำนน�้ำตำล กำรซื้อพลังงำนจำกโรงไฟฟ้ำของบริษัท ท�ำให้ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน กำรเช่ำถังเก็บโมลำส ช่วยลด

เงินลงทุนในถังเก็บ กำรซื้อกำกน�้ำตำลที่หน้ำโรงงำน ซึ่งจะประหยัดค่ำขนส่งกำกน�้ำตำล เป็นต้น ท�ำให้ทำงบริษัทมีต้นทุนกำรผลิตที่ต�่ำกว่ำ

 นอกจำกนี้ในกำรที่บริษัทมีวัตถุดิบ กำกน�้ำตำลเป็นของตนเอง ท�ำให้สำมำรถควบคุมคุณภำพของกำกน�้ำตำลให้เหมำะสมต่อกำรผลิตเอทำนอล

ได้ผ่ำนกำรลดปริมำณสิ่งเจือปนต่ำงๆ และกำรควบคุมอุณหภูมิของถังเก็บกำกน�้ำตำลให้เหมำะสม ท�ำให้บริษัทมีประสิทธิภำพกำรผลิตค่อนข้ำงสูง  

 นโยบำยกำรตลำด

 เอทำนอล เป็นสินค้ำอุตสำหกรรม คือเป็นวัตถุดิบส�ำหรับบริษัทน�้ำมันไปผสมในน�้ำมันเชื้อเพลิงต่อ ดังนั้น สิ่งที่ลูกค้ำต้องกำรก็คือเรื่อง 

คุณภำพสินค้ำต้องสม�่ำเสมอ ตรงตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้ กำรที่สำมำรถจ�ำหน่ำยได้สม�่ำเสมอทุกเดือน ทำงบริษัทได้ค�ำนึงถึงสิ่งเหล่ำนี้มำโดยตลอด  

จะเห็นได้จำกกำรมีระบบควบคุมคุณภำพให้เป็นไปตำมมำตรฐำน กำรเก็บเอทำนอลส่วนหนึ่งไว้ในถังเก็บ เพื่อรอจ�ำหน่ำยในช่วงที่บริษัทหยุดผลิต 

เพื่อซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรประจ�ำปี เป็นต้น 

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญของกระบวนกำรผลิตเอทำนอลจะเกิดจำกน�้ำเสียจำกกระบวนกำรผลิต ซึ่งบริษัทน�ำน�้ำเสียของบริษัทไปผสม

กับกำกหม้อกรองน�ำผ่ำนกระบวนกำรผลิต เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลับมำจ�ำหน่ำยให้แก่เกษตรกร
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 ผลิตภัณฑ์หลัก : ไฟฟ้ำและไอน�้ำ
 ไฟฟ้ำและไอน�้ำ : ลักษณะผลิตภัณฑ์
 โครงกำรนี้อยู่ภำยใต้ บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด โดยจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำพร้อมกับไอน�้ำให้โรงงำนน�้ำตำล และโรงงำนอื่นๆ ในกลุ่ม 
และมีไฟฟ้ำที่เกินควำมต้องกำรของกลุ่ม สำมำรถจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตได้ ปัจจุบันบริษัทมีสำขำรวม 3 สำขำ โดยสำขำที่ 1 ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับ
โรงงำนน�้ำตำลขอนแก่น อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น มีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 30 เมกะวัตต์ โดยจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต จ�ำนวน 20 เมกะวัตต์ สำขำ
ที่ 2 ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี (โครงกำรพลังงำนทดแทนบ่อพลอย) มีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 90 เมกะวัตต์ 
โดยจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต จ�ำนวน 30 เมกะวัตต์ และสำขำที่ 3 ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงำนน�้ำตำลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย (โครงกำรเลย) 
มีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 40 เมกะวัตต์ นอกจำกนี้บริษัทอยู่ระหว่ำงลงทุนขยำยโรงงำนไฟฟ้ำเดิมที่ อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น 

ไฟฟ้ำและไอน�้ำ : กำรตลำดและภำวกำรณ์แข่งขัน

 เนื่องจำกธุรกิจน้ีเป็นกำรจ่ำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ดังนั้นจึงมีผู้รับซื้อที่แน่นอนจึงไม่มีกำร 
แข่งขันกันทำงกำรตลำด ส่วนไฟฟ้ำอีกส่วนหนึ่งและไอน�้ำ ทำงบริษัทได้ขำยให้แก่บริษัทในเครือ เพื่อใช้ส�ำหรับผลิตเอทำนอลและน�้ำตำล โดย 100% 
จะเป็นกำรจ�ำหน่ำยภำยในประเทศ

ตารางที่ 4 : ยอดขาย และราคาขายเฉลี่ยของไฟฟ้า ใน 3 ปีย้อนหลัง

 2557 2556  2555  

ยอดขำย (MW-hour)  324,099 301,136 267,452  
รำคำขำยเฉลี่ย (THB/MW-hour) 3,520 3,416 3,215  

 ไฟฟ้ำและไอน�้ำ : กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร

 นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบ

 กำรจัดหำวัตถุดิบถือได้ว่ำเป็นส่วนส�ำคัญในกำรประกอบธุรกิจไฟฟ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงงำนไฟฟ้ำของบริษัทที่ใช้เชื้อเพลิงหลักคือกำกอ้อย   

โดยในแต่ละปี ปริมำณอ้อยเข้ำหีบของบริษัทจะไม่แน่นอน ดังนั้นในปีที่มีอ้อยเข้ำหีบในปริมำณน้อย ก็จะส่งผลกระทบต่อปริมำณเชื้อเพลิงที่จะ

ใช้ในโรงไฟฟ้ำได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมโดยกำรจัดซ้ือเช้ือเพลิงชีวมวลจำกภำยนอกมำรองรับ เช่น จัดซ้ือกำกอ้อยจำก

โรงงำนน�้ำตำลข้ำงเคียง ซื้อเปลือกยูคำลิปตัส เศษไม้ เป็นต้น

 นโยบำยกำรผลิต
 (1)  กำรมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิต
   บริษัทมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตให้ต�่ำที่สุด โดยต้นทุนของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงและ 
   ค่ำเสื่อมรำคำ ดังนั้นกำรใช้เชื้อเพลิงอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น นอกจำกนี้กำรผลิตให้มี Economy of Scale ก็จะเป็นกำรช่วย 
   ลดค่ำใช้จ่ำยคงที่ต่อหน่วยลงมำ  

 (2) กำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต
   ในกำรที่บริษัทมีเชื้อเพลิงคือ กำกอ้อยเป็นของตนเอง  ดังนั้นกำรควบคุมคุณภำพของเชื้อเพลิงให้เหมำะสม เพื่อเกิดประสิทธิภำพกำรใช้ 
   เชื้อเพลิงให้ดีที่สุด เช่น กำรควบคุมควำมชื้นของกำกอ้อย ผ่ำนระบบ Bagasse Dryer หรือกำรสร้ำงหลังคำขึ้นปกคลุมเพื่อบังฝน เป็นต้น

 นโยบำยกำรตลำด
 เนื่องจำกกำรขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต เป็นไปตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำระยะยำว โดยมีสูตรกำรค�ำนวณรำคำที่ตำยตัว ตำมรำคำ
ก๊ำซธรรมชำติและอัตรำแลกเปล่ียน ดังนั้นบริษัทจึงมีผู้ซ้ือที่แน่นอน แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำในช่วงเวลำที่กำรไฟฟ้ำมีควำมต้องกำรสูง  
ก็จะท�ำให้บริษัทได้รับรำคำขำยต่อหน่วยที่สูงข้ึน ส่วนรำคำขำยที่บริษัทขำยให้บริษัทในเครือ บริษัทจะก�ำหนดรำคำให้เท่ำกับรำคำขำยที่บริษัทขำย
ให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 โครงกำรดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับโรงงำนที่ขอนแก่นได้รับกำรขี้นทะเบียนกับ 
CDM Executive Board เพื่อรับกำรสนับสนุนให้เป็นโครงกำร CDM (ตำมอนุสัญญำเกียวโต โปโตรคอล) ซึ่งจะมีสิทธิในกำรขำย Carbon Credit ได ้
หำกได้รับกำรรับรองกำรตรวจนับจ�ำนวน Carbon ที่ลดได้จำก UNFCCC 

 ไฟฟ้ำ และไอน�้ำ : งำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

 - ไม่มี -



รายงานประจ�าปี 2557    25

 ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทที่อำจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยส�ำคัญสำมำรถสรุปได้ดังนี้  

1.  ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ - อ้อย

 กิจกำรบริษัทเป็นโรงงำนผลิตน�้ำตำลทรำย ซ่ึงใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบและบริษัทได้มีกำรลงทุนในโครงกำรต่อยอดอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ 

และของเสียที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลมำเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ดังนั้นผลประกอบกำรบริษัทจะพึ่งพิงต่อปริมำณอ้อยซึ่งเป็น

วัตถุดิบต้นทำงเป็นส�ำคัญ

 ควำมผันผวนของปริมำณอ้อยจะเกิดจำกสำเหตุหลัก 2 ประกำรคือ (1) ปริมำณพื้นที่ในกำรเพำะปลูกอ้อย (จ�ำนวนไร่) ที่เปล่ียนแปลงไปซึ่ง

อำจจะเกิดจำกกำรที่เกษตรกรเปลี่ยนไปเพำะปลูกพืชไร่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ำ รวมถึงเกิดจำกนโยบำยกำรส่งเสริมของภำครัฐ (2) ผลผลิตอ้อย 

ต่อพื้นที่เพำะปลูก (ตันอ้อยต่อไร่) ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจำกสภำวะอำกำศที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภัยแล้ง และน�้ำท่วม อันเนื่องมำจำก

สภำวะโลกร้อน  

 ผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนจำกปริมำณอ้อยลดลงท�ำให้บริษัทมีปริมำณกำรผลิตที่ลดลง ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉพำะในส่วนของต้นทุนคงที่ต่อหน่วย

สูงขึ้น ก�ำไรต่อหน่วยลดลง และสุดท้ำยส่งผลให้ก�ำไรของบริษัทลดลง ยิ่งไปกว่ำนั้นในปีที่มีปริมำณอ้อยต�่ำ จะเกิดภำวะในกำรแย่งซื้ออ้อยจำก 

โรงงำนน�้ำตำลบริเวณใกล้เคียงมำกข้ึน ส่งผลให้เพื่อรักษำสัดส่วนปริมำณอ้อยเข้ำหีบไว้ ทำงโรงงำนน�้ำตำลจ�ำเป็นต้องต่อสู้โดยกำรจ่ำยเงิน      

เพิ่มจำกค่ำอ้อยที่ค�ำนวณตำมระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้ไปอีก ซึ่งท�ำให้บริษัทมีภำระค่ำใช้จ่ำยในต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น     

 แต่อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน�้ำตำลเป็นอันดับต้นของโลก และเป็นผู้ส่งออกน�้ำตำลหลักที่จ�ำหน่ำยให้กับภูมิภำคเอเชีย 

กำรท่ีประเทศไทยมีปริมำณอ้อยเข้ำหีบที่ลดน้อยลง ท�ำให้มีน�้ำตำลที่สำมำรถส่งออกได้ลดน้อยลง ส่งผลต่อกำรปรับตัวของรำคำขำยน�้ำตำล 

ต่ำงประเทศสูงขึ้น ซึ่งกำรปรับเพิ่มข้ึนของรำคำน�้ำตำลต่ำงประเทศเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยลดผลกระทบจำกปริมำณอ้อยเข้ำหีบที่ลดลงได้และ

ภำระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้    

 นอกจำกนี้บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรสร้ำงควำมมั่นคงที่ย่ังยืนของวัตถุดิบอ้อย บริษัทได้ให้ควำมช่วยเหลือแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อย

ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของเงินกู้ในกำรลงทุนเพำะปลูก กำรสนับสนุนในส่วนของวัตถุดิบในกำรเพำะปลูก กำรท�ำระบบชลประทำน กำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำ

มำช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภำพกำรผลิต กำรลดบทบำทของพ่อค้ำคนกลำงซื้อขำยอ้อย ซึ่งควำมช่วยเหลือทั้งหมดมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงฐำนะ

ให้ชำวไร่มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น    

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้าตาลตลาดโลก

 ในกำรซื้อขำยน�้ำตำลในตลำดโลกนั้น น�้ำตำลจัดได้ว่ำเป็นสินค้ำหนึ่งที่มีควำมผันผวนทำงด้ำนรำคำสูงเม่ือเทียบกับสินค้ำเกษตรอื่นๆ โดยรำคำ

น�้ำตำลตลำดโลกจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยอย่ำง เช่น อุปสงค์ อุปทำนของประเทศผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ส่งออก และผู้น�ำเข้ำ รวมถึงกำรเก็งก�ำไรจำก 

นักเก็งก�ำไร ซึ่งจะเกี่ยวพันกับสภำพภูมิอำกำศในกำรเอื้ออ�ำนวยต่อกำรเพำะปลูกของแต่ละประเทศ นโยบำยกำรส่งเสริม กำรแทรกแซง กำรส่ง

ออก กำรน�ำเข้ำ ของอุตสำหกรรมน�้ำตำลของภำครัฐ โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว อีกทั้งปัจจุบันรำคำน�้ำตำลยังมีส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับ 

รำคำน�้ำมันเชื้อเพลิงด้วย เนื่องจำกอ้อยรวมถึงกำกน�้ำตำล สำมำรถน�ำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์หรือที่เรียกว่ำเอทำนอล ส�ำหรับผสมกับน�้ำมันเพื่อใช้

เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้ ด้วยปัจจัยดังกล่ำวส่งผลให้รำคำซื้อขำยน�้ำตำลในตลำดโลกค่อนข้ำงผันผวนสูง 

 โดยทั่วไปโรงงำนน�้ำตำลในประเทศไทยผูกพันที่จะต้องจ�ำหน่ำยน�้ำตำลให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรภำยในประเทศก่อน จำกนั้นน�้ำตำลที่เหลือ 

โรงงำนจะสำมำรถน�ำน�้ำตำลไปส่งออกได้ โดยแต่ละปีส�ำนักอ้อยและน�้ำตำลทรำยจะประมำณกำรปริมำณควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศ

ที่เรียกว่ำ โควตำ ก และจะจัดสรรโควตำดังกล่ำวให้แก่โรงงำนน�้ำตำลแต่ละโรง ตำมสัดส่วนของปริมำณน�้ำตำลที่ผลิตได้ ส่งผลให้สัดส่วนของ

น�้ำตำลภำยในประเทศ และน�้ำตำลส่งออกของแต่ละโรงงำนจะค่อนข้ำงใกล้เคียงกัน ซึ่งจะอยู่ระหว่ำง 30:70 ถึง 40:60 ขึ้นอยู่กับปริมำณอ้อยเข้ำหีบ

ทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นยอดขำยของธุรกิจน�้ำตำลจะมีควำมผันผวนตำมรำคำน�้ำตำลตลำดโลกอยู่ประมำณ 65 - 75% อย่ำงไรก็ตำมในแง่ของต้นทุน  

กำรผลิตน�้ำตำล ค่ำอ้อยซึ่งเป็นต้นทุนหลักจะเป็นไปตำมระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 นั้นหมำยควำมว่ำในกรณีที่รำคำน�้ำตำลปรับตัวลดลง 

100 บำท ชำวไร่จะได้รับผลกระทบต่อค่ำอ้อยที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 70 ส่วนโรงงำนจะได้รับผลกระทบร้อยละ 30 

ปัจจัยความเสี่ยง
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 สืบเนื่องจำกในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่ำนมำ รำคำน�้ำตำลตลำดโลกมีควำมผันผวนมำก โดยมีกำรปรับรำคำจำก 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ขึ้นไปสูงสุดที่ 

32 เซ็นต์ต่อปอนด์ และมีปรับระดับลงมำที่ 25 เซ็นต์ต่อปอนด์ 20 เซ็นต์ต่อปอนด์ และปัจจุบันอยู่ที่ 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ กำรที่รำคำผันผวน   

ค่อนข้ำงรุนแรงเช่นน้ี ถ้ำบริษัทไม่สำมำรถก�ำหนดรำคำขำยให้ได้อย่ำงน้อยเท่ำกับระดับรำคำที่ใช้ส�ำหรับก�ำหนดรำคำอ้อยได้จะส่งผลกระทบ    

ค่อนข้ำงรุนแรงต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของน�้ำตำลตลำดโลก บริษัทได้มีกำร

ป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรสัญญำซ้ือขำยน�้ำตำลล่วงหน้ำผ่ำนสถำบันกำรเงิน ซึ่งกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว จะท�ำให้บริษัทสำมำรถคงรักษำ

ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรไม่ให้ข้ึนอยู่กับควำมเส่ียงจำกกำรผันผวนของรำคำตลำดโลกมำกเกินไป อย่ำงไรก็ตำมกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว 

อำจส่งผลต่อกำรบันทึกบัญชีก�ำไร ขำดทุน จำกกำรป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงมีควำมเสี่ยงในส่วนของปริมำณกำรท�ำสัญญำซื้อขำยน�้ำตำลล่วงหน้ำ 

มำกกว่ำปริมำณน�้ำตำลจริงที่สำมำรถส่งออกได้ ซึ่งเกิดภำวะขำยเกินหรือ Oversold ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลขำดทุนขึ้นได้ รำยละเอียดสำมำรถดูได้จำก 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี หัวข้อที่ 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น : กระบวนกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน�้ำตำล

ตลำดโลก  

 นอกจำกนี้ในแง่ของบริษัท จำกเดิมที่ผลประกอบกำรของบริษัทพึ่งพิงอยู่กับธุรกิจน�้ำตำลและกำกน�้ำตำลอย่ำงเดียว ท�ำให้ควำมผันผวนของ

รำคำน�้ำตำลตลำดโลก ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท แต่กำรที่บริษัทได้ลงทุนในโครงกำรต่อยอด เช่น โครงกำรโรงงำนผลิตเอทำนอล 

โครงกำรโรงงำนผลิตปุ๋ยชีวภำพและโครงกำรโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ ท�ำให้ผลประกอบกำรของบริษัทพึ่งพิงกับรำคำน�้ำตำลตลำดโลกน้อยลง

3. ความเสี่ยงเรื่องนโยบายภาครัฐ

 อุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลในประเทศไทยถูกควบคุมและก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลภำยใต้พระรำชบัญญัติอ้อยและ

น�้ำตำลทรำย พ.ศ.2527 ซึ่งมีสำระส�ำคัญของกำรควบคุม ในกำรก�ำหนดกำรจัดสรรช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยน�้ำตำลออกเป็นระบบโควตำ (โควตำ ก 

ส�ำหรับน�้ำตำลภำยในประเทศ และโควตำ ข และ ค ส�ำหรับน�้ำตำลขำยต่ำงประเทศ) ควบคุมรำคำจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยภำยในประเทศ กำรจัดสรร

ส่วนแบ่งรำยได้ของระบบระหว่ำงโรงงำนน�้ำตำลและเกษตรกรชำวไร่อ้อยภำยใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 และกำรควบคุมกำรเข้ำมำท�ำ

ธุรกิจของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ เป็นต้น จะเห็นได้ว่ำนโยบำย กฎระเบียบต่ำงๆ ที่ออกโดยคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย ล้วนมีผลกระทบ

ต่อต้นทุนกำรผลิต และผลประกอบกำรของบริษัท เช่น ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 จะเป็นที่มำของกำรค�ำนวณรำคำอ้อย ที่โรงงำนน�้ำตำล

จะต้องจ่ำยให้กับชำวไร่ กรณีนโยบำยกำรปรับรำคำขำยน�้ำตำลภำยในประเทศ หรือกรณีนโยบำยกำรเปิดเสรีของธุรกิจน�้ำตำล ล้วนส่งผลกระทบ

ต่อผลประกอบกำรของบริษัท

 นอกจำกนี้นโยบำยของภำครัฐในภำพรวม ส่งผลต่อผลประกอบของบริษัท เช่น นโยบำยกำรสนับสนุนพลังงำนทดแทน เอทำนอล ส่งผลต่อ

ปริมำณกำรขำยเอทำนอลภำยในประเทศ หรือนโยบำยกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นปำล์ม หรือกำรประกันรำคำมันส�ำปะหลัง จะส่งผลในแง่ลบต่อบริษัท  

เนื่องจำกพื้นที่เพำะปลูกอ้อยลดน้อยลง เพรำะเกษตรกรชำวไร่หันไปเพำะปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ำ เป็นต้น

 บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ นโยบำยภำครัฐในกำรก�ำหนดทิศทำงของอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำล บริษัทจึงร่วมมือกับ 3 สมำคม

โรงงำนน�้ำตำลและสมำคมของเกษตรกรชำวไร่อ้อยในกำรท�ำควำมเข้ำใจกับภำครัฐให้เห็นควำมส�ำคัญของอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำล ซึ่งเป็น

อุตสำหกรรมต้นทำง ส�ำหรับอุตสำหกรรมอำหำรและอำหำรแปรรูป อีกทั้งปัจจุบันสำมำรถน�ำมำแปรเปลี่ยนเป็นพลังงำนเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ 

(เอทำนอล) และยังสำมำรถน�ำไปต่อยอดผลิตสำรเคมีต่อได้อีก กำรส่งออกน�้ำตำลเป็นกำรน�ำเงินตรำเข้ำประเทศเกือบทั้งหมด แทบจะไม่มีต้นทุน 

ค่ำใช้จ่ำยใดที่เป็นกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งต่ำงกับอุตสำหกรรมประเภทอื่น อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทุกส่วนของอ้อยสำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ได้ 

ทั้งหมด ดังนั้นอ้อยจัดได้ว่ำเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีควำมส�ำคัญของประเทศ กำรสื่อสำร กำรชี้แจง กำรท�ำควำมเข้ำใจกับภำครัฐเป็นกำรช่วยลด   

ควำมเสี่ยงจำกกำรก�ำหนดนโยบำยของภำครัฐในทิศทำงของอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลได้

4. ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากระบบการให้สินเชื่อชาวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว)

 ในกำรประกอบกิจกำรโรงงำนน�้ำตำล โรงงำนน�้ำตำลจะมีกำรปล่อยเงินกู้ หรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ให้กับชำวไร่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในกำรเพำะปลูกอ้อย หรือที่เรียกว่ำ “กำรเก๊ียวอ้อย” ซ่ึงเป็นเสมือนกับกำรจองอ้อยส�ำหรับเข้ำหีบในโรงงำน ภำยหลังจำกที่อ้อยโตขึ้นพร้อมตัด  

จะเป็นช่วงเดียวกับช่วงโรงงำนน�้ำตำลเริ่มเปิดหีบอ้อย เกษตรกรชำวไร่อ้อยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กับโรงงำนและรับเงินค่ำอ้อย โดยมีกำรหักเงินกู้

ยืมหรือเงินสนับสนุนอ่ืนๆ ออก ควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรเก๊ียวอ้อยจะเกิดมำจำก ถ้ำปีใดที่เกิดควำมแห้งแล้งจนท�ำให้ผลผลิตอ้อยลดน้อยลง หรือ

เกิดควำมเสียหำยจำกโรคระบำด หรือเกษตรกรชำวไร่อ้อยไม่ยอมส่งอ้อยให้กับโรงงำน หนี้ที่เกิดจำกกำรเกี๊ยวอ้อยจะกลำยเป็นหนี้เสียซึ่งจะส่งผลกระทบ

มำที่ผลประกอบกำรของบริษัท ท�ำให้บริษัทต้องตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
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 บริษัทได้ค�ำนึงถึงปัจจัยควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงได้มีกำรพัฒนำระบบกำรเกี๊ยวอ้อยที่ดี โดยบริษัทได้น�ำระบบดำวเทียมในกำรส�ำรวจพื้นที่ปลูกอ้อย 

(GPS) มำช่วยในกำรลดปัญหำกำรอ้ำงสิทธิควำมเป็นเจ้ำของไร่อ้อย และยังใช้ส�ำหรับกำรวำงแผนกำรจัดหำอ้อย อีกทั้ง บริษัทยังมีกำรร้องขอให้

เกษตรกรชำวไร่น�ำทรัพย์สินเข้ำมำค�้ำประกันเงินเกี๊ยวที่เกษตรกรชำวไร่รับไป ส่งผลให้ปัจจุบันหนี้เสียของบริษัทค่อนข้ำงต�่ำและหนี้เงินเกี๊ยวส่วน

ใหญ่ของบริษัทมีทรัพย์สินค�้ำประกันอยู่

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท

 บริษัทมีโครงกำรลงทุนใหม่ทั้งหมด 2 โครงกำรในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ได้แก่ โครงกำรลงทุนโรงงำนน�้ำตำล และโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำที่

จังหวัดเลย และโครงกำรลงทุนขยำยก�ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และปรับปรุงโรงงำนน�้ำตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อย ที่อ�ำเภอน�้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น ควำมเสี่ยงของโครงกำรสำมำรถแยกพิจำรณำโดย  

 -  โครงกำรลงทุนสร้ำงโรงงำนน�้ำตำลและโรงไฟฟ้ำที่จังหวัดเลย

  โครงกำรนี้เป็นโครงกำรลงทุนย้ำยก�ำลังกำรผลิตบำงส่วนของบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ไปสร้ำงโรงงำนใหม่พร้อมกับให้

ขยำยใบอนุญำตก�ำลังกำรผลิตเป็น 24,000 ตันอ้อยต่อวัน ที่จังหวัดเลย มติคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2554  ได้อนุมัติให้บริษัท

ลงทุนในโครงกำรลงทุน โรงงำนน�้ำตำลและโรงผลิตกระแสไฟฟ้ำที่จังหวัดเลย ในมูลค่ำ 3,800 ล้ำนบำท โดยโครงกำรประกอบด้วย โรงงำน

น�้ำตำลขนำด 16,000 ตันอ้อยต่อวัน และโรงผลิตกระแสไฟฟ้ำ ขนำด 40 เมกะวัตต์ และได้ทดลองเดินเครื่องในฤดูกำลหีบอ้อยปี 2555/56 และ

สำมำรถหีบอ้อยได้อย่ำงเป็นทำงกำรแล้วในฤดูกำลหีบอ้อยปี 2556/57 สืบเนื่องจำกโครงกำรได้ผ่ำนขั้นตอนกำร Test Run ส่วนหนึ่งในฤดูหีบที่

ผ่ำนมำ ควำมเสี่ยงเรื่องควำมพร้อมของเครื่องจักรจะมีน้อย คงเหลือแต่ควำมเสี่ยงในส่วนของปริมำณอ้อยไม่เพียงพอต่อก�ำลังกำรผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 

อย่ำงไรก็ดีทำงบริษัทเข้ำไปส่งเสริมชำวไร่อ้อยในพื้นที่เป็นระยะเวลำหนึ่งก่อนเริ่มโครงกำร เพื่อรองรับก�ำลังกำรผลิตไว้แล้วส่วนหนึ่ง   

  - โครงกำรลงทุนขยำยก�ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และปรับปรุงโรงงำนน�้ำตำลเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อย ท่ีอ�ำเภอน�้ำพอง  

  จังหวัดขอนแก่น

    มติคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2555 ได้อนุมัติให้บริษัทลงทุนในโครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำขนำด 35 

เมกะวัตต์ โดยเพ่ิมจำกเดิม 30 เมกะวัตต์ เป็น 65 เมกะวัตต์ และปรับปรุงโรงงำนน�้ำตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อยได้เพิ่มข้ึน 8,000     

ตันอ้อยต่อวัน จำกเดิมอยู่ที่ 27,000 ตันต่อวัน มูลค่ำเงินลงทุนทั้ง 2 โครงกำรประมำณ 3,360 ล้ำนบำท และแล้วเสร็จในปี 2557 โดยเป็นโครงกำร

ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงอำจมีควำมเสี่ยงในกำรจัดหำเงินลงทุน ซ่ึงทำงบริษัทลดควำมเสี่ยงโดยส่วนหนึ่งของเงินลงทุนทำงบริษัทน�ำมำจำกเงินทุน

และก�ำไรสะสมของ บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 เนื่องจำกบริษัทมีกำรส่งออกน�้ำตำลประมำณ ร้อยละ 65 - 75 ของยอดขำย จึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน อย่ำงไรก็ตำม

จำกกำรก�ำหนดรำคำอ้อยผ่ำนระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 ท�ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนน้อย เนื่องจำกต้นทุนค่ำอ้อยของ

บริษัทผันผวนตำมอัตรำแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน จึงท�ำให้รำยได้และต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัทสัมพันธ์ตำมอัตรำแลกเปลี่ยนในทิศทำงเดียวกัน 

(Natural Hedge)

7. ความเสี่ยงในด้านการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ตระกูลชินธรรมมิตร์และบริษัทของตระกูลชินธรรมมิตร์ได้ถือหุ้นในบริษัทมำกกว่ำ ร้อยละ 60 ของจ�ำนวนทุนเรียกช�ำระแล้วทั้งหมด ซึ่งสัดส่วน

ดังกล่ำวท�ำให้กลุ่มตระกูลชินธรรมมิตร์ สำมำรถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรือกำร

ขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ยกเว้นเรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงเป็นกำรยำกที่ผู้ถือหุ้นรำยอื่นสำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้ 

 อย่ำงไรก็ตำม เพื่อควำมโปร่งใสของกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อให้มีระบบที่สำมำรถตรวจสอบได้ บริษัทได้แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำม 

เป็นอิสระจ�ำนวน 7 ท่ำนเข้ำตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ดังนั้นจึงมีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรในระดับที่เหมำะสม นอกจำกนี้ 

บริษัทยังจัดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่ปฏิบัติงำนเป็นอิสระตำมควำมเหมำะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่หลักในกำรดูแล

ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
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8. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลก

 ในช่วงที่ผ่ำนมำ วิกฤติปัญหำหน้ีสินในสหภำพยุโรป และกำรปรับตัวลดลงอย่ำงรวดเร็วของระดับรำคำน�้ำมัน ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ส่ง

ออกน�้ำมัน ซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกโดยรวม จึงไม่มีหลักประกันใดว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำว จะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงปริมำณ

ควำมต้องกำรและระดับรำคำ น�้ำตำล และ/หรือ เอทำนอลในภำพรวม อีกทั้งอำจส่งผลกระทบต่อสภำพคล่อง แหล่งกู้ยืม และต้นทุนทำงกำรเงิน

ของบริษัท

 ทั้งนี้ทำงบริษัทได้ด�ำเนินนโยบำยทำงกำรเงินที่รอบคอบมำโดยตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนในระดับที่พอเหมำะ อีกทั้งบริษัทยังมีควำม

สัมพันธ์ที่ดีกับธนำคำรต่ำงๆ ที่เป็นหุ้นส่วนทำงธุรกิจมำอย่ำงยำวนำน ทั้งนี้บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์

ทำงกำรเงินและเศรษฐกิจโลกที่อำจมีในอนำคตและอำจมีผลต่อบริษัท

9. ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา

 โครงกำรทั้งสองประเทศเป็นโครงกำรบุกเบิก ริเริ่ม ธุรกิจน�้ำตำล ในต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทได้รับพื้นที่สัมปทำนจำกภำครัฐ ในกำรเพำะปลูกอ้อย 

และได้รับอนุญำตในกำรก่อสร้ำงโรงงำนน�้ำตำล อย่ำงไรก็ตำมสืบเนื่องจำกสภำพพื้นดินที่ได้รับสัมปทำนเสื่อมโทรม รวมถึงมีปัญหำต่ำงๆ เช่น 

ปัญหำกำรจัดกำร กำรขำดเทคโนโลยีในกำรเพำะปลูกอ้อยในพื้นที่ขนำดใหญ่ กำรขำดโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ถนน ระบบขนส่ง และกำรขำดแคลน

ก�ำลังคนและบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลำในกำรพัฒนำนำนกว่ำที่วำงแผนไว้ ดังนั้นจึงส่งผลต่อผลผลิตต่อพื้นที่มีไม่มำกพอที่

จะถึงจุดคุ้มทุน ท�ำให้ผลประกอบกำรในปี 2557 ทั้งสองโครงกำรยังประสบภำวะขำดทุน อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้เล็งเห็นและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  

มำโดยตลอด ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำที่บริษัทเข้ำไปลงทุน โครงกำรได้มีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีกำรเพำะปลูก 

กำรจัดกำร กำรควบคุมงบประมำณ มีกำรให้เงินกู้แก่ชำวไร่ คู่ค้ำ เพื่อขยำยพื้นที่กำรเพำะปลูก กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติม และกำรพัฒนำ 

สภำพดินที่เสื่อมโทรมอย่ำงต่อเนื่อง จึงส่งผลให้โครงกำรมีกำรพัฒนำขึ้นตำมล�ำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทำงที่ดีที่โครงกำรจะเร่ิมสร้ำงผล

ตอบแทนจำกกำรลงทุนในอนำคต  

 นอกจำกนี้   สืบเนื่องจำกเป็นโครงกำรลงทุนต่ำงประเทศ  โครงกำรจะมีควำมเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวกับ ทำงกำรเมือง  ข้อพิพำทกับชุมชน  กฎระเบียบ 

จำกทำงรำชกำรของประเทศน้ันๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และควำมไม่ชัดเจนเร่ืองกฏเกณฑ์ ซ่ึงเป็นเร่ืองที่บริษัทตระหนักให้ควำมส�ำคัญ  

พร้อมที่จะบริหำรจัดกำรแก้ไขให้ทันท่วงที  
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คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค�าตอบแทน

สำนักกรรมการผู�จัดการใหญ�

สำนักบร�หารความเสี่ยงและ
พัฒนาระบบ

สายงาน
ผลิตและเทคนิค

สายงานบร�หาร
และสำนักงาน

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

สายงาน
จัดหาวัตถุดิบ

สายงาน
พัฒนาธุกิจ

สายงาน
บัญชีและการเง�น

สำนักเลขานุการบร�ษัท
และกฏหมาย

สำนักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบร�หาร

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารและ
กรรมการผู�จัดการใหญ�

หลักทรัพย์ของบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,870,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 1,870,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 1.00 บำท มีทุนที่ออกและช�ำระแล้ว 1,704,646,884 หุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 1,704,646,884 บำท

ผู้ถือหุ้น  

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 นับ 3 ปีย้อนหลัง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนหุ้น (ในปี 2556-2557 ค�ำนวณโดยไม่รวม

หุ้นทุนซื้อคืน) มีดังนี้ 

 ณ  วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ  วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ  วันที่ 31 ตุลาคม 2557
 ล�าดับ ชื่อ จ�านวนหุ้น สัดส่วน ล�าดับ  ชื่อ จ�านวนหุ้น สัดส่วน ล�าดับ  ชื่อ จ�านวนหุ้น สัดส่วน
 ที่   ร้อยละ   ที่   ร้อยละ   ที่   ร้อยละ  
 
 1. บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์ 520,000,000 33.00  1. บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์   550,000,000 32.92 1. บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์   553,958,700 33.16 

  โฮลดิ้ง จ�ำกัด    โฮลดิ้ง จ�ำกัด    โฮลดิ้ง จ�ำกัด

 2. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ 42,533,465 2.70  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 47,913,478 2.87 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 46,999,502 2.81 

 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 42,329,343 2.69  3. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ 44,363,465 2.66 3. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ 43,695,265 2.62

 4. CREDIT SUISSE AG,  36,507,900 2.32  4. CREDIT SUISSE AG,  38,502,900 2.30 4. CREDIT SUISSE AG,  38,409,400 2.30

  SINGAPORE BRANCH    SINGAPORE BRANCH    SINGAPORE BRANCH

 5. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 36,100,956 2.29  5. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ 37,720.089 2.26 5. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ 37,720.089 2.26 

 6. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ 36,038,790 2.29  6. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 37,595,956 2.25 6. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 37,698,956 2.25 

 7. นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 34,196,000 2.17 7. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ 36,449,139 2.18 7. นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 37,261,070 2.23 

 8. นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 33,819,260 2.15 8. นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 36,038,870 2.16 8. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ 36,449,139 2.18 

 9. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ 31,949,139 2.03  9. นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 35,057,870 2.10 9. นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 35,093,570 1.97 

 10. บริษัท ชินกิจ จ�ำกัด 30,910,000 1.96  10. บริษัท ชินกิจ จ�ำกัด 32,901,000 1.97 10. บริษัท ชินกิจ จ�ำกัด 32,901,000 1.97

  รวม 844,384,853 53.59  รวม 896,542,767 53.67  รวม 900,186,691 53.89

 11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 731,383,230 46.41  11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 774,004,117 46.33 11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 770,360,193 46.11

  รวมทุนที่เรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้น 1,575,768,083 100.00   รวมทุนที่เรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้น 1,670,546,884 100.00  รวมทุนที่เรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้น 1,670,546,884 100.00

 บริษัท ชินกิจ จ�ำกัด เป็นบริษัทของครอบครัวชินธรรมมิตร์  ซึ่งส่วนใหญ่ถือหุ้นโดยสมำชิกในครอบครัว โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดถือหุ้นมำกกว่ำ
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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 บริษัท เค.เอส.แอล.ชูกำร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 100 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 
มีทุนที่เรียกช�ำระแล้ว 100 ล้ำนหุ้น คิดเป็น 1,000 ล้ำนบำท  

 โดย ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 นับ 3 ปีย้อนหลัง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

 ณ  วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ  วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ  วันที่ 31 ตุลาคม 2557
 ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล จ�านวนหุ้น สัดส่วน ล�าดับ  ชื่อ-นามสกุล จ�านวนหุ้น สัดส่วน ล�าดับ  ชื่อ-นามสกุล จ�านวนหุ้น สัดส่วน
 ที่   ร้อยละ   ที่   ร้อยละ   ที่   ร้อยละ   
 1. นำงนำรีรัตน์ ชินธรรมมิตร์ 12,105,268 12.11 1. นำงนำรีรัตน์ ชินธรรมมิตร์ 12,105,268 12.11 1. นำงนำรีรัตน์ ชินธรรมมิตร์ 12,105,268 12.11

 2. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ 7,847,944 7.85 2. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ 7,847,944 7.85 2. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ 7,847,944 7.85

 3. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 7,764,650 7.76 3. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 7,764,650 7.76 3. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 7,764,650 7.76

 4. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ 6,971,788 6.97 4. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ 6,971,788 6.97 4. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ 6,971,788 6.97

 5. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ 5,370,580 5.37 5. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ 5,370,580 5.37 5. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ 5,370,580 5.37

 6. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ 5,169,890 5.17 6. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ 5,169,890 5.17 6. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ 5,169,890 5.17

 7. นำยศรัณย์ ชินธรรมมิตร์ 4,246,828 4.25 7. นำยศรัณย์ ชินธรรมมิตร์ 4,246,828 4.25 7. นำยศรัณย์ ชินธรรมมิตร์ 4,246,828 4.25

  8. นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91 8. นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91 8. นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91

 9. นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91 9. นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91 9. นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91 

 10. นำงเยำวนุช เดชวิทักษ์ 2,900,000 2.90 10. นำงเยำวนุช เดชวิทักษ์ 2,900,000 2.90 10. นำงเยำวนุช เดชวิทักษ์ 2,900,000 2.90

  นำงสำวเยำวลักษณ์ ชุติมำวรพันธ ์ 2,900,000 2.90  นำงสำวเยำวลักษณ์ ชุติมำวรพันธ ์ 2,900,000 2.90  นำงสำวเยำวลักษณ์ ชุติมำวรพันธ ์ 2,900,000 2.90

  รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 61,088,948 61.09  รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 61,088,948 61.09  รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 61,088,948 61.09

 11. รำยอื่น 38,911,052 38.91 11. รำยอื่น 38,911,052 38.91 11. รำยอื่น 38,911,052 38.91

  รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 100,000,000 100.00  รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 100,000,000 100.00  รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 100,000,000 100.00
 

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นล�าดับที่ 10 คือนางเยาวนุช เดชวิทักษ์ และนางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ ถือหุ้นจ�านวนเท่ากัน 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีและส�ำรองตำมกฎหมำยแล้วของงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร หำกไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ กำรจ่ำย
เงินปันผลให้น�ำปัจจัยต่ำงๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ผลกำรด�ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยงำน เป็นต้น ซึ่งกำร 
จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวข้ำงต้นต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นและ/หรือควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภำพคล่องรวมถึงควำมเหมำะสม
และควำมต้องกำรในกำรใช้เงินของแต่ละบริษัทโดยที่ไม่ได้มีกำรก�ำหนดอัตรำขั้นต�่ำแต่อย่ำงใด

 คณะกรรมกำรบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย
  1. นำยมนู เลียวไพโรจน์  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
  2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์  กรรมกำร 
  3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์  กรรมกำร 
  4. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย  กรรมกำร
  5. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์  กรรมกำร
  6. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล  กรรมกำร
  7. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์  กรรมกำร          
  8. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์  กรรมกำร
  9. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์  กรรมกำร
  10. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์  กรรมกำร
  11. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์  กรรมกำร
  12. นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์  กรรมกำร
  13. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์  กรรมกำร
  14. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์  กรรมกำร
  15. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์  กรรมกำรอิสระ
  16. พล.ต.อ บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ  กรรมกำรอิสระ
  17. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์  กรรมกำรอิสระ
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  18.  นำยกำรุณ กิตติสถำพร กรรมกำรอิสระ 
  19.  นำยวรภัทร โตธนะเกษม กรรมกำรอิสระ 
  20.  นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์ กรรมกำรอิสระ 
  21  นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมกำร/เลขำนุกำรบริษัท (สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 28 มีนำคม 2557)

 คณะผู้บริหำร

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 คณะผู้บริหำรระดับสูง ประกอบด้วย 
  1.  นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
  2.  นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยงำนบริหำรและส�ำนักงำน 
  3.  นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยงำนผลิตและเทคนิค
  4.  นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
  5.  นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยงำนบริหำรและส�ำนักงำน  
  6.  นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยงำนพัฒนำธุรกิจ
  7.  นำงสำวดวงดำว     ชินธรรมมิตร์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนทรัพยำกรบุคคล
  8.  นำยชลัช              ชินธรรมมิตร์  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนจัดหำวัตถุดิบ
  9.  นำยชนะชัย         ชุติมำวรพันธ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
  10. นำยธีระ สงวนดีกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
  11. นำยธัชชัย     ศุภผลศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัทและกฎหมำย
      เลขำนุกำรบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 28 มีนำคม 2557)
            

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัท ก�ำหนดภำรกิจ วัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษัท รวมถึงกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำน 

  โดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท

 2. มีอ�ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย บุคคลตำมจ�ำนวนที่จ�ำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหำรหรือพนักงำนของบริษัทเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่          

  ทุกต�ำแหน่ง รวมถึงกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมำะสม และมีอ�ำนำจในกำรปลดออก ให้ออก ไล่ออก  

  พนักงำนตำมควำมเหมำะสม

 3. มีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลำกำรช�ำระเงิน กำรท�ำสัญญำซื้อขำย กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรค้ำ  
  เป็นต้น

 4. มีอ�ำนำจกระท�ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

 5. อนุมัติกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำน

 6. ด�ำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของบริษัท

 ทั้งนี้ อ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและตำมกฎระเบียบข้อ

บังคับของบริษัท ดังนั้น กำรอนุมัติรำยกำรของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ดังกล่ำว จะไม่รวมถึง กำรอนุมัติรำยกำรที่

ท�ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ

บริษัทย่อย 

ตารางสรุปวงเงินอนุมัติของรายการที่ส�าคัญ

   สรุปวงเงินอนุมัติรายการที่ส�าคัญตามคู่มืออ�านาจด�าเนินการ BOD EXB PSD
  

 1. กำรอนุมัติวงเงินงบประมำณประจ�ำปี มำกกว่ำ ไม่เกิน ไม่เกิน  

     500 ล้ำนบำท 500 ล้ำนบำท 100 ล้ำนบำท

 2. งบประมำณที่เกี่ยวกับกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน  มำกกว่ำ มำกกว่ำ ไม่เกิน  

     100 ล้ำนบำท 100 ล้ำนบำท 100 ล้ำนบำท

หมายเหตุ : 1. อ�านาจในการอนุมัติดังกล่าว อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

    และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    2. BOD : คณะกรรมการบริษัท, EXB: คณะกรรมการบริหาร, PSD: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ตารางสรุปจ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 

 ที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งใน คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ  คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ คณะกรรมการ
   คณะกรรมการบริษัท บริษัท บริหาร ตรวจสอบ        และพิจราณา บริหาร     ก�ากับดูแลกิจการ 
       ค่าตอบแทน ความเสี่ยง
    เข้าประชุม รวมครั้ง  เข้าประชุม   รวมครั้ง  เข้าประชุม รวมครั้ง  เข้าประชุม  รวมครั้ง  เข้าประชุม รวมครั้ง  เข้าประชุม รวมครั้ง 

 1.  นำยมนู  เลียวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำร 6 6 

 2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร 6 6 12 12 

 3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ กรรมกำรบริหำร 6 6 12 12 

 4. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมกำรบริหำร 5 6 10 12 

 5. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร 5 6 11 12 

 6. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมกำรบริหำร 6 6 11 12  

 7. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร 6 6 12 12 

 8. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร/ 6 6 12 12   2 2

    กรรมกำรสรรหำและ

    พิจำรณำค่ำตอบแทน   

 9. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์ กรรมกำรบริหำร 6 6 11 12 

 10. นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร 6 6

 11. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร/  6 6 11 12     3 3

    กรรมกำรบริหำร

    ควำมเสี่ยง    

 12. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำรบริหำร 6 6 12 12 

 13. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมกำรบริหำร 6 6 12 12 

 14. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรอิสระ/ 5 6     1 2

     กรรมกำรสรรหำ

    และพิจำรณำค่ำตอบแทน         

 15. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมกำรอิสระ/ 6 6     2 2 

    ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

    พิจำรณำค่ำตอบแทน   

 16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ กรรมกำรอิสระ/ 6 6       3 3 2 2

    ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

    กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร    

 17. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมกำรอิสระ/  6 6   6 6   3 3

    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

    /กรรมกำร

    บริหำรควำมเสี่ยง   

 18. นำยกำรุณ กิตติสถำพร กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร 6 6   6 6 2 2   2 2

    สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

    กรรมกำรตรวจสอบ/    

    กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร   

 19. นำยวรภัทร โตธนะเกษม  กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 6 6   5 6   1 3 2 2

    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/

    ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  

 20. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์ กรรมกำรอิสระ/ 6 6   6 6     2 2

    กรรมกำรตรวจสอบ

    กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร    

 21. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ กรรมกำรบริหำร 6 6 12 12 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรคณะกรรมกำรบริษัท

  บริษัทก�ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ชัดเจน และมีกำรเสนอขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจำรณำตำม 

หลักเกณฑ์ของควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพตำมที่

ต้องกำร พร้อมกันนี้ยังพิจำรณำถึงหน้ำที่รับผิดชอบที่เพิ่มข้ึน ส�ำหรับกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้รับต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ  

โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1)  ค่ำตอบแทนประจ�ำ ซึ่งจะจ่ำยให้กับกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร เป็นรำยเดือนไม่ว่ำจะมีกำรประชุมหรือไม่ก็ตำม

 2) ค่ำเบี้ยประชุม เป็นค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้กับกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ำยให้เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมเท่ำนั้น

 3) ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด�ำเนินงำน เป็นค่ำตอบแทนพิเศษที่จ่ำยให้กับกรรมกำรปีละครั้ง โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัทใน 

  แต่ละปี 

 2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำร

  บริษัทก�ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่กรรมกำรผู้จัดกำร โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับกำรจ่ำย

ค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกันและในตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนผลกำรด�ำเนินงำนและขนำดของธุรกิจ เพ่ือท�ำให้เกิดแรง

จูงใจในกำรพัฒนำบริษัทได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่ง 

 3. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท  

  บริษัทได้ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557 โดยก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ซึ่งประกอบด้วย

      ปีละไม่เกิน       

  1. ค่ำตอบแทน - ประธำนกรรมกำร  540,000  บำท   

        2. ค่ำตอบแทน - ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  540,000  บำท  

    3. ค่ำตอบแทน - กรรมกำร 19 คน  8,550,000  บำท  

         รำยเดือนๆ ละ 25,000 บำท + โบนัส

  4. ค่ำเบี้ยประชุมส�ำหรับกรรมกำรบริหำรที่เข้ำร่วมประชุม ครั้งละ 500 บำท

  5. ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะ 

   กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ที่เข้ำประชุมและคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ที่เข้ำประชุม ประธำนย่อยชุดต่ำงๆ ครั้งละ 6,000 บำท/คน  

   กรรมกำรย่อยชุดต่ำงๆ ครั้งละ 5,000 บำท/คน ในปี 2557 บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรภำยในวงเงินที่ได้รับอนุมัติปรำกฏ 

   ตำมรำยละเอียดข้ำงท้ำยนี้

 หมายเหตุ : บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแก่กรรมการ และค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริษัทย่อย 

 4. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร   

  ค่ำตอบแทนผู้บริหำรจะเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่บริษัทก�ำหนด โดยจะเชื่อมโยงกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและผลปฏิบัติ 

งำนของแต่ละคน ทั้งนี้ ระดับของค่ำตอบแทนผู้บริหำรอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษำผู้บริหำรที่มีคุณภำพตำมที่บริษัทต้องกำร
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 1. ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและในปี 2557

 ปี 2557   ปี 2556
 ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ
   ต�าแหน่งใน รายเดือน  เบี้ย รวม รายเดือน  เบี้ย รวม
 ที่ รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท  โบนัส ประชุม (บาท)  โบนัส ประชุม (บาท)

  1. นำยมนู  เลียวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำร 360,000.00 120,000.00   -  480,000.00  360,000.00  150,000.00   -   510,000.00

 2. นำยจ�ำรูญ  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร      300,000.00  100,000.00  6,000.00  406,000.00  300,000.00  125,000.00    5,500.00 430,500.00

  3. นำยประภำส  ชุติมำวรพันธ์ กรรมกำรบริหำร      300,000.00  100,000.00  6,000.00   406,000.00  300,000.00   125,000.00   6,000.00 431,000.00 

 4. นำยพรศิลป์  แต้มศิริชัย กรรมกำรบริหำร       300,000.00  100,000.00   5,000.00   405,000.00   300,000.00  125,000.00   6,000.00 431,000.00

  5. นำยสมชำย  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร      300,000.00  100,000.00  5,500.00  405,500.00  300,000.00 125,000.00 6,000.00 431,000.00

 6. นำงสำวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร       300,000.00   100,000.00 6,000.00   406,000.00  300,000.00  125,000.00 6,000.00 431,000.00

 7. นำงสำวดวงดำว  ชินธรรมมิตร์  กรรมกำรบริหำร /       300,000.00   100,000.00   16,000.00   416,000.00   300,000.00 125,000.00   16,000.00 441,000.00

   กรรมกำรสรรหำและ

   พิจำรณำค่ำตอบแทน  

 8. นำยธัชพงษ์  ภำกรศิริวงศ์ กรรมกำรบริหำร      300,000.00 100,000.00   5,500.00 405,500.00 300,000.00   125,000.00   6,000.00 431,000.00 

 9. นำยตระกำร  ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมกำรบริหำร  300,000.00 100,000.00   5,500.00 405,500.00   300,000.00   125,000.00   6,000.00 431,000.00

  10. นำยชำตรี  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร      300,000.00 100,000.00 -   400,000.00   300,000.00   125,000.00  - 425,000.00

 11. นำยชลัช  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร/       300,000.00   100,000.00   20,500.00  420,500.00   300,000.00  125,000.00    20,500.00 445,500.00 

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 12. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำรบริหำร      300,000.00 100,000.00 6,000.00 406,000.00   300,000.00 125,000.00 5,500.00 430,500.00 

 13. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมกำรบริหำร      300,000.00   100,000.00   6,000.00 406,000.00 300,000.00   125,000.00   5,500.00 430,500.00 

 14. นำยสมชำติ  ชินธรรมมิตร์  กรรมกำรอิสระ/       300,000.00   100,000.00   5,000.00 405,000.00   300,000.00   125,000.00 10,000.00 435,000.00 

     กรรมกำรสรรหำและ

   พิจำรณำค่ำตอบแทน

 15. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์  กรรมกำรอิสระ /ประธำน 300,000.00  100,000.00  12,000.00 412,000.00   300,000.00   125,000.00   12,000.00 437,000.00 

   กรรมกำรสรรหำและ

   พิจำรณำค่ำตอบแทน

 16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ  กรรมกำรอิสระ/       300,000.00   100,000.00   28,000.00   428,000.00   300,000.00   125,000.00   30,000.00 455,000.00 

   ประธำนกรรมกำร

   บริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำร

   ก�ำกับดูแลกิจกำร

 17. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์  กรรมกำรอิสระ/        360,000.00   120,000.00   33,000.00   513,000.00   360,000.00   150,000.00   55,000.00  565,000.00 

   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ 

   กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 18. นำยกำรุณ กิตติสถำพร  กรรมกำรอิสระ/  300,000.00   100,000.00  35,000.00 435,000.00   300,000.00   125,000.00   40,000.00 465,000.00 

      กรรมกำรสรรหำและ

   พิจำรณำค่ำตอบแทน/

   กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 19. นำยวรภัทร โตธนะเกษม กรรมกำรอิสระ/     300,000.00   100,000.00  27,000.00   427,000.00   300,000.00   125,000.00   51,000.00  476,000.00 

   กรรมกำรตรวจสอบ/  

   ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 20. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์  กรรมกำรอิสระ/ 300,000.00   100,000.00   25,000.00 425,000.00   300,000.00   125,000.00   25,000.00 450,000.00 

      กรรมกำรตรวจสอบ/

   กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 21. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ กรรมกำรบริหำร      300,000.00   100,000.00  6,000.00   406,000.00   300,000.00   125,000.00   6,000.00 431,000.00 

    รวม      6,420,000.00   2,140,000.00   259,000.00   8,819,000.00   6,420,000.00   2,675,000.00   318,000.00   9,413,000.00
 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทย่อย
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 2. ค่ำตอบแทนผู้บริหำรในปี 2557

  ค่ำตอบแทนผู้บริหำร รวมจ�ำนวน 11 คน (ตำมรำยชื่อคณะผู้บริหำรระดับสูงมีค่ำตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือนและโบนัสรวมเป็นเงิน 

39.30 ล้ำนบำท

  ค่ำตอบแทนอื่น

  -ไม่มี- 

  กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

  บริษัทได้จัดให้มีนโยบำย ด้ำนกำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ มีกำรจัดเข้ำฝึกอบรมและพัฒนำทั้งภำยใน

และภำยนอกบริษัท ซ่ึงบริษัทส่งกรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรต่ำงๆ กับหลำยสถำบัน อำทิเช่น หลักสูตร Chairman, หลักสูตร 

Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

(IOD) หลักสูตรพื้นฐำนที่จ�ำเป็นส�ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ หลักสูตรต่ำงๆ ที่เป็นควำมรู้ใหม่ๆ ที่จัดขึ้นโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และสถำบันวิชำชีพต่ำงๆ ปี 2557 กรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำรับกำรอบรมหลำยหลักสูตร เช่น Internal Audit Topics for Audit Committee  

Consideration, Fundamental Practice for Corporate Secretary: FPCS, Corporate Governance for Executives (CGE), Company Secretary 

Program (CSP),  Audit Committee Forum 2014 (IOD), Thailand HR Forum จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และ

หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  พร้อมกันนี้ กรณีที่บริษัทมีกรรมกำรเข้ำใหม่ บริษัทก�ำหนดเป็นนโยบำยที่จะต้องมีกำรอบรมและปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อ

เป็นกำรให้ข้อมูลพื้นฐำนของบริษัทที่จ�ำเป็นและมีประโยชน์ต่อกำรท�ำหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท นอกจำกนี้ กรณีที่บริษัทมีกำรขยำยกำรด�ำเนิน

ธุรกิจและโครงกำรลงทุนต่ำงๆ ของบริษัท บริษัทเชิญกรรมกำรของบริษัทเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเข้ำเยี่ยมชมและตรวจสอบควำมคืบหน้ำของ

โครงกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่ำงมั่นใจ ในระหว่ำงปี 2557 บริษัทไม่มีกรรมกำรใหม่

  แผนกำรสืบทอดงำน

  คณะกรรมกำรบริษัทเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำหนดแผนสืบทอดงำน กรณีที่กรรมกำรผู้จัดกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงไม่สำมำรถปฏิบัติ 

หน้ำที่ในต�ำแหน่ง เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้เกิดควำมม่ันใจว่ำ กำรบริหำรงำนของบริษัทจะท�ำต่อไปได้อย่ำงรำบร่ืน และมีผู้ที่สำมำรถรับ

ผิดชอบทดแทนกันได้ตำมควำมเหมำะสม พร้อมกันนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ศึกษำ

หำข้อมูลและติดต่อกับบริษัทและสถำบันที่มีควำมเป็นมืออำชีพมำให้ค�ำปรึกษำในกำรด�ำเนินโครงกำรแผนกำรสืบทอดงำนให้ดีขึ้นต่อไป

  กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

  บริษัทมีนโยบำยเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อป้องกันมิให้กรรมกำรและผู้บริหำรและพนักงำน และใช้ข้อมูล

ภำยในที่มีสำระส�ำคัญของบริษัท ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้

เกี่ยวข้องในธุรกรรมที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทและวิธีรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ โดย

ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว ดังนี้   

 1. ภำยใต้กรอบนโยบำยข้ำงต้น บริษัทได้ก�ำหนดเป็นจรรยำบรรณ : แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด�ำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรปกป้องดูแล 

  รักษำทรัพย์สินของบริษัท กำรใช้ข้อมูลภำยในและกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร หรือให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชน  

  หรือต่อสำธำรณชน

 2. ด�ำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เข้ำใจถึงภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ 
  บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำช 
  บัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 3. ด�ำเนินกำรส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหำรทรำบว่ำ  ผู้บริหำรที่รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส�ำคัญ  ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
  รำคำหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน และห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระ 
  ส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
 4. ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงจะต้องแจ้งให้แก่คณะกรรมกำรทรำบ ในวำระเรื่อง  
  รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์
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 5. ข้อมูลภำยในหรือเอกสำรที่มีสำระส�ำคัญของบริษัท ทั้งในรูปแบบเอกสำรและ Soft File จะถูกเก็บรักษำไว้ในสถำนที่ที่ปลอดภัยและจ�ำกัด 

  ให้รับรู้ได้เฉพำะผู้บริหำรระดับสูงตำมควำมจ�ำเป็นเท่ำนั้น โดยเฉพำะข้อมูลภำยในที่เป็นควำมลับ ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยต่อพนักงำน 

  บริษัท บริษัทจะให้พนักงำนทรำบถึงข้อจ�ำกัดในกำรน�ำข้อมูลไปใช้อย่ำงถูกต้อง ในกรณีที่พนักงำนน�ำข้อมูลที่เป็นควำมลับของบริษัทไป 

  เปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก จะถือว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

 6. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน จะด�ำเนินกำรสุ่มตรวจกรณีที่มีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ  รวมถึงกำรตรวจสอบผ่ำนระบบสำรสนเทศ 

  ของบริษัทและข่ำวสำรจำกภำยนอก

 บุคลำกร  

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกรของบริษัทมีดังนี้

     งบรวม งบเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

จ�ำนวนพนักงำนถัวเฉลี่ย (คน)

 ช่วงฤดูกำรผลิต              6,694        6,133        2,158        1,960      

 ช่วงปกติ     5,280        4,121    1,704        1,564

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน (ล้ำนบำท)         1,508.47        1,352.06   522.22      365.51

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่มีนัยส�ำคัญอันมีผลกระทบทำงด้ำนลบต่อบริษัท
 

  นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน

  บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำนขององค์กรมำโดยตลอด และมีกำรก�ำหนดนโยบำยเร่ืองกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

อย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เพื่อให้พนักงำนมีศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนในสำยงำน 

ของตน โดยก�ำหนดเป้ำหมำยให้บุคลำกรทุกคนเข้ำรับกำรอบรม ให้สอดคล้องกับทิศทำงและกลยุทธ์ของบริษัท มีกำรจัดอบรมทั้งในบริษัท      

โดยเชิญวิทยำกรมำบรรยำยและฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรท�ำงำนรวมทั้งเรื่องจริยธรรม และให้พนักงำนเข้ำร่วมอบรมและ

สัมมนำเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้กับบริษัทอื่นๆภำยนอกบริษัทด้วย นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรวำงแผนกำรอบรม และสนับสนุนในเรื่องงบประมำณอย่ำง

สม�่ำเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีกำรสื่อสำรเพื่อถ่ำยทอดและบริหำรควำมรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่ำงพนักงำนในองค์กร 

 นอกจำกนี้ บริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีของพนักงำนและบุคลำกร มีกำรพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำม

ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมในที่ท�ำงำน โดยมีกำรจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องควำมปลอดภัยและกำรปฎิบัติตนในโรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
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การก�ากับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 บริษัทมีนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรครอบคลุมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น เรื่องกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน เรื่องบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย  

เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และเรื่องบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรซึ่งรวมถึงโครงสร้ำง คุณสมบัติ และองค์ประกอบ

ของคณะกรรมกำรบริษัทฯและคณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร นอกจำกนี้ยังรวมถึง กำรประชุม กำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

 นอกจำกนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรแล้วที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติจรรยำบรรณกำรประกอบ

ธุรกิจ และนโยบำยกำรให้ข้อมูลกำรกระท�ำผิด และกำรทุจริต กำรสอบสวน และกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลด้วย ในปี 2557 บริษัทโดยส�ำนักบริหำร

ควำมเสี่ยงและพัฒนำระบบได้พยำยำมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรก�ำกับดูและกิจกำรที่ดีโดยน�ำเนื้อหำของนโยบำยข้ำงต้นไปอบรมแก่

พนักงำนของกลุ่มบริษัททั้งเจ็ดสถำนประกอบกำร ส่วนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและส�ำนักเลขำนุกำรบริษัทและกฎหมำยจะน�ำข้อเสนอแนะ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) อันเป็นผลมำจำกกำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของ

บริษัทมำพิจำรณำ และหำกเห็นควรให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำปรับปรุงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรในประเด็นใด จะท�ำข้อเสนอต่อคณะกรรมกำร

บริษัทพิจำรณำเป็นครั้งๆ 

การด�าเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน 

   เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2557 บริษัทโดยประธำนกรรมกำรบริษัทได้ร่วมลงนำมในประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยใน

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต รับทรำบข้อตกลงค�ำประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรปรับปรุงเอกสำรและกระบวนกำรต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับค�ำประกำศเจตนำรมณ์ดังกล่ำว

และหลักเกณฑ์ของแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยใน

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อขอรับกำรรับรองต่อไป 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
และกรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน
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  คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย
  1. นำยมนู เลียวไพโรจน์  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
  2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์  กรรมกำร 
  3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์  กรรมกำร 
  4. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย  กรรมกำร
  5. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์  กรรมกำร
  6. นำยธวัทชัย     โรจนะโชติกุล  กรรมกำร
  7. นำงอินทิรำ      สุขะนินทร์  กรรมกำร          
  8. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์  กรรมกำร
  9. นำยสมชำย      ชินธรรมมิตร์  กรรมกำร
  10. นำงสำวดวงแข     ชินธรรมมิตร์  กรรมกำร
  11. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์  กรรมกำร
  12. นำยชำตรี  ชินธรรมมิตร์  กรรมกำร
  13. นำยสมชำติ      ชินธรรมมิตร์  กรรมกำร
  14. นำยธัชพงษ์      ภำกรศิริวงศ์  กรรมกำร
  15. นำยประมูล      วิเชียรสินธุ์  กรรมกำรอิสระ
  16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ  บ�ำเพ็ญบุญ  กรรมกำรอิสระ
  17. นำยสิทธิ       ลีละเกษมฤกษ์  กรรมกำรอิสระ
  18. นำยกำรุณ  กิตติสถำพร  กรรมกำรอิสระ 
  19. นำยวรภัทร      โตธนะเกษม  กรรมกำรอิสระ 
  20. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์  กรรมกำรอิสระ 
  21. นำยตระกำร      ชุณหโรจน์ฤทธิ์  กรรมกำร

 กรรมกำรของบริษัทจ�ำนวน 21 คน ซ่ึงประกอบด้วย กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 9 คน ในจ�ำนวนนี้มีกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 7 คน 
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ด�ำเนินกำรจัดกำรและก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อ
บังคับของบริษัทฯ และปฎิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง 

 คณะกรรมกำรบริษัทมำจำกกำรแต่งตั้งของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท เพื่อท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำและช่วย
เหลือคณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อท�ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรประชุมของคณะกรรมกำร
บริษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้กำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นไปตำมบรรษัทภิบำลที่ดี

  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
 1. บริหำรกิจกำรบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีกำรปฎิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง ปฎิบัติหน้ำที่ด้วย 
  ควำมซื่อสัตย์สุจริต ปฎิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้อง  
  ครบถ้วน และโปร่งใส

 2. ก�ำหนด หรือเปลี่ยนแปลงกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท

 3. ก�ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและกำรก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์  
  และทิศทำงที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

 4. พิจำรณำตัดสินใจในเรื่องที่มีสำระส�ำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อ�ำนำจกำรบริหำร และรำยกำรอื่นใดตำม 

  ที่กฎหมำยก�ำหนด

 5. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและก�ำหนดค่ำตอบแทนของฝ่ำยบริหำร

 6. รับผิดชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
 7. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำร 
  ควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรติดตำมประเมินผล
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 8. ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

 9. ก�ำกับดูแลกิจกำรให้มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรม 

 10. ก�ำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภำยในของบริษัทในเรื่องต่ำงๆ

 11. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีในรำยงำน 

   ประจ�ำปี และครอบคลุมเรื่องส�ำคัญอื่นๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง 

   ประเทศไทย

 12. คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมกำรย่อยอื่นใดให้ด�ำเนินกิจกำรของบริษัท ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจ 

   มอบอ�ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ�ำนำจ และ/หรือภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน  

   เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�ำนำจนั้นๆ ได้

 13. ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท

 คณะกรรมการบริหาร
 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วย
  1. นำยจ�ำรูญ   ชินธรรมมิตร์    ประธำนกรรมกำรบริหำร
  2. นำยประภำส  ชุติมำวรพันธ์    กรรมกำรบริหำร
  3. นำยพรศิลป์  แต้มศิริชัย    กรรมกำรบริหำร
  4. นำยสุขุม  โตกำรัณยเศรษฐ์    กรรมกำรบริหำร
  5. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล    กรรมกำรบริหำร
  6. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์    กรรมกำรบริหำร
  7. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์    กรรมกำรบริหำร
  8. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์    กรรมกำรบริหำร
  9. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์    กรรมกำรบริหำร
  10.นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์    กรรมกำรบริหำร
  11. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์    กรรมกำรบริหำร 
  12. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์    กรรมกำรบริหำร

 โดยประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้เลือกเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. ก�ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทที่ก�ำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อ 

  สภำพเศรษฐกิจและกำรแข่งขันที่ได้ก�ำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ

 2. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอ�ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ

 3. ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและก�ำหนดนโยบำยด้ำนก�ำลังคน โดยครอบคลุมถึงภำพรวมในกำรคัดเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง กำรสร้ำงผู้ 

  บริหำรทดแทน รวมถึงกำรประเมินผลและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำก�ำหนดผลตอบแทนของพนักงำนทุกระดับ 

 4. ตรวจสอบ ติดตำมนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทที่ก�ำหนดให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เอื้อต่อสภำพกำร 

  ด�ำเนินธุรกิจ

 5. ตรวจสอบติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทที่ก�ำหนดให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

 6. พิจำรณำโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริษัทที่ก�ำหนดภำยใต้คู่มืออ�ำนำจกำรด�ำเนินกำร ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจในกำรอนุมัติโครงกำรต่ำงๆ  

 7. ด�ำเนินกำรจัดท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินในกำรเปิดบัญชี  กู้ยืม จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�้ำประกันและกำรอื่น รวมถึงกำรซื้อขำยและ 

  จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตำมวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทภำยใต้อ�ำนำจวงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้

 8. ติดตำมผลกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของแต่ละสำยงำน 

 9. ด�ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยในแต่ละครั้ง
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 ทั้งนี้ กำรมอบอ�ำนำจดังกล่ำวข้ำงต้นให้แก่คณะกรรมกำรบริหำรนั้น อยู่ภำยใต้กฎหมำยและหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและ

ในกรณีที่กำรด�ำเนินกำรใดที่มีหรืออำจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมกำรบริหำรคนใด หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมประกำศ

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมกำรบริหำรน�ำเสนอเร่ืองดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่อไป โดย

กรรมกำรบริหำรผู้นั้นและบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมในเรื่องดังกล่ำว

 คณะกรรมการตรวจสอบ
 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย 
  1. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
  2. นำยกำรุณ กิตติสถำพร   กรรมกำรตรวจสอบ 
  3. นำยวรภัทร โตธนะเกษม   กรรมกำรตรวจสอบ
  4. นำงสำวนงลักษณ์    พินัยนิติศำสตร์   กรรมกำรตรวจสอบ

 โดยหัวหน้ำส�ำนักตรวจสอบภำยใน ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยต�ำแหน่ง

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ

 2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล

 3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ 

  ธุรกิจของบริษัท

 4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

 5. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำม     

  ถูกต้องและครบถ้วน

 6. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงิน 

   และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทบทวนกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของผู้บริหำร ทบทวน ร่วมกับผู้้บริหำรของบริษัทในรำยงำนส�ำคัญๆ  

  ที่ต้้องเสนอต่อสำธำรณชนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด ได้แก่่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร 

 7. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำร 

  ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

  7.1 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

  7.2 เกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท

  7.3 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่่ำด้วยหลักทรัพย์์และตลำดหลักทรัพย์์แห่งประเทศไทย ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์หรือ

    กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  7.4 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

  7.5 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

  7.6 จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

  7.7 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร

  7.8 รำยงำนอื่นที่เห็นว่ำผู้้ถือหุ้้นและผู้้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้้ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

    บริษัท

 8. รำยงำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่ท�ำอย่่ำงเป็นประจ�ำ เพื่อคณะกรรมกำรบริษัทจะได้้ทรำบถึงกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

  8.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งระบุควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำงๆ ไว้ อย่ำงชัดเจน

  8.2 รำยงำนเกี่ยวกับควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบภำยใน และกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน

  8.3 รำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบ
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 9. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท�ำดังต่อไปนี้ ซ่ึงอำจมีผลกระทบอย่ำง 

  มีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด�ำเนินกำร 

  ปรับปรุง แก้ไข ภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร

  9.1 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

  9.2 ข้้อสงสัย หรือสันนิษฐำนว่่ำอำจมีกำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน

  9.3 ข้อสงสัยว่่ำอำจมีกำรฝ่่ำฝืืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ 

    กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัทถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่ำงมนียัส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด�ำเนนิงำน  

  และได้้มกีำรหำรอืร่่วมกนักบัคณะกรรมกำรบรษิัทและผูบ้รหิำรแล้วว่ำต้องด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแก้้ไข เมือ่ครบก�ำหนดเวลำทีก่�ำหนดไว้้ร่่วมกนั  

  หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่่อกำรด�ำเนินกำรแก้้ไขดังกล่่ำวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใด     

  รำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบดังกล่ำว่ต่่อส�ำนักงำนก�ำกับหลักทรัพย์์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์์แห่่งประเทศไทยได้

 10.ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้กระท�ำ 

  ควำมผิดตำมที่กฎหมำยระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณ์ดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทรับทรำบ และเพื่อด�ำเนิน 

  กำรตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้ำ และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 

  หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชี พฤติกำรณ์อันควรสงสัยที่ต้อง 

  แจ้งดังกล่ำว และวิธีกำรเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณ์นั้น ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด

 11. ให้มีอ�ำนำจเชิญกรรมกำร ผู้บริหำร หัวหน้ำหน่วยงำน หรือพนักงำนของบริษัทหำรือ หรือตอบค�ำถำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 12. พิจำรณำทบทวนขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี 

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก�ำหนดให้ประชุมอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง กำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปี

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ : คุณสมบัติจะเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ปัจจุบันคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท

เป็นกรรมกำรอิสระทั้งหมดซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรเงิน ระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน   โดยนำยสิทธิ   ลีละเกษมฤกษ์ ประธำน 

กรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ท�ำงำนด้ำนบัญชีและกำรเงินเป็นอย่ำงดี รวมทั้งเข้ำใจและมีควำมรู้ในธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง

มีประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท ในปี 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม 6 ครั้ง มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่

อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนกำรท�ำหน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วย
  1. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
    2. นำยกำรุณ กิตติสถำพร  กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
    3. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์  กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
    4. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์  กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผู้เลือกเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 1. ก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์  วิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร  และพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมส�ำหรับกรรมกำรบริษัทให้สอดคล้อง 

  กับควำมรับผิดชอบ และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและของกรรมกำรแต่ละคน ทั้งนี้ต้องให้อยู่ในระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม และ 

  เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด   

 2. คัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพ่ือด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท รวมถึงกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ  

  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ

 3. ทบทวนโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นควรมีกำรเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมกำร 

  บริษัท  
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 4. ก�ำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี โดยค�ำนึงถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และควำมเสี่ยง 

  ที่เกิดขึ้น

 5. ก�ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยรำยงำนกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ และก�ำหนดค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ก�ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด

ค่ำตอบแทน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปี

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน : บริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำ เป็นคณะ

กรรมกำรชุดเดียวกัน โดยประธำนเป็นกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรจะมี

คุณสมบัติที่หลำกหลำย เช่น ควำมรู้ทำงด้ำนกำรปกครอง กฎหมำย และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในปี 2557 คณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนมีกำรประชุม 2 ครั้ง มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนกำรท�ำหน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำ

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย
  1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
   2. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
    3. นำยวรภัทร โตธนะเกษม  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
    4. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 โดยหัวหน้ำส�ำนักบริหำรควำมเสี่ยงท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยต�ำแหน่ง

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 1. ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรคควำมเสี่ยงและกำรวำงกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซ่ึงครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ  

  ที่ส�ำคัญ คือ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk), ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด�ำเนินงำน (Operational Risk), ควำมเสี่ยงด้ำนบัญชีและกำรเงิน  

  (Financial and Accounting Risk), ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) และ ควำมเสี่ยงด้ำนระบบ 

  สำรสนเทศ (Information System Risk) เป็นต้น

 2. วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงโดยสำมำรถประเมิน ตรวจติดตำม และควบคุมควำมเสี่ยงของบริษัทฯโดยรวมให้อยู่ 

  ในระดับที่ยอมรับได้

 3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำร 

  บริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฎิบัติตำมนโยบำย 

 4. จัดให้มีกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่ำกำร 

  ส�ำรวจควำมเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกำรด�ำเนินธุรกิจ 

 5. สนับสนุนและพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 

 6. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอในสิ่งที่ต้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด 

 7. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถจัดจ้ำงที่ปรึกษำจำกภำยนอก เพื่อขอค�ำแนะน�ำได้ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบ 

  จำกคณะกรรมกำรบริษัท

 8. ปฎิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ก�ำหนดให้มีกำรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ด�ำรง

ต�ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปี

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง    :  คณะกรรมกำรบรษิัทก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มกีรรมกำรส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรอสิระและ 

ประธำนเป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำร จะมีคุณสมบัติที่หลำกหลำย เช่น ควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน ควำมรู้

ในกำรบริหำรจัดกำร กำรลงทุน และควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี ในปี 2557 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุม 3 ครั้ง 

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนกำรท�ำหน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำ
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 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
 ณ วันที่ 31  ตุลำคม 2557  คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วย
  1. นำยวรภัทร    โตธนะเกษม ประธำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
  2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ กรรมกำรอิสระ
  3. นำยกำรุณ กิตติสถำพร กรรมกำรอิสระ 
  4. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์ กรรมกำรอิสระ

 โดยคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เป็นผู้เลือกเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 1. พิจำรณำเสนอแนะนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

  ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 2. พิจำรณำเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร พนักงำน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรก�ำกับ 

  ดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 3. ก�ำกับดูแลและให้ค�ำแนะน�ำตลอดจนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร ในกำรปฎิบัติหน้ำที่เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย  

  จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 4. ทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฎิบัติกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมำตรฐำนสำกลหรือ 

  มำตรฐำนอื่นที่เหมำะสม 

 5. แต่งตั้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนก�ำกับดูแลกิจกำรให้มีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมที่เห็นสมควร

 6. ปฎิบัติหน้ำที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯมอบหมำย

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ก�ำหนดให้มีกำรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ด�ำรง

ต�ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปี

 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร : คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นกรรมกำรอิสระทั้งหมด ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิทำงด้ำนกำรก�ำกับดูแล กำรบริหำรจัดกำร และกำรลงทุนในปี 2557 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรมีกำรประชุม 2 ครั้ง 

 นิยามกรรมการอิสระ

 กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และต้องสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำย 

ได้เท่ำเทียมกัน และไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนั้น ยังต้องสำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทโดยให้ควำมเห็นอย่ำง 

เป็นอิสระได้ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม 

  ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท  

  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

  ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ 

  ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร  

  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจ 

  ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจ 

  เป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำม 

  สัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ  

  ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ  
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 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  

  ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ 

  ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รับค่ำบริกำร 

  เกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย    

  ผู้มีอ�ำนำจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ 

  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ

 7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 

  รำยใหญ่

 8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน  

  หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ 

  ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 1. โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 21 คน โดยเป็นกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 7 คน หนึ่งในกรรมกำรอิสระ

เป็นประธำนกรรมกำรบริษัท ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จัดกำร  ทั้งนี้ คณะกรรมกำรจะเป็นผู้ที่มีควำมหลำกหลำยในควำมรู้ควำมสำมำรถ  

เช่น ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนบัญชี กำรเงิน กฎหมำย กำรปกครอง เทคโนโลยีกำรผลิต บุคคล จัดซื้อ กำรตลำด อสังหำริมทรัพย์ ตรวจสอบ

ภำยใน เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น รำยละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ ประสบกำรณ์ กำรถือหุ้น แสดงในข้อมูลเอกสำร 56-1

 ประเภทของกรรมการ 
 ที่ รายชื่อ - สกุล ตัวแทนผู้ถือหุ้น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 1. นำยมนู เลียวไพโรจน์  / /

 2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ /   /

 3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ /   /

 4. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย /   /

 5. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ /   /

 6. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ /   /

 7. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ /   /

 8. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ /   /

 9. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ /   /

 10. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์ /   /

 11. นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์ / /

 12. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ /   /

 13. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ /   /

 14. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล /   /

 15. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์ / /

 16. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์  / /

 17. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ  / /

 18. นำยสิทธิ สีละเกษมฤกษ์  / /

 19. นำยกำรุณ กิตติสถำพร  / /

 20. นำยวรภัทร   โตธนะเกษม  / /

 21. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์  / /

  รวม  14 9 7 12
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 2. ตำมข้อบังคับของบริษัท กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรจ�ำนวนหนึ่งในสำมออกจำกต�ำแหน่ง ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรแบ่งเป็น 

สำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสำม ดังนั้น วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรจะอยู่ประมำณ 3 ปี โดยในกรณีที่คณะ

กรรมกำรครบวำระ หำกยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ ให้คณะกรรมกำรชุดเดิมยังคงท�ำหน้ำที่ต่อจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 

ชุดใหม่เข้ำมำแทน 

 3. คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย ซ่ึงได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน   

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร โดยก�ำหนดคุณสมบัติ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและระยะเวลำด�ำรงต�ำแหน่ง 

ไว้ในกฎบัตรหรือประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด เพ่ือควำมโปร่งใสและเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ กรรมกำรส่วนใหญ ่ 

ในคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นกรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นกรรมกำรอิสระ นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรท�ำหน้ำที่ของคณะ

กรรมกำรชุดย่อยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง ประธำนคณะกรรมกำรจะไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมกำร 

ชุดย่อยมีวำระ 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมกำรครบวำระ หำกยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ ให้คณะกรรมกำรชุดเดิมยังคงท�ำหน้ำที่ต่อจน 

กว่ำจะมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่เข้ำมำแทน และในกรณีที่กรรมกำรหมดวำระในคณะกรรมกำรบริษัท และไม่ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำมำ

ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีก จะท�ำให้วำระของกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยหมดวำระลงตำม  ทั้งนี้หำกมีกรรมกำรเพิ่มใหม่ระหว่ำงปีใน

กรรมกำรชุดย่อย ให้กรรมกำรนั้นมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกับ วำระของคณะกรรมกำรชุดย่อยเดิม

 4. คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของกรรมกำร ตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ว่ำกรรมกำรบริษัท

จะประกอบกิจกำร หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัท 

จ�ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ�ำกัดอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ได้   เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง โดยนโยบำยดังกล่ำว ทำงคณะกรรมกำรได้ก�ำหนดให้ใช้กับผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทด้วย  

 5. บริษัทได้ก�ำหนด วิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำร

ให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจและงบประมำณที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล  โดยปัจจุบัน วิสัยทัศน์ของบริษัทได้เปลี่ยนจำกผู้ประกอบกำรโรงงำนน�้ำตำลมำเป็นผู้ผลิตพลังงำนทดแทนที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงำนทดแทนแก่สรรพสิ่ง เช่น น�้ำตำลเป็นพลังงำนทดแทนส�ำหรับมนุษย์ เอทำนอลเป็น 

พลังงำนส�ำหรับรถยนต์  กระแสไฟฟ้ำเป็นพลังงำนในเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และปุ๋ยอินทรีย์ให้พลังงำนส�ำหรับพืช  โดยบริษัทได้มีกำรก�ำหนดแผนกลยุทธ์

ระยะสั้น และระยะยำวในกำรพัฒนำโครงกำรและมีกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับกำรส่งเสริมและพัฒนำสังคมโดยเป็นผู้ประกอบกำรที่มี

จรรยำบรรณตำมวิสัยทัศน์ที่วำงไว้

 6. คณะกรรมกำรบริษัทให้มีกำรจัดท�ำคู่มือนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และคู่มือจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงควำม  

รับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ภำยใต้กรอบของจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรองค์กร ด�ำเนินกำรใดๆด้วย

ควำมเป็นธรรมและค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และยึดมั่นในหลักกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีกำรก�ำหนด

นโยบำย แผนงำน กลยุทธ์ กำรด�ำเนินงำน และกำรประเมินผล ตลอดจนกำรด�ำเนินงำนและกำรก�ำกับดูแลเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

 7. คณะกรรมกำรบริษัทให้มีกำรจัดท�ำคู่มือนโยบำยกำรให้ข้อมูลกำรกระท�ำผิดและกำรทุจริต เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบสวน

กำรกระท�ำผิดและทุจริต กำรให้ข้อมูลกำรกระท�ำผิดและทุจริต กำรลงโทษผู้กระท�ำผิด กำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 

 8. กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรได้ดูแลอย่ำงรอบคอบเมื่อเกิดรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดย

ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในหัวข้อที่เป็นรำยกำรระหว่ำงกัน ตำมข้อก�ำหนด และวิธีกำรของตลำดหลักทรัพย์ในเรื่องที่เกี่ยว

กับรำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน นอกจำกนี้ยังมีกำรก�ำหนดไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียในรำยกำรที่จะท�ำไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลถูก

ต้องและครบถ้วนในรำยงำนประจ�ำปีและแบบ 56-1  

 9. กำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีมีประสิทธิผล เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งมี

ข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบข้อบังคับอย่ำงถูกต้อง รวมทั้งกำรใช้ทรัพยำกรของบริษัทเป็นไปอย่ำงประหยัดและ

มีประสิทธิภำพ ตลอดจนมีกำรดูแลป้องกันระวังรักษำทรัพย์สินของบริษัท โดยบริษัทมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพื่อท�ำหน้ำที่วิเครำะห์ ตรวจสอบ 

ประเมินผลให้ค�ำปรึกษำและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัท และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือท�ำหน้ำที่สอบทำน

ให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล หน่วยงำน  

ดังกล่ำวมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของระบบปีละ 1 

ครั้ง และคณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรให้ควำมเห็นเรื่องควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในไว้ในรำยงำนประจ�ำปี
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 10. กำรบริหำรควำมเสี่ยง อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรจัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงครอบคลุม
ทั้งองค์กร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรวำงระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยจะมีกำรทบทวนควำมเพียงพอของระบบและประสิทธิผลของกำรจัดกำร
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงกำรจัดให้มีสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกติ

 11. กำรประชุมคณะกรรมกำร บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรและมีกำรแจ้งให้กรรมกำรทรำบล่วงหน้ำโดยท�ำเป็นตำรำงประจ�ำป ี
ซึ่งก�ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) และมีกำรประชุมอีกหนึ่งครั้ง ภำยใน 1 เดือนก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 
ซึ่งท�ำหน้ำที่ตัดสินใจตำมอ�ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยทุกครั้งที่มีกำรประชุมกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
บริหำรได้มีกำรน�ำสิ่งที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ กลับมำแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถก�ำกับ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติ
งำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร และเลขำนุกำรบริษัท ร่วมกันพิจำรณำกำรเลือกเร่ืองเข้ำวำระ

กำรประชุมคณะกรรมกำร โดยดูให้แน่ใจว่ำเรื่องที่ส�ำคัญได้น�ำเข้ำรวมไว้แล้ว และกรรมกำรแต่ละคนมีควำมเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำร

ประชุม

 ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัทและกฎหมำย จัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน ซึ่งเอกสำรดังกล่ำว 

ได้ให้ข้อมูลและรำยละเอียดอย่ำงพอเพียงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ อย่ำงไรก็ตำม ในเรื่องที่ไม่สำมำรถเปิดเผยเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือเปิดเผย

ล่วงหน้ำแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถน�ำเรื่องมำอภิปรำยในที่ประชุมได้

 ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนกรรมกำรจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยปัญหำ

ส�ำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจำกนี้ ประธำนกรรมกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ กรรมกำรให้ควำมสนใจกับทุกวำระที่น�ำเข้ำ

สู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำร นอกจำกนี้ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรเชิญผู้บริหำรระดับสูงในแต่ละฝ่ำยเข้ำร่วมประชุม 

เพื่อน�ำเสนอข้อมูล ปัญหำและช้ีแจงรำยละเอียด เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง   

ทั้งยังเป็นกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมผ่ำนกำรสอบถำมผู้บริหำรระดับสูง อีกทั้งในบำงประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมกำร

บริษัทสำมำรถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่ำนเลขำนุกำรของบริษัท

 นอกจำกนี้ กรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีกำรประชุมระหว่ำงกันเอง โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วย เพื่อให้กรรมกำรบริษัทที่ไม่

เป็นผู้บริหำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องกำรท�ำงำนและกำรบริหำรงำนได้อย่ำงอิสระ 

 รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท จะประกอบด้วย วันเวลำเริ่ม เวลำสิ้นสุดประชุม รำยชื่อกรรมกำรที่เข้ำประชุมและขำดประชุม   

สรุปสำระส�ำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นกำรอภิปรำยและข้อสังเกต มติคณะกรรมกำรและควำมเห็นของกรรมกำรที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จดรำยงำน 

และชื่อผู้รับรองรำยงำน บริษัทได้มีกำรจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นรูปเล่มและในรูปแบบ PDF ซ่ึงสำมำรถสืบค้นง่ำย 

แต่แก้ไขไม่ได้ มีกำรบันทึกและเปิดเผยจ�ำนวนครั้งกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำร เนื่องจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมำส 

แต่กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจะจัดขึ้นทุกเดือน จึงมีกำรรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำร

บริหำรน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบด้วย

 ในปี 2557 คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประเมินผลปฎิบัติงำนของตนเอง โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รวมถึงมีกำรประเมินเป็นหมู่คณะและรำยบุคคล โดยภำยหลังจำกได้รับผลกำรประเมิน คณะกรรมกำรพิจำรณำผลและหำแนวทำงกำรปรับปรุง 

กำรปฎิบัติงำน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

 1. ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ก�ำหนดนิยำมของกรรมกำรอิสระดังนี้ (1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจ�ำนวนหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (2) ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ รวมถึงที่ปรึกษำ

ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย ที่ปรึกษำด้ำนอื่น ๆ หรือ เป็นผู้มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อำจมีควำม

ขัดแย้งโดยไม่ต้องมีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำว เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  (3) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ รวมถึงไม่มีผล

ประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่ำทำงตรงทำงอ้อม (4) ไม่เป็นญำติสนิทหรือมีควำมสัมพันธ์อื่นใดที่อำจท�ำให้ขำดควำมเป็นอิสระกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ ซึ่งนิยำมดังกล่ำว ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท  โดยหลักเกณฑ์เข้มงวดกว่ำข้อก�ำหนดทั่วไป

 2. ในรอบระยะเวลำบัญชีที่ผ่ำนมำ กรรมกำรอิสระไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ กับบริษัท

 3. กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 
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  คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรเพื่อน�ำเสนอรำยชื่อให ้

กรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเลือกกรรมกำร มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่ำคุณสมบัติตำมมำตรำ 68 

แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ กำรเลือกตั้งกรรมกำรจะด�ำเนินตำมข้อบังคับของบริษัทซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

 1. คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 4 คน ทั้งนี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดนั้นต้องมี

ถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

 2. กำรเลือกตั้งกรรมกำรโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้ำงมำกและให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

  (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ทั้งนี้ ในกำรออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละ 

   คนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นไม่เกินจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตำม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะ 

   แบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงมำกหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้ 

   รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน 

   จ�ำนวนที่จะมี ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

  (ค) ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรจ�ำนวนหนึ่งในสำมออกจำกต�ำแหน่ง ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำม 

   ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม

เลขานุการบริษัท

 เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2557 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนำยธัชชัย ศุภผลศิริ เป็นเลขำนุกำรบริษัท เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำให้ค�ำ

แนะน�ำแก่กรรมกำรในกำรปฎิบัติตำมกฎหมำยเก่ียวกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่ำงๆของกรรมกำร กำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำร

ประชุมผู้ถือหุ้น และกำรท�ำรำยงำน ตลอดจนหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด โคยคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีควำม

เหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัทและกฎหมำย 

 นอกจำกนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขำนุกำรบริษัทได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำย หรือกำรปฎิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัท และมี

กำรเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 1. เพื่อให้เป็นไปตำมกลไกในกำรก�ำกับดูแลที่ท�ำให้สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำรและรับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วม และดูแลรักษำผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและ 

บริษัทร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยเป็นไปตำมระเบียบปฎิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจำกที่ประชุมกรรมกำรบริษัท  

 2. ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่ำว จะมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 

เช่น กำรลงทุนในโครงกำรอื่นๆ

การใช้ข้อมูลภายใน

 ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ซ่ึงประกำศให้ทรำบทั่วกันว่ำ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับต้อง ไม่ใช้ข้อมูล

ภำยใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสำระส�ำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น กรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภำพในกำรลงทุนซื้อขำยหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผล

ประโยชน์ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน จะงดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้

แก่สำธำรณชน

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีค่ำสอบบัญชี และค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม ในปี 2557 เป็น

จ�ำนวนเงิน 7,190,000 บำท และมีค่ำบริกำรอื่น เป็นจ�ำนวนเงิน 200,000 บำท
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การปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการเรื่องอื่นๆ
 คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น   

ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำหรับสิทธิของ

ผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บริษัทมีนโยบำยและได้ด�ำเนินกำรดังนี้ 

 1. บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นมำโดยตลอด ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำย สิทธิในควำมเป็นเจ้ำของ  

ผ่ำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร และสิทธิอื่นที่ควรมี นอกจำกนี้ บริษัทดูแลผู้ถือหุ้นมำกกว่ำสิทธิตำมกฎหมำย เช่น กำรให้ข้อมูล ข่ำวสำร ผ่ำนเว็บไซต์ 

ของบริษัท กำรจัดส่งข่ำวสำรที่ส�ำคัญทำงจดหมำยให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งควำมจ�ำนงในกำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของบริษัท 

 2. บริษัทมีกำรให้ข้อมูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่      

ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยได้ส่งหนังสือนัดเชิญประชุม และเอกสำรประกอบ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน อีกทั้งใน

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 บริษัทมีกำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำ

ข้อมูล ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสำร

 3. ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลต่ำงๆ ของบริษัทได้ที่ www.kslsugar.com ซ่ึงจะมีข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลของบริษัทต่ำงๆ รวมถึง

ข้อมูลของกำรประชุม ซึ่งจะอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจศึกษำสำรสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้

ผ่ำนทำง Email: ir@kslgroup.com และ secretary@kslgroup.com

 4. บริษัทมีนโยบำยที่จะอ�ำนวยควำมสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ อย่ำงเช่น กำรแยกปิดสมุดทะเบียน

พักกำรโอนหุ้นเป็น 2 ครั้ง โดยก�ำหนดกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นเพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำและมีมติ

อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี ก่อนที่จะมีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในกำรรับเงินปันผลอีกคร้ัง เพ่ือเป็นกำรรักษำสิทธิของ    

ผู้ถือหุ้นในกำรเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่ กำรก�ำหนดสถำนที่ในกำรจัดกำรประชุมให้สะดวกต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเลือกจัดกำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นที่โรงแรมซึ่งอยู่ในใจกลำงกรุงเทพฯ และอยู่บริเวณใกล้เคียงกับส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัท กำรประกำศผ่ำนทำงหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้ง

เรื่องกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบ กำรให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเข้ำประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมประมำณ 1 ชั่วโมง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น

ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชุมและลงมติแทนได้ 

 5. บริษัทจัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 1/ 2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557 มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมข้อสงสัย

ต่ำงๆ จำกกรรมกำรบริษัท รวมถึงคณะกรรมกำรย่อยต่ำงๆ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยที่จะไม่มีกำรลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรรับรู้สำรสนเทศของ

บริษัท เช่น ไม่มีกำรแจกเอกสำรที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมอย่ำงกะทันหัน ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ ไม่จ�ำกัดสิทธิในกำร

เข้ำประชุมของผู้ถือหุ้นที่มำสำย เป็นต้น

 6. นอกจำกนี้ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ พร้อมกับก�ำหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีกำร กล่ำวคือ เป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวำระกำรประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ ของจ�ำนวนหุ้น 

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีรำยละเอียดของข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ มีเกณฑ์กำรพิจำรณำบรรจุวำระ/ไม่บรรจุวำระที่ชัดเจน มี

ช่องทำงรับเรื่องและช่วงเวลำที่เปิดรับเรื่อง ซ่ึงภำยหลังที่รับเร่ืองที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกลั่นกรองและจะแจ้งผลกำรพิจำรณำ

พร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท โดยรำยละเอียดดังกล่ำวสำมำรถดูผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวำระ

กำรประชุมเป็นกำรเพิ่มเติม นอกจำกนี้ บริษัทยังเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมที่เก่ียวข้องกับวำระกำรประชุมถึงคณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวัน

ประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์อีกด้วย

 7. ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เช่น ช่องทำงรับเรื่องผ่ำน

ไปรษณีย์ลงทะเบียนมำที่สำยงำนเลขำนุกำรบริษัท ช่วงเวลำที่เปิดแบบฟอร์มข้อมูลบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร กำร

แสดงควำมยินยอมของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ โดยรำยละเอียดดังกล่ำวสำมำรถดูผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ซ่ึงภำยหลังที่รับเร่ืองที่ประชุมคณะ

กรรมกำรบริษัท จะพิจำรณำกลั่นกรองตำมกระบวนกำรต่อไป อย่ำงไรก็ตำมที่ผ่ำนมำไม่มีกำรเสนอชื่อแต่อย่ำงใด

 8. บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลจะเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ในรูปแบบเอกสำร ส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบมีกำรจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน  

 9. ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบ รวมถึงกำรเสนอรำยชื่อกรรมกำรอิสระ ได้แก่ 

นำยมนู เลียวไพโรจน์ และนำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้ ยังจัดเตรียมแบบมอบฉันทะซึ่งเป็นแบบมำตรฐำน

สำมำรถระบุควำมเห็นในกำรลงคะแนนเสียงได้
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 10. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 มีวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร 

วำระกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี วำระกำรจ่ำยเงินปันผล

 11. ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557 ประธำนกรรมกำรได้แจ้งกฎเกณฑ์ส�ำหรับกำรประชุมและวิธีกำรออกเสียงลงมติ

ให้ผู้ถือหุ้นทรำบ และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมได้ ส่วนในวำระแต่งตั้งกรรมกำร คณะกรรมกำรได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น

เลือกกรรมกำรเป็นรำยคน โดยใช้บัตรลงคะแนนและมีกำรถ่ำยวีดิทัศน์ บันทึกภำพและเสียงกำรประชุม 

 12. รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ครั้งที่ 1/2557  แสดงรำยชื่อกรรมกำรที่เข้ำ/ไม่เข้ำร่วมประชุม มีค�ำชี้แจงที่เป็นสำระ

ส�ำคัญ มีค�ำถำมและค�ำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และในกรณีที่ไม่เห็นด้วยจะมีมติที่ประชุมที่เป็นคะแนนที่เห็น

ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งทำงบริษัทได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ภำยใน 14 วัน

 13. บริษัทมีมำตรกำรป้องกันกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ (แสดง

รำยละเอียดในหัวข้อ เรื่องกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน)

 14. บริษัทก�ำหนดข้อบังคับของบริษัทว่ำ กรรมกำรบริษัทจะประกอบกิจกำร หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือหุ้นส่วนไม่จ�ำกัด

ควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ�ำกัดอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และ

เป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดย

ไม่ชักช้ำหำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำใดๆ ที่บริษัทท�ำขึ้นในระหว่ำงรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงใน

ระหว่ำงรอบปีบัญชีในบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยบริษัทส่งเสริมให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้องต่อ

คณะกรรมกำร ผ่ำนวำระกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกนี้ กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิ

ออกเสียงในวำระดังกล่ำว 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 นอกจำกกำรค�ำนึงถึงกำรรักษำผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังมีกลุ่มต่ำงๆ ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ที่ช่วยสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 

และควำมยั่งยืนของกิจกำร เช่น กลุ่มลูกค้ำ พนักงำนของบริษัท คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่  ในอดีตที่ผ่ำนมำ บริษัทด�ำเนินนโยบำยต่ำง ๆ  

ในกำรสร้ำงจริยธรรมกำรด�ำเนินธุรกิจมำโดยตลอด เช่น  

 สิทธิของผู้ถือหุ้น : ตำมได้กล่ำวในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน” ข้ำงต้น ในหัวข้อ 9.9 กำรปฎิบัติตำม

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเรื่องอื่นๆ 

 สิทธิของพนักงำน : นอกจำกสิทธิตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นพระรำชบัญญัติ แรงงำนและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทได้ให้ควำม

ส�ำคัญต่อพนักงำนของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีกำรแบ่งแยกเช้ือชำติ ศำสนำ ไม่ว่ำเพศหญิงหรือชำย โดยพนักงำนทุกคนต่ำงมีสิทธิเท่ำเทียมกัน

และได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเสมอภำค และมีสิทธิได้รับสวัสดิกำรตำมต�ำแหน่งหน้ำที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และในกำรพิจำรณำปรับต�ำแหน่งหรือ

เงินเดือนของพนักงำนบริษัท ได้ด�ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรจำกฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 

นอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ผ่ำนกำรอบรมภำยใน และภำยนอกบริษัท เพื่อรองรับกำรเติบโตของบริษัทในอนำคต   

อีกทั้งบริษัทยังมีกำรจัดตั้งกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ เพื่อสร้ำงหลักประกันให้แก่พนักงำนภำยในบริษัท มีกำรประกำศนโยบำย มรท.8001-2553 

มำตรฐำนแรงงำนไทยด้ำนสิทธิมนุษยชนและควำมรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับได้ใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุดจำก 

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน และรักษำมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

 สิทธิของลูกค้ำ : นอกจำกสิทธิของลูกค้ำตำมสัญญำที่ได้ท�ำข้อตกลงกันแล้ว บริษัทยังค�ำนึงถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำด้วย โดยบริษัทสร้ำง

ระบบติดตำมและประเมินผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เป็นระยะผ่ำนระบบ ISO 9001: 2008 GMP และ HACCP และใบรับรอง HALALโดยมุ่งหมำย 

ที่จะเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในระยะยำว    

 สิทธิของคู่ค้ำ : ควำมสัมพันธ์ของคู่ค้ำบริษัท ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของกำรเข้ำไปร่วมลงทุนในกิจกำรร่วมกัน บริษัทค�ำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำย

และสิทธิตำมสัญญำร่วมทุนมำโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ควำมเท่ำเทียมกัน และสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จำกเงินที่ลงทุน    

 สิทธิของเจ้ำหนี้ :  มีกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ีตำมเงื่อนไขหรือข้อตกลงทำงกำรค้ำ สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับเจ้ำหนี้ผ่ำนกำรบริหำรงำนอย่ำงมี

จรรยำบรรณ และอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนะทำงกำรเงินของบริษัท

 สิทธิของชุมชนและส่ิงแวดล้อม : บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมำโดยตลอด ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฎิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

และกิจกรรมต่ำงๆ อำทิเช่น กฎหมำยสิ่งแวดล้อม ให้ควำมร่วมมือต่อภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ช่วยพัฒนำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ  
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ให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงิน และสนับสนุนกจิกรรมทำงสงัคม เพื่อสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจและพฒันำชุมชนใหย้ั่งยืน อำทิเช่น สนับสนุนและปรบัปรงุ

หมู่บ้ำนตัวอย่ำงเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดกำญจนบุรีและจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนงบประมำณให้อบต.หลุมรัง จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อจัดให้มีน�้ำ

เพื่ออุปโภค บริโภค และกำรเกษตร บ�ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ เทศบำลต�ำบล

ล�ำน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้กับโรงเรียนวัดท่ำกระทุ่ม อ�ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี  โครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำชีวิต 

เกษตรกรบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี เป็นศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนในโครงกำร 

70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำกโรงพยำบำลน�้ำพองตรวจสุขภำพชุมชนในอ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น   

กำรมอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนำชุมชนและโรงเรียนให้กับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย 

 ส�ำหรับโครงกำรที่อำจสร้ำงผลกระทบให้กับชุมชนหรือส่ิงแวดล้อม คณะกรรมกำรมีนโยบำยสอบถำมควำมคิดเห็นและลดผลกระทบท่ีจะเกิด

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ รวมถึงบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีกำรศึกษำปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมและกระบวนกำร

ลดผลกระทบ พร้อมไปกับกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ดังเช่น โครงกำรโรงงำนน�้ำตำลและโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำที่จังหวัดเลย ซึ่ง

บริษัทได้มีกำรท�ำประชำพิจำรณ์และวิเครำะห์ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 นอกจำกที่บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่ได้กล่ำวมำแล้วนั้น บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือกำรแจ้ง

เบำะแสต่ำงๆ ที่ท�ำให้บริษัทสำมำรถพัฒนำ หรือปรับปรุง แก้ไข กำรด�ำเนินงำนของบริษัท โดยบริษัทจัดช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อ

กับบริษัทได้ ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ที่ไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้นและผู้มีส่วนได้เสียต้องกำรที่จะให้แก้ไขหรือขอควำมชัดเจนหรือผู้มีส่วนได้เสีย

ต้องกำรที่จะให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถท�ำได้โดยผ่ำนกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ทำง Email: ia@kslgroup.com หรือทำง

โทรสำรไปยังส�ำนักงำนตรวจสอบภำยในที่หมำยเลข 02-642-6092 ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทยังไม่ได้รับแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำควำมผิดแต่อย่ำงใด

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทได้ค�ำนึงถึงกำรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส กำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย เท่ำเทียมกัน และควำมน่ำเชื่อถือ โดยบริษัทได้

ด�ำเนินกำร 

 1. เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ ฯ และผ่ำนช่องทำง

เว็บไซต์ ของบริษัท www.kslsugar.com นอกจำกนี้ในเว็บไซต์ของบริษัท ยังมีกำรน�ำเสนอข่ำวต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และอุตสำหกรรมเพื่อ

เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ

 2. ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมิได้ถูกส�ำนักงำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ ด�ำเนินกำรเนื่องมำจำกกำรเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตำมข้อก�ำหนด 

ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำรประเมินประสิทธิภำพของกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนกำรสอบถำมควำมคิดเห็นจำกบุคคลภำยนอก

 3. บริษัทเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร

และผู้บริหำร นโยบำยกำรก�ำกับดูแลโดยสรุป นโยบำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่ก�ำหนด จรรยำบรรณธุรกิจโดยสรุป 

ประวัติกำรอบรมกรรมกำร   

 4. จัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่ไปกับรำยงำนของผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจ�ำปี  

ซึ่งมีเนื้อหำรับรองกำรปฏิบัติตำมหลักกำรบัญชี และมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตำมมำตรฐำนกำรบัญชี        

โดยรำยงำนดังกล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

 5. ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วย ข้อมูลองค์กร โครงสร้ำงกำรถือหุ้น โครงสร้ำงคณะกรรมกำร วิสัยทัศน์/ภำรกิจ ธุรกิจและ

ผลิตภัณฑ์ นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่ก�ำหนด จรรยำบรรณธุรกิจ ข้อมูลนักลงทุน นโยบำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

และสังคม รำยงำนประจ�ำปี งบกำรเงิน และข่ำวสำรที่บริษัทเผยแพร่ โดยมีทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
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 6. บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับทรำบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง 

บริษัทจึงจัดทีมงำนเพื่อรับผิดชอบติดต่อประสำนงำนกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยสำมำรถติดต่อได้ที่ Email: ir@kslgroup.com หรือติดต่อที่

  1. นำยมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์  หมำยเลขโทรศัพท์  02-642-6230 ต่อ 279  Email: meechai@kslgroup.com

  2. นำยชนะชัย  ชุติมำวรพันธ์ หมำยเลขโทรศัพท์  02-642-6230 ต่อ 294    Email: chanachai@kslgroup.com 

  3. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ หมำยเลขโทรศัพท์  02-642-6230 ต่อ 291   Email: chalush@kslgroup.com

 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทได้ดีข้ึนและสำมำรถน�ำไปถ่ำยทอดต่อนักลงทุนที่สนใจได้ บริษัทจึงจัดท�ำแผนงำนนักลงทุนสัมพันธ์

ประจ�ำปี โดยมีกำรประชุมนักวิเครำะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมำส ณ ห้องประชุมของบริษัท นอกจำกนี้ บริษัทจัดให้มีกำรประชุมชี้แจงผล

กำรด�ำเนินงำนที่ตลำดหลักทรัพย์   เพื่อเปิดโอกำสให้นักลงทุนรำยย่อยได้รับข้อมูลของบริษัท รวมถึงสอบถำมผลกำรด�ำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำรต่ำงๆ ได้ ส�ำหรับปี 2557 บริษัทได้เข้ำร่วมงำน SET IN THE CITY ซึ่งจัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่ำงวันที่ 20-23 

พฤศจิกำยน 2557

 ส�ำหรับนักลงทุนต่ำงประเทศ บริษัทประสำนงำนร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทวิเครำะห์หลักทรัพย์ในกำรจัดท�ำแผน เพื่อร่วมเดินทำงใน

กำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรของบริษัท โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทเข้ำร่วมประชุมชี้แจงผลกำรด�ำเนิน

งำนและควำมก้ำวหน้ำที่ยุโรปและเอเชีย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ยิ่งไปกว่ำนั้น 

บริษัทเปิดโอกำสให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ สำมำรถเข้ำพบเพ่ือขอข้อมูลรำยละเอียดและเยี่ยมชมกิจกำรของบริษัท ซึ่งสำมำรถ

ท�ำตำรำงนัดหมำยล่วงหน้ำ ผ่ำนทีมงำนนักลงทุนสัมพันธ์
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 ชื่อ-สกุล/ ต�าแหน่ง  คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
 การถือหุ้น ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท    
 ในบริษัท (%)  

1. นำยมนู เลียวไพโรจน์   - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บัณฑิต  - - ประธำนกรรมกำรบริษัท - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)
 (อำยุ 71 ปี)  (เกียรตินิยมดี) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์     บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท
 - ประธำนกรรมกำรบริษัท - ปริญญำโท M.Sc. (Econ.),   - ปลัดกระทรวง - กระทรวงอุตสำหกรรม
 (แต่งตั้ง 15 ตุลำคม 2547)  University of Kentucky, USA  - ประธำนกรรมกำร - ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
   - ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์      แห่งประเทศไทย    
    มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์     - บริษัท ทีเอ็มซี จ�ำกัด (มหำชน)
   - วุฒิบัตร กำรพัฒนำอุตสำหกรรม     - บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)
    ศูนย์อบรมนำโงยำ ประเทศญี่ปุ่น     - บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
   - ปริญญำบัตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร     - บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหำชน)
    วปอ. รุ่นที่ 34  - กรรมกำรตรวจสอบ - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน)  
   - หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001     (ตลำดหลักทรัพย์สิงค์โปร์)
   - หลักสูตร Director Certification Program
    (DCP) รุ่นที่ 30 / 2003
   - หลักสูตร Director Accreditation Program 
    (DAP) 2003 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
    บริษัทไทย (IOD)  

2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์  - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ (เกียรตินิยม)  1.785 - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)
 (อำยุ 64 ปี)  คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี   และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท
 - ประธำนกรรมกำรบริหำร  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  - ประธำนกรรมกำร - บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด
 - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร - หลักสูตร Director Accreditation Program     - บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
  และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    - บริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด
 (กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม)  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)    - บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด
 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547)  - หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004      - บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกัด
    จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร    - บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
    บริษัทไทย (IOD)     - บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด  
        - บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด
        - บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด
        - บริษัท น�้ำตำลเกำะกง จ�ำกัด
        - บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
        - บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
        - บริษัท รำชำโซล่ำร์ แมททีเรียล จ�ำกัด
      - กรรมกำร - บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด
        - บริษัท ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จ�ำกัด
        - บริษัท จันทบุรี สตำร์ช จ�ำกัด
         - กลุ่มอุตสำหกรรมน�้ำตำล 
         สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
        - สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
         - สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
 ม.ล.จำรุวัฒนำ ชินธรรมมิตร์   1.047
 ภรรยำ

3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ - มัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยสำมัญ 0.368 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)
 (อำยุ 76 ปี)  โรงเรียนประจ�ำจังหวัดชลบุรี   ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท
 - กรรมกำรบริษัท - หลักสูตร Director Accreditation Program   - กรรมกำร - บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด
  และกรรมกำรบริหำร  (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จำกสมำคมส่งเสริม  - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร - บริษัท ไทยชูกำร์เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)
 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   และกรรมกำรผู้จัดกำร  
  อำวุโส - สำยงำนบริหำร    - กรรมกำรผู้จัดกำร - บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด
  และส�ำนักงำน    - ประธำนกรรมกำรบริหำร - บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน)
 (กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม)
 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547)
 นำงสุมิตรำ ชุติมำวรพันธ์   0.477
 ภรรยำ   

       

รายละเอียดเกี่ยวผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท 
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 ชื่อ-สกุล/ ต�าแหน่ง  คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
 การถือหุ้น ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท    
 ในบริษัท (%)  

4. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย - ปริญญำตรี โครงสร้ำงโยธำ  0.653 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 70 ปี)  คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

  - กรรมกำรบริษัท - Master of Science, Engineering  - ประธำนกรรมกำร - บริษัท เกำะกงกำรเกษตร จ�ำกัด

  และกรรมกำรบริหำร  North Dakota State University, USA.  - กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด

 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - Master of Business Administration, The    - บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด

  อำวุโส - สำยงำนผลิต  University of Southern Queensland, Australia  - กรรมกำร - บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด

  และเทคนิค - หลักสูตร Director Accreditation Program     - บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด

 (กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม)  (DAP) รุ่นที่ 18/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    - บริษัท น�้ำตำลเกำะกง จ�ำกัด

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547)  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)    - บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ�ำกัด (มหำชน)

   - หลักสูตร Director Certification Program 

    (DCP) รุ่นที่ 50/2004

 นำงมนทนัฐ แต้มศิริชัย   0.682

 ภรรยำ

5. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร ์ - อนุปริญญำ คอมพิวเตอร์ 2.138 - กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 62 ปี)  สถำบัน Computer College, Germany   ผู้จัดกำรใหญ่  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท 

 - กรรมกำรบริษัท - Mini MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  - กรรมกำร - บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด

  และกรรมกำรบริหำร - หลักสูตร Director Accreditation Program       - บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด

 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    - บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547)  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)    - บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด

        - บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

        - บริษัท ไทยชูกำร์เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)

 ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์   0.389

 บุตรยังไม่บรรลุนิติภำวะ

6. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร ์ - Diploma from KATINKA School, England 2.212 - กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 58 ปี) - หลักสูตร MMP รุ่น 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    ผู้จัดกำรใหญ่  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

 - กรรมกำรบริษัท - หลักสูตร Director Accreditation Program   - กรรมกำร  - บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ�ำกัด (มหำชน)

  และกรรมกำรบริหำร  (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    

 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547) 

7. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร ์- Master of Science, Agricultural Economics,  2.213 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 56 ปี)  University of Saskatchewan, Canada   ผู้จัดกำรใหญ่  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท 

 - กรรมกำรบริษัท - Bachelor of Science, Computer Information   - กรรมกำร - บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด

  และกรรมกำรบริหำร  System, Western Michigan University, USA.    - บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด 

 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ คณะเศรษฐศำสตร ์    - บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด

  สำยงำนทรัพยำกรบุคคล  และบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์    - บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

 - กรรมกำรสรรหำ - หลักสูตร Director Accreditation Program     - บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ�ำกัด (มหำชน)

  และพิจำรณำค่ำตอบแทน  (DAP) รุ่นที่ 17/2004

 (กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม) - หลักสูตร Director Certification Program

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547)  (DCP) รุ่น 71/2006 จำกสมำคมส่งเสริม    

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

8. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ ์ - วุฒิบัตรกำรเงินเพื่อกำรบริหำร 0.004 - กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 66 ปี)  คณะพำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี   - กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร - บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ บริษัท

 - กรรมกำรบริษัท  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  - กรรมกำร - บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด

  และกรรมกำรบริหำร - หลักสูตร Director Accreditation Program     - บริษัท เกำะกงกำรเกษตร จ�ำกัด

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547)  (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    - บริษัท น�้ำตำลเกำะกง จ�ำกัด

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)     - บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด

      - ผู้จัดกำรทั่วไป - บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด



บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   54

  

 ชื่อ-สกุล/ ต�าแหน่ง  คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
 การถือหุ้น ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท    
 ในบริษัท (%)  

9. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ - ประกำศนียบัตร พำณิชยกำร สำขำบัญชี 0.303 - กรรมกำรบริหำรและ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 74 ปี) - หลักสูตร Director Accreditation Program   ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  

 - กรรมกำรบริษัท  (DAP) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร  - กรรมกำรบริหำร - บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด

  และกรรมกำรบริหำร  รุ่นที่ 17/2004 บริษัทไทย (IOD)     - บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด

 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่     - บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547)      - บริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด

      - กรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด

        - บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด

        - บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด

        - บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด

        - บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด

        - บริษัท เคเอสแอล ชูกำร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด

 นำงรัตนำ ชุณหโรจน์ฤทธิ์   0.111

 ภรรยำ

10. นำยชำตรี  ชินธรรมมิตร ์ - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บริหำรธุรกิจ 1.277 - กรรมกำรบริษัท - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 41 ปี)  มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย     บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

 - กรรมกำรบริษัท - Master of Science, Computer Science,   - รองกรรมกำรผู้จัดกำร  - บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

 (กรรมกำรที่ไม่ได้เป็น  Bellevue University, USA.   สำยงำนพัฒนำระบบธุรกิจ

 ผู้บริหำร) - หลักสูตร Director Accreditation Program    เจ้ำหน้ำที่ระบบสำรสนเทศ

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547)  (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จำกสมำคมส่งเสริม

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

   - หลักสูตร ประกำศนียบัตร Successful 

    Formulation & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010 

    สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

   - หลักสูตร TLCA Executive Development 

    Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008 

    สมำคมจดทะเบียนไทย (TLCA) 

11. นำยชลัช ชินธรรมมิตร ์ - ปริญญำตรี ด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร 0.962 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 46 ปี)  คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ   ผู้จัดกำรใหญ่  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

 - กรรมกำรบริษัท  - ปริญญำโท ด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร  - กรรมกำร - บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด

  และกรรมกำรบริหำร  คณะบริหำรธุรกิจ Mercer University, USA.    - บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด

 - รองกรรม  - หลักสูตร Director Accreditation Program     - บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

  กำรผู้จัดกำรใหญ่ -  (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    - บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด

  สำยงำนพัฒนำธุรกิจ   สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)    - บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด

 - กรรมกำร - หลักสูตรวิทยำลัยตลำดทุน รุ่นที่ 10    - บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด

 บริหำรควำมเสี่ยง      - คณะกรรมกำรน�้ำตำลทรำย ภำยใต้คณะกรรมกำร

 (กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม)       ตำม พ.ร.บ.อ้อยและน�้ำตำล ปี2527

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547)      - บริษัท ไทยชูกำร์มิลเลอร์ จ�ำกัด

         - บริษัท ไทยชูกำร์เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)

          และบริษัทย่อย

         - บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน)

      - เลขำธิกำร - สมำคมกำรค้ำผู้ผลิตน�้ำตำลและชีวพลังงำนไทย

 ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์   0.246

 บุตรยังไม่บรรลุนิติภำวะ

 ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์   0.246

 บุตรยังไม่บรรลุนิติภำวะ

 ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์   0.006

 บุตรยังไม่บรรลุนิติภำวะ



รายงานประจ�าปี 2557    55

 ชื่อ-สกุล/ ต�าแหน่ง  คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
 การถือหุ้น ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท    
 ในบริษัท (%)  

12. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ ์ - ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  1.570 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 67 ปี)  สำขำอำชีวะ คณะพำณิชย์ - กำรบัญชี    ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

 - กรรมกำรบริษัท  โรงเรียนกิตติพำณิชย์  - รองประธำนกรรมกำร - บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 

  และกรรมกำรบริหำร - หลักสูตร Director Accreditation Program     - บริษัท รำชำปอร์ซเลน จ�ำกัด  

 - รองกรรมกำร  (DAP) รุ่นที่ 18/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    - บริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด

  ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  - กรรมกำรบริหำร - บริษัท รำชำโปรดักส์ จ�ำกัด

  สำยงำนบัญชีและกำรเงิน      - บริษัท รำชำโซล่ำ แมททีเรียล จ�ำกัด

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547)      - บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด

        - บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด

      - กรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลเกำะกง จ�ำกัด จ�ำกัด

        - บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

        - บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกัด

      - กรรมกำรผู้จัดกำร - บริษัท จันทบุรี สตำร์ท จ�ำกัด

        - บริษัท จันทบุรี สตำร์ท แอนด์ พำวเวอร์ จ�ำกัด

      - กรรมกำร - บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด

       และรองกรรมกำรผู้จัดกำร

13. นำยธวัทชัย  โรจนะโชติกุล - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ   1.243 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 61 ปี)  Auckland Technical Institute,    ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

 - กรรมกำรบริษัท  New Zealand     -กรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด

  และกรรมกำรบริหำร - หลักสูตร Director Accreditation Program    - บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

 - รองกรรมกำร  (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    - บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 

  ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)     - บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด

  สำยงำนบริหำร      - บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด

  และส�ำนักงำน      - บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกัด

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547)      - บริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด

      - กรรมกำร  - บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด

       และรองกรรมกำรผู้จัดกำร

 นำงกรกช โรจนะโชติกุล   0.396

 ภรรยำ

14.นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์ - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ คณะเครื่องกล 0.509 - กรรมกำรอิสระ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 56 ปี)  สถำบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้ำธนบุรี     บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

 - กรรมกำรบริษัท - ปริญญำโท กำรตลำด คณะบริหำรธุรกิจ  - กรรมกำรอิสระ - บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน

 - กรรมกำรสรรหำและ  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์      (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

  พิจำรณำค่ำตอบแทน - ปริญญำโท กำรตลำด คณะบริหำรธุรกิจ     

 (กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร)  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย     

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547) - หลักสูตร Director Accreditation Program 

    (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จำกสมำคมส่งเสริม

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

   - หลักสูตร Director Certification Program

    (DCP) รุ่นที่ 55/2005 

   - หลักสูตร Audit Committee Program 

    (ACP) รุ่นที่ 8/2005
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 ชื่อ-สกุล/ ต�าแหน่ง  คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
 การถือหุ้น ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท    
 ในบริษัท (%)  

15. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์ - ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต - - กรรมกำรอิสระ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 84 ปี)  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์     บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

 - กรรมกำรอิสระ - หลักสูตรนักบริหำรชั้นสูง รุ่นที่ 54  - ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกฎหมำย - กรุงเทพมหำนคร

 - ประธำนกรรมกำรสรรหำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)  - ที่ปรึกษำประธำน  - ศำลรัฐธรรมนูญ

  และพิจำรณำค่ำตอบแทน - หลักสูตร Director Accreditation Program  - อนุกรรมกำร  - ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมผู้ทุจริต 

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547)  (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จำกสมำคมส่งเสริม      และประพฤติมิชอบฯ

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   

   - หลักสูตร Audit Committee Program   - ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ - กรมสรรพำกร    

    (ACP) รุ่นที่ 10/2005 จำกสมำคมส่งเสริม    ด้ำนกฏหมำยภำษีสรรพำกร

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

   - หลักสูตร Improving the quality of financial 

    reporting (GFR) รุ่นที่ 4/2006 จำกสมำคม

    ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

16. พล.ต.อ.บญุเพญ็ บ�ำเพญ็บญุ - ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต - - กรรมกำรอิสระ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 70 ปี)  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  - รองผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ - ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

 - กรรมกำรอิสระ - ปริญญำตรี รัฐประศำสนศำสตร์  - กรรมกำรข้ำรำชกำรต�ำรวจ (ก.ตร.)

 - ประธำนคณะกรรมกำร  โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ  - กรรมกำรกฤษฎีกำ - ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ   

  บริหำรควำมเสี่ยง - ปริญญำบัตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร   

 - กรรมกำรก�ำกับ  (วปอ. รุ่น 37)

  ดูแลกิจกำร            - ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ 

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547)  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

   - หลักสูตร Director Accreditation Program 

    (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จำกสมำคมส่งเสริม 

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

17. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ - ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี คณะพำณิชยศำสตร ์ - - กรรมกำรอิสระ   - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 61 ปี)  และกำรบัญชีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  - บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

 - กรรมกำรอิสระ - หลักสูตร Director Accreditation Program   สำยสนับสนุน

 - กรรมกำร  (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จำกสมำคมส่งเสริม  - รองประธำนกรรมกำร 

  บริหำรควำมเสี่ยง  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  - กรรมกำรสรรหำ

 - ประธำนคณะกรรมกำร     และพิจำรณำค่ำตอบแทน

  ตรวจสอบ    - รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547)    - กรรมกำร - บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จ�ำกัด

         - บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด

        - บริษัท บ้ำนสุขสบำย จ�ำกัด

        - บริษัท เอ็น เค. เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จ�ำกัด

        - บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้   

         แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด

18. นำงอินทิรำ  สุขะนินทร ์ - อนุปริญญำ สำขำเลขำนุกำร   0.566 - กรรมกำรบริษัทและ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 68 ปี)  Melbourne, Australia   รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

 - กรรมกำรบริษัท - หลักสูตร Director Accreditation Program   - กรรมกำร - บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด

  และกรรมกำรบริหำร  (DAP) รุ่นที่ 50/2006 สมำคมส่งเสริม    - บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด

 - รองกรรมกำร  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)    - บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ�ำกัด (มหำชน)

  ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส -       - บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

  สำยงำนพัฒนำธุรกิจ      - บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด

 (แต่งตั้ง 25 มิถุนำยน 2553)    ผู้จัดกำรทั่วไป - บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
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 ชื่อ-สกุล/ ต�าแหน่ง  คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
 การถือหุ้น ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท    
 ในบริษัท (%)  

19. นำยกำรุณ กิตติสถำพร - ปริญญำตรี BCA, New Zealand.   - - กรรมกำรอิสระ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 67 ปี)  (ทุน Colombo Plan)  - กรรมกำรอิสระและประธำน - ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)

 - กรรมกำรอิสระ - ปริญญำโท MA (กำรค้ำระหว่ำงประเทศ),   กรรมกำรสรรหำและ

 - กรรมกำรตรวจสอบ  Syracuse Univ. USA. (ทุน USAID)   พิจำรณำค่ำตอบแทน

 - กรรมกำรสรรหำและ - ประกำศนียบัตร GATT Commercial Policy      - กรรมกำรอิสระ - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน)

  พิจำรณำค่ำตอบแทน  Course, Geneva   กรรมกำรสรรหำและ  

 - กรรมกำรก�ำกับ - ปรอ.รุ่นที่ 8 (วปรอ.388)   พิจำรณำค่ำตอบแทน

  ดูแลกิจกำร - หลักสูตร Director Certification   - กรรมกำรตรวจสอบ - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน) 

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2553)  Programme (DCP) ปี 2549    - บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ�ำกัด (มหำชน) 

    - หลักสูตร Role of the Compensation Committee  - ปลัดกระทรวงพำณิชย์ - กระทรวงพำณิชย์

    - หลักสูตร Financial Statements for Directors  - ประธำนกรรมกำรบริหำร - ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ

     ปี 2551  - กรรมกำร  - คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ    

    - หลักสูตร Financial Statements for      - คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำร

     Directors (FSD) ปี2552     ประกอบธุรกิจประกันภัย

     - Financial Institutions Governance 

     Program (FGP) ปี2554

    - Monitoring the Internal Audit Function 

     (MIA) ปี2556

    - Anti-Corruption for Executive Program 

     (ACEP) ปี 2556 สมำคมส่งเสริมสถำบัน

     กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

20. นำยวรภัทร โตธนะเกษม - ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์ - - กรรมกำรอิสระ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 65 ปี) - ปริญญำตรีเศรษฐศำสตร์ (เกียรตินิยมดีมำก)   - ประธำนกรรมกำร  - บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหำชน)

 - กรรมกำรอิสระ  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   และกรรมกำรอิสระ

 - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง - ปริญญำโทเศรษฐศำสตร์  - ที่ปรึกษำบริหำร - บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

 - กรรมกำรตรวจสอบ  University of Illinois Urbana - Champaign   - กรรมกำร - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 

 - ประธำนคณะกรรมกำร  สหรัฐอเมริกำ  - กรรมกำรผู้จัดกำร - มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำองค์กรภำครัฐ 

  ก�ำกับดูแลกิจกำร - ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ      (สพร.) 

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2553)  Kellogg School of Management     

        Northwestern University Evanston Illinois 

     สหรัฐอเมริกำ

    - ปริญญำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

     University of Illinois Urbana - Champaign 

     สหรัฐอเมริกำ

21. นำงสำวนงลักษณ์  - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์/ไฟฟ้ำ  -  - กรรมกำรอิสระ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 พินัยนิติศำสตร ์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  - กรรมกำรอิสระและ  - ธนำคำรออมสิน

 (อำยุ 54 ปี) - ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์/ไฟฟ้ำ     กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 - กรรมกำรอิสระ  มหำวิทยำลัยมิสซูรี่,สหรัฐอเมริกำ  - ประธำนกรรมกำร/  - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด     

 - กรรมกำรตรวจสอบ - ปริญญำเอก วิศวกรรมศำสตร์/ไฟฟ้ำ     กรรมกำรอิสระ

 - กรรมกำรก�ำกับ  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   -ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำน  - บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหำชน)

  ดูแลกิจกำร - หลักสูตร Director Accreditation Program   กำรตลำด/กรรมกำรบริหำร       

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2553)  (DAP) รุ่นที่ 4 และหลักสูตร Director     

     Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71   

     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

     บริษัทไทย (IOD)

    - หลักสูตรส�ำหรับผู้บริหำร

     Harvard University, สหรัฐอเมริกำ

    - หลักสูตรส�ำหรับผู้บริหำร

     Standford Executive Program 2013
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 ชื่อ-สกุล/ ต�าแหน่ง  คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน ประวัติการท�างาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
 การถือหุ้น ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท    
 ในบริษัท (%)  

22. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ - CFA Charterholder, Association for 2.563  - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 42 ปี)  Investment Management and Research (AIMR)   (สำยงำนบัญชีและกำรเงิน)   และบริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

 - รองกรรมกำร - Director Accreditation Program   - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

  ผู้จัดกำรใหญ่  - บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด    สำยงำนบัญชีและกำรเงิน

  (สำยงำนบัญชีและกำรเงิน) -  (DAP รุ่นที่ 37/2005)  - กรรมกำร - บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด 

 (แต่งตั้ง 1 พฤศจิกำยน 2555) - ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์/ไฟฟ้ำ    - บริษัท น�้ำตำลเกำะกง จ�ำกัด

     จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย      - บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขต จ�ำกัด

    - ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์    - บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด

     จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย     - บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด

    - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ    - บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด

     และปริญญำโท สำขำวิศวะอุตสำหกำร  - กรรมกำรบริหำร - บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)

     University of Tennessee, Knoxville, USA.  - กรรมกำรสรรหำ    

    - ปริญญำโท ศิลปศำสตร์ สำขำกฎหมำยธุรกิจ   และพิจำรณำค่ำตอบแทน        

     จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  - กรรมกำรบริหำร - บริษัท ที เอส คลังสินค้ำ จ�ำกัด  

         - บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ำกัด

         - บริษัท ที เอส อุตสำหกรรมน�้ำมัน จ�ำกัด

          - บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ำกัด

         - บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน)

23. นำยธีระ สงวนดีกุล - ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์  0.035 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 64 ปี)  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   และผอ.กลุ่มโรงงำน 

 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์    ภำคตะวันตก

  และผอ.กลุ่มโรงงำน  สำขำวิศวกรรมเคมี  - ผอ.กลุ่มโรงงำนภำคตะวันตก

  ภำคตะวันตก   University of Wisconsin, Madison, USA     - กรรมกำรบริษัท - บริษัท  ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด 

 (แต่งตั้ง 1 พฤศจิกำยน 2555) - ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ ส�ำหรับผู้บริหำร     - บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด 

     มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์    - บริษัท น�้ำตำลเกำะกง จ�ำกัด  

         - บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด

24. นำยธัชชัย ศุภผลศิริ - ปริญญำตรี (เกียรตินิยม) นิติศำสตร์ - - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  -บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 58 ปี)  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท

 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรม   และกฎหมำย

  ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัทและ  ศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ  - เลขำนุกำรบริษัท  

  กฎหมำย - ปริญญำโท นิติศำสตร์,   - SVP ฝ่ำยกฎหมำย  -ธนำคำรกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)

 - เลขำนุกำรบริษัท  Harvard University, USA 

 (แต่งตั้ง 28 มีนำคม 2557) - UFS 12/2007  (IOD)                                     

    - ผู้ปฏิบัติงำนเลขำนุกำร Fundamental 

     Practice for Corporate Secretary (FPCS) 

     รุ่น29/2014

    - Corporate Governance for Executives 

     (CGE) 2014

    - Company Secretary Program 

     (CSP 59/2014)

หมายเหตุ :  บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้าตาล 3 บริษัท ได้แก่ 

 - บริษัท น�้าตาลท่ามะกา จ�ากัด 

 - บริษัท โรงงานน�้าตาลนิวกรุงไทย จ�ากัด

 - บริษัท น�้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ากัด
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หลักเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
กำรเปิดเผยข้อมูลกำรถือหุ้นของกรรมกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อมไว้ในรำยงำนประจ�ำปี
กำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ณ 31 ตุลำคม 2557 เปรียบเทียบกับสิ้นสุด 31 ตุลำคม 2556

     จ�านวนหุ้น (หุ้น) จ�านวนหุ้น  ร้อยละจ�านวนหุ้น หมายเหตุ
ล�าดับ  รายชื่อกรรมการ   ต�าแหน่ง 31 ต.ค.  31 ต.ค. เพิ่มขึ้น ที่มีสิทธิออกเสียง 
    2557  2556 (ลดลง)  ในปี 2557 (หุ้น)
 
 1. นำยมนู  เลียวไพโรจน์   ประธำนกรรมกำรบริษัท -                 -    -    -   ไม่มีหุ้น KSL   

 2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร1์ กรรมกำรบริษัท        48,282,178     47,282,178   1,000,000   2.832 มีรำยกำรซื้อหุ้น KSL เพิ่มจ�ำนวน    

   (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยัง      1,000,000 หุ้น ระหว่ำงปี 2557

  ไม่บรรลุนิติภำวะ)    - - -    -            

 3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์2 กรรมกำรบริษัท        14,400,570     13,505,870  894,700          0.845  มีรำยกำรซื้อหุ้น KSL เพิ่มจ�ำนวน  

  (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยัง

  ไม่บรรลุนิติภำวะ)                      -   894,700 หุ้น ระหว่ำงปี 2557 

 4. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย3 กรรมกำรบริษัท        22,756,980 22,756,980   -     1.335 ไม่มีกำรซื้อขำยหุ้น KSL ระหว่ำงปี 2557 

  (รวมคู่สมรสและบุตร      

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)  - - - -   

 5. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำรบริษัท        26,762,070 26,762,070  -     1.570 ไม่มีกำรซื้อขำยหุ้น KSL ระหว่ำงปี 2557

 6. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ กรรมกำรบริษัท         9,648,371  9,648,371  -     0.566  ไม่มีกำรซื้อขำยหุ้น KSL ระหว่ำงปี 2557

 7. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ 4 กรรมกำรบริษัท        24,893,912 18,893,912  6,000,000            1.460  มีกำรรับโอนหุ้น KSL 6,000,000 หุ้น  

        ระหว่ำงปี 2557

 8. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริษัท        37,720,089 37,720,089 -     2.213  ไม่มีกำรซื้อขำยหุ้น KSL ระหว่ำงปี 2557

 9. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล 5 กรรมกำรบริษัท        27,930,910 27,930,910      -     1.639  ไม่มีกำรซื้อขำยหุ้น KSL 

   (รวมคู่สมรสและบุตร      ระหว่ำงปี 2557

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)  - - -            -   

  10. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ 6 กรรมกำรบริษัท        43,084,321 43,084,321  -         2.527  ไม่มีกำรซื้อขำยหุ้น KSL ระหว่ำงปี 2557   

  (รวมคู่สมรสและบุตร

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)    - - -                  -   

 11. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์         37,698,956 37,595,956  103,000             2.212  มีกำรซื้อหุ้น KSL เพิ่มจ�ำนวน 103,000 หุ้น 

                    - - - -    ระหว่ำงปี 2557

 12. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์               59,910   59,910     -     0.004  ไม่มีรำยกำรซื้อขำยหุ้น KSL ระหว่ำงปี

 13. นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์  กรรมกำรบริษัท        21,768,010 21,768,010   -     1.277  ไม่มีรำยกำรซื้อขำยหุ้น KSL ระหว่ำงปี

 14. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริษัท         8,677,243   8,677,243            -            0.509  ไม่มีรำยกำรซื้อขำยหุ้น KSL ระหว่ำงปี

 15. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์  กรรมกำรบริษัท                    -     -     -     -    ไม่มีหุ้น KSL

 16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ  กรรมกำรบริษัท                    - -     -     -    ไม่มีหุ้น KSL

  17. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมกำรบริษัท                    -     -     -     -    ไม่มีหุ้น KSL

 18. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์   กรรมกำรบริษัท                    -     -    -     -    ไม่มีหุ้น KSL

 19. นำยวรภัทร โตธนะเกษม   กรรมกำรบริษัท                    -      -         -     -    ไม่มีหุ้น KSL

 20. นำยกำรุณ กิตติสถำพร    กรรมกำรบริษัท                    -     -     -     -    ไม่มีหุ้น KSL

 21. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์7    กรรมกำร         7,050,060 7,050,060   -   0.414  ไม่มีรำยกำรซื้อขำยหุ้น KSL ระหว่ำงปี

  (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยัง

  ไม่บรรลุนิติภำวะ)   - - - -  
 22. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์      รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  43,695,265 44,363,465  (668,200) 2.563  โอนหุ้น KSL ให้มำรดำ จ�ำนวน 668,200 หุ้น

           เมื่อธ.ค.2556

  23.นำยธัชชัย ศุภผลศิริ เลขำนุกำรบริษัท                    -     -       - -    ด�ำรงต�ำแหน่ง 28 มีนำคม 2557

 หมายเหตุ      กรรมการอิสระ

1. นายจ�ารูญ ชินธรรมมิตร์    ถือหุ้นจ�านวน   30,429,906    ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ (ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน  17,852,272  รวม 48,282,178  ในปี 2557

2. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์  ถือหุ้นจ�านวน  6,268,600  นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์ (ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน  8,131,970 รวม 14,400,570 ในปี 2557 

3. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย ถือหุ้นจ�านวน  11,132,650  นางมนทนัฐ แต้มศิริชัย (ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน  11,624,330  รวม 22,756,980  ในปี 2557

4. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นจ�านวน    16,393,912  ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจ�านวน  4,200,000   

     ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจ�านวน  4,200,000 

      ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์(บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจ�านวน 100,000  รวม 24,893,912  ในปี 2557

5. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล   ถือหุ้นจ�านวน    21,188,300  นางกรกช โรจนะโชติกุล (ภรรยา) ถือหุ้นจ�านวน   6,742,610  รวม 27,930,910  ในปี 2557

6. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์    ถือหุ้นจ�านวน    36,449,139  ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจ�านวน  6,635,182  รวม 43,084,321  ในปี 2557

7. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์  ถือหุ้นจ�านวน      5,159,760   นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ์ (ภรรยา) ถือหุ้นจ�านวน       1,890,300  รวม 7,050,060  ในปี 2557
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กำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง ต้นปี สิ้นปี และที่มีกำรซื้อขำยระหว่ำงปี 2557

              ร้อยละ 
    จ�านวนหุ้น      จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้น
    (หุ้น)   ระหว่างปี 2557  ปลายปี ที่มีสิทธิ
 ล�าดับ  รายชื่อ   ต�าแหน่ง 31 ต.ค. 56 ซื้อ (ขาย)   รับโอน  โอนหุ้น ออกเสียง

 หมายเหตุ     กรรมการอิสระ  

1. นายจ�ารูญ ชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นจ�านวน  30,429,906   ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์  (ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน  17,852,272  รวม 48,282,178  ในปี 2557

2. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ ถือหุ้นจ�านวน  6,268,600    นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์ (ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน 8,131,970  รวม 14,400,570  ในปี 2557

3. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย ถือหุ้นจ�านวน 11,132,650   นางมนทนัฐ แต้มศิริชัย (ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน 11,624,330  รวม  22,756,980  ในปี 2557

4. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นจ�านวน  16,393,912   ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์(บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจ�านวน  4,200,000 

      ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจ�านวน  4,200,000 

    ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจ�านวน  100,000 รวม 24,893,912  ในปี 2557

5. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล ถือหุ้นจ�านวน   21,188,300 นางกรกช โรจนะโชติกุล (ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน  6,742,610  รวม 27,930,910  ในปี 2557

6. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นจ�านวน  36,449,139   ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ)  ถือหุ้นจ�านวน  6,635,182  รวม 43,084,321  ในปี 2557

7. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ ถือหุ้นจ�านวน  5,159,760 นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ์(ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน  1,890,300  รวม  7,050,060  ในปี 2557

  

 1. นำยมนู เลียวไพโรจน์        ประธำนกรรมกำรบริษัท                         -      - -  -  - -    -

  2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์1 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร     29,429,906   1,000,000  - - -  30,429,906  1.785 

    และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่     

   (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)           17,852,272   -  -    -  -  17,852,272  1.047 

3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์2 กรรมกำรและ          6,978,300   601,800  (172,100)   (1,139,400)  6,268,600  0.368 

    รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 

   (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)            6,527,570    495,000     1,777,400  (668,000)  8,131,970  0.477 

4. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย3 กรรมกำรและ        11,132,650   -    -  - - 11,132,650 0.653 

  (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส          11,624,330   -    - -  - 11,624,330 0.682 

5. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำรและ        26,762,070          -    - - -   26,762,070 1.570 

6. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ กรรมกำรและ          9,648,371  -  - - - 9,648,371    0.566  

   รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส                               

7. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์4 กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  10,393,912  -   -    6,000,000  -  16,393,912  0.962 

    (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)           8,500,000                        8,500,000  0.499 

8. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  37,720,089   -    - -  -   37,720,089  2.213 

9. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล 5 กรรมกำรและ        21,188,300   -      - -  -  21,188,300  1.243 

   (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส          6,742,610   -     - - - 6,742,610  0.396 

10. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์6 กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 36,449,139   -    - - -   36,449,139 2.138 

    (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)           6,635,182  -    - - -  6,635,182  0.389 

11. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  37,595,956  103,000  - - -  37,698,956 2.212 

12. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์ กรรมกำร                59,910  - - - - 59,910  0.004 

 13. นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์  กรรมกำรบริษัท        21,768,010       - -         - -  21,768,010  1.277 

14. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริษัท          8,677,243  - - - -  8,677,243  0.509 

15. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์  กรรมกำรบริษัท                         -    - -  - - -  -   

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ  กรรมกำรบริษัท                         -    - - - - - -

17. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมกำรบริษัท                         -    - - - - - -

18. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์   กรรมกำรบริษัท                         -    - - - -  - -   

19.  นำยวรภัทร โตธนะเกษม   กรรมกำรบริษัท                         -    -  - - - - -

20. นำยกำรุณ กิตติสถำพร   กรรมกำรบริษัท                         -    - - - - - -

21.  นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์7 กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  5,159,760  - - - - 5,159,760  0.303 

 (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)   1,890,300 - - - -  1,890,300  0.111 

22. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์      รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่        44,363,465   - - - (668,200)   43,695,265 2.563 

23. นำยธัชชัย  ศุภผลศิริ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่                         -  - - - -  -  -   

   และเลขำนุกำรบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยแสดงจ�านวนหุ้นที่ถือ 
ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี ไว้ในรายงานประจ�าปี 2557
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รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

 ต�าแหน่ง
 ชื่อ - นามสกุล บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. นำยมนู  เลียวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำร X X X
2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร // // //  X X X X X X X X  X
   และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

3. นำยประภำส   ชุติมำวรพันธ์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร // // // //  /   /
4. นำยพรศิลป์  แต้มศิริชัย กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร // // //   / / /    / X
5. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร // // //  /    / / /   /
6. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร // // //  /    / / / /
7. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร // // //   /    / /
8. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ // // //     / /  /  
   กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

9. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร // // // /  / /   /
10. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร // // //
11. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / / /
12. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร // // //
13. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร // // // / / / / / /  / / /
   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

14. นำยชำตรี  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร / / /
15. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร // // //   / / / /  /
16. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรสรรหำ

   และพิจำรณำค่ำตอบแทน

17. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/

   กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

18. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

19. นำยกำรุณ กิตติสถำพร กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/

   กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/

   กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

20. นำยวรภัทร   โตธนะเกษม กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/

   ประธำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร/

   กรรมกำรตรวจสอบ

21. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/

   กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

22. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่    //   / /   / /  /
23. นำยธีระ สงวนดีกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่       / /    /  / 
24. นำยวิรัช ชุนฟ้ง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่        /    /
25. นำยณรงค์ จิตร์น้อมรัตน์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่            /
26. นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรภำค บริษัทย่อย          /  / / /
27. นำยธีระพงษ์ นำคะศักดิ์เสวี ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยขำย/กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทย่อย            /

**หมายเหตุ :  1) เครื่องหมายและต�าแหน่ง 

  X  ประธานกรรมการ, / กรรมการ, // กรรมการบริหาร
  2) รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  1. บริษัท น�้าตาลท่ามะกา จ�ากัด  2. บริษัท โรงงานน�้าตาลนิวกรุงไทย จ�ากัด  3. บริษัท น�้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ากัด  4. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน)

  5. บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ากัด  6. บริษัท โรงไฟฟ้าน�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด  7. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ากัด  8. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ากัด

  9. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ากัด  10. บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ากัด  11. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิ้ง จ�ากัด  12. บริษัท น�้าตาลสะหวันนะเขด จ�ากัด

  13. บริษัท koh kong Plantation จ�ากัด  14. บริษัท koh kong Sugar Industry จ�ากัด



บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)62

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corperate  Social Responsibility : CSR) 

ด้วยควำมตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยยึดหลักกำรด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น 

พนักงำน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจกำรอยู่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ และหน่วยงำนภำครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชำติ

 ทำงบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนำธุรกิจน�้ำตำลและธุรกิจต่อเน่ืองอื่นๆ โดยควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดกฎหมำย 

หรือข้อก�ำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสำกลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำสร้ำงรำกฐำนของควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบำยควำม

รับผิดชอบต่อสังคม รำยละเอียดดังนี้

 1. กำรก�ำกับดูแลองค์กร : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของโรงงำนผลิตน�้ำตำลในประเทศไทย ด้วยกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่ำและส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก 

  กำรที่ดีอันเป็นสำกลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและด�ำรงรักษำควำมเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่ำ   

  พื้นฐำนขององค์กรชั้นน�ำ

 2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพ ด้วยกำรไม่ 

  เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมควำมเสมอภำค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงำนเด็ก และต่อต้ำนกำรคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยอยู่ระหว่ำง   

  ขอกำรรับรองสถำนประกอบกำรที่ไม่ใช้แรงงำนเด็กและแรงงำนบังคับ

 3. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม : บริษัทฯ มีกำรก�ำกับดูแลให้ค่ำจ้ำงอยู่ในระดับที่เหมำะอุตสำหกรรมของไทย กำรปรับปรุง 

  เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง และกำรจัดระเบียบองค์กรนั้นจะด�ำเนินกำรอย่ำงรับผิดชอบโดยอยู่ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยไทยรวมทั้งปฏิบัต ิ

  ตำมกฎหมำย 

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

CORPORATE 
SOCIAL

RESPONSIBILITIES
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 บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรเพื่อให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนด้ำนสวัสดิกำรเป็นสื่อกลำงให้ควำมช่วยเหลือในเรื่อง

สวัสดิกำรต่ำงๆ แก่พนักงำนและดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนที่ดีสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข รวมทั้งยังมี

กำรจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อสร้ำงหลักประกันให้พนักงำน นอกจำกนี้ ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ ยังได้ใบรับรอง มรท.8001-2553 มำตรฐำน

แรงงำนไทย ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุดจำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำนฯ และรักษำมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลเรื่องควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในกำรท�ำงำนโดยมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย

และสิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงงำน เพื่อด�ำเนินงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยที่ดีแก่พนักงำนโดยจัดให้มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของ

สถำนที่ท�ำงำนสม�่ำเสมอ  ติดตั้งระบบสัญญำณเตือนภัยภำยในอำคำรถังดับเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้มีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อม

อพยพหนีไฟเป็นประจ�ำทุกปี และในส่วนของโรงงำนยึดหลักปฏิบัติเดียวกัน โดยเน้นข้อบังคับเกี่ยวข้องกับอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยอย่ำง

เคร่งครัด สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่มีควำมปลอดภัยส�ำหรับพนักงำน ผู้รับเหมำ และผู้มำเยี่ยมชมโรงงำน โดยมีมำตรกำรควบคุมให้ทุกคน 

ปลอดภัยจำกอุบัติเหตุและอันตรำยที่อำจเกิดข้ึนได้ รวมทั้งมีกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยของกลุ่มโรงงำน

ทั้งหมด เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

 4. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและถือเป็นแนวปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด โดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและ 

  มำตรฐำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ จัดระบบภำยในเพื่อขจัดปัญหำสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีระบบและประสิทธิภำพ พร้อมกำรตรวจสอบ ตรวจวัด 

  ด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรด�ำเนินกิจกำร เพื่อน�ำไปพิจำรณำปรับปรุงและพัฒนำให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป เช่น โรงงำนน�้ำตำล จะมีฝุ่นจำกกำรเผำไหม้

  ของหม้อไอน�้ำ บริษัทฯ จึงมีมำตรกำรในจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยี เช่น กรณีฝุ่นกำกอ้อย หรือฝุ่นจำกกำรเผำไหม้ภำยในโรงงำน ทำงบริษัทฯ  

  ใช้เทคโนโลยีระบบ ESP (Electrostatic Precipitator) เป็นกำรดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้ำสถิตย์ซึ่งมีประสิทธิภำพสูงในกำรดักจับฝุ่น เป็นมิตร 

  กับชุมชน เป็นต้น ส่วนโรงงำนเอทำนอลจะมีน�้ำเสียที่ได้จำกกระบวนกำรผลิต จึงได้มีกำรน�ำไปผสมกับกำกหม้อกรองจำกโรงงำนน�้ำตำล  

  ผ่ำนกระบวนกำรกลำยเป็นปุ๋ยอินทรีย์สร้ำงประโยชน์ให้ชำวไร่ได้ต่อไป เป็นต้น

 กรณีที่มีโครงกำรใหม่เกิดขึ้นซึ่งอำจส่งผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ทำงบริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีกำรศึกษำปัจจัยด้ำน

สิ่งแวดล้อมและสังคมและกระบวนกำรลดผลกระทบพร้อมศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร โดยบริษัทฯ ได้มีกำรท�ำ Environmental Impact  

Assessment : EIA คือ กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทำงบวกและทำงลบ จำกกำรพัฒนำโครงกำรที่ส�ำคัญเพ่ือก�ำหนดมำตรกำร 

ป้องกันและแก้ไขปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

 5. กำรด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นธรรม : บริษัทฯ มีควำมมุ่งม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและมีจริยธรรมใส่ใจในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  

  เคำรพกฎระเบียบของสังคมและเป็นองค์กรที่มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง

 6. ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และผู้จัดหำ : บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรผลิตที่มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัยสูงสุด เพื่อควำมพอใจสูงสุดของลูกค้ำ มีควำม 

  จริงใจต่อกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ รวมทั้งพยำยำมในกำรแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรผลิตและ/หรือกำร 

  บริกำร ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีควำมคำดหวังที่จะได้รับสินค้ำและบริกำรในลักษณะเดียวกันนี้จำกบริษัทผู้จัดหำสินค้ำโดยมุ่งเน้นที่จะ 

  คงไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้ำและผู้จัดหำ

 7. กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน : บริษัทฯ จะพิจำรณำควำมต้องกำรของชุมชน ส่งเสริมบุคคลำกรเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในท้องถิ่นรอบสถำนประกอบกำรในกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนในกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้ง 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่วมท�ำงำนอำสำสมัคร และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

 นอกจำกนี้ นโยบำยหลักของผู้บริหำรในกำรพัฒนำชุมชนนั้นคือ กำรเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำโดยกำรน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่ชุมชน ผ่ำนกำรฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริงกับชำวไร่ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป โดยให้เห็นถึงประโยชน์ของกำรน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ

ใช้กับกำรด�ำเนินชีวิต ซึ่งบริษัทฯ ได้มีกำรจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชำติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว จังหวัดกำญจนบุรี เป็นหนึ่งในเครือข่ำยมูลนิธิ

กสิกรรมธรรมชำติ มีหน้ำที่ในกำรเผยแพร่หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 

บริษัทฯ ที่ให้ควำมสนใจและน�ำควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำชุมชนต่อไป

 กำรพัฒนำและต่อยอดควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่องเช่นนี้  ส่งผลให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)  

เติบโตอย่ำงมั่นคง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนคุณภำพที่ดีของสินค้ำและกำรบริกำรที่ดีให้กับลูกค้ำ นักลงทุน คู่ค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ควบคู่กับ

กำรพัฒนำดูแลพนักงำนและสังคมให้ได้รับโอกำสที่ดีในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืนต่อไป
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กิจกรรม
กลุ่มเคเอสแอล
ปี 2557

มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ให้กับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย01

 วันที่ 11 มีนำคม 2557 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้มอบทุนกำรศึกษำ

จ�ำนวน 200,000 บำท ให้กับ อำจำรย์ปัญญำ ไวยบุญญำ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยแผนและบริหำร) 

วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย มศว. ในกำรศึกษำต่อปริญญำเอก ที่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อน�ำ

ควำมรู้ ประสบกำรณ์และงำนวิจัย กลับมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กรต้นแบบ และปลูกฝัง

อุดมกำรณ์นิสิต ในกำรท�ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำยชุมชนอย่ำงยั่งยืนต่อไป

สนับสนุนงบประมาณจัดน�้า
เพื่ออุปโภค – บริโภค02

 วันที่ 27 มีนำคม 2557 บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้สนับสนุนงบประมำณจ�ำนวน 250,000 บำท  

ให้กับโครงกำรองค์กรบริหำรส่วนต�ำบลหลุมรัง เพื่อจัดให้มีน�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค   

รวมทั้งใช้เพื่อกำรเกษตร กำรบ�ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่

ต�ำบลหลุมรัง และบริเวณใกล้เคียง
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ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานและศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 
เคเอสแอล ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี03

 วันที่ 29 มีนำคม  2557  บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) พำผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 

80 คนเข้ำเยี่ยมชมโรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อ 

เข้ำชมโครงกำรพลังงำนทดแทนกลุ่มบ่อพลอย (Bio Refinery Complex) และชมกิจกรรม

ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยศึกษำดูงำน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชำติ เคเอสแอล       

ริเวอร์แคว จังหวัดกำญจนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ฯฝึกอบรมด้ำนเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพนักงำน

ภำยในกลุ่ม รวมถึงผู้สนใจทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน

เคเอสแอล 
รับมอบรางวัลมาตรฐานแรงงานไทย04

 วันที่ 20 สิงหำคม 2557 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้เข้ำรับรำงวัล

พร้อมใบประกำศเกียรติคุณมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001-2553) ระดับสมบูรณ์  

ซ่ึงเป็นรำงวัลที่ ให้กับสถำนประกอบกิจกำรที่ธ�ำรงรักษำระบบมำตรฐำนแรงงำนไทย 

อย่ำงต่อเนื่องติดต่อกัน 5 ปีขึ้นไป จัดโดยกระทรวงแรงงำน
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เคเอสแอล ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจ�าปี 2557 
ณ วัดหลุมรัง จังหวัดกาญจนบุรี  05

 วันที่ 11 ตุลำคม 2557 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ 

ร่วมเป็นเจ้ำภำพในพิธีทอดกฐินสำมัคคีประจ�ำปี 2557 ณ วัดหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกำญจนบุรี โดยมีคุณจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร 

ผู้จัดกำรใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหำร นำยอ�ำเภอบ่อพลอย และแขกผู้มีเกียรติเข้ำร่วมพิธีด้วย 

โดยจ�ำนวนเงินท�ำบุญทอดกฐินรวมทั้งสิ้น 1,320,999 บำท 
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รายงาน
ความยั่งยืน

แนวทางในการจัดท�ารายงานความยั่งยืน

 รำยงำนควำมยั่งยืนส่วนนี้เป็นกำรน�ำเสนอข้อมูลกำรด�ำเนินกำรของบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ที่มีควำมสัมพันธ์กับ

ควำมยั่งยืนในควำมหมำยที่บริษัทฯยึดถือ คือ กำรมีดุลยภำพระหว่ำงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกลุ่มบริษัท ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ

กำรใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรประกอบธุรกิจและตอบแทนสังคม (หลักพอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไขควำมรู้  

กับคุณธรรม) ตลอดจนพยำยำมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลำยตลอดมำผ่ำนทำงกิจกรรม

สัมพันธ์และกำรด�ำเนินโครงกำร 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง ในวำระที่บริษัทฯ จะด�ำเนินกิจกำรมำครบ 70 ปีในพุทธศักรำช 2558 นี้
 

 รำยงำนควำมยั่งยืนน้ียังไม่ได้จัดท�ำตำมแนวของ The Global Reporting Initiative (GRI) อย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มีควำมประสงค์จะ 

น�ำเสนอข้อมูลควำมยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตำมควำมเหมำะสมในภำพรวม ทั้งนี้ บริษัทฯจะปรับปรุงรำยงำนเพื่อ

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ GRI ดังกล่ำวในปีต่อๆ ไป 

 

กลุ่มบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของการจัดท�ารายงาน

  ด้านประสิทธิภาพฯการผลิต ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

 วัตถุดิบ การผลิต ความปลอดภัย ผู้บริโภค บุคลากร ชุมชน อากาศ น�้า ของเสีย

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด         
(มหำชน) สำขำน�้ำพอง

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด         

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย          
จ�ำกัด

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด         

บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น          
จ�ำกัด สำขำน�้ำพอง

บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น          
จ�ำกัด สำขำบ่อพลอย

บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด         
สำขำน�้ำพอง

บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด         
สำขำบ่อพลอย

ส�ำนักงำนใหญ่     

บริษัทฯ
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 ในปี 2557 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย สำมำรถสรุปประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ควำมส�ำคัญ และประเด็นที่มี 

ควำมเกี่ยวเนื่องและอำจมีผลกระทบต่อควำมส�ำเร็จของบริษัทฯ ได้ 7 ประเด็น โดยสำมำรถจัดกลุ่มได้ดังนี้

1. ด้ำนกำรจัดกำรวัตถุดิบ (อ้อย)

 กลุ่มบริษัทต้องพึ่งพิงปริมำณอ้อยซ่ึงเป็นวัตถุดิบต้นทำงที่ส�ำคัญ จึงได้ส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรชำวไร่อ้อยอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำง 

ควำมยั่งยืนของกำรจัดหำวัตถุดิบ

 1. กำรส่งเสริมกำรปลูกอ้อย

  1.1  ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยแทนพืชเศรษฐกิจอื่นๆในภูมิภำค เพรำะมีรำคำดีกว่ำและมีตลำดรองรับที่ชัดเจน

  1.2  ส่งเสริมเงินค่ำบ�ำรุงชำวไร่ทั้งรำยเก่ำและรำยใหม่ 

  1.3  ส่งเสริมพันธุ์อ้อยที่เหมำะสมกับพื้นที่ โดยพิจำรณำจำกสภำพพื้นที่ ควำมต้ำนทำนสภำวะอำกำศในเขตส่งเสริมกำรให้ผลผลิตและ CCS  

   ต่อไร่สูง เช่น พันธุ์อ้อย สอน.12 (LK92-11) ควรปลูกในสภำพดินดี น�้ำ ปุ๋ย และกำรดูแลดี จึงเหมำะสมที่จะปลูกในเขตชลประทำน  

   พันธุ์ขอนแก่น 3 ควรปลูกในสภำพดินร่วนปนทรำย สภำพพื้นที่รำบหรือที่ดอน น�้ำไม่ท่วมขัง และมีกำรระบำยน�้ำดี เป็นต้น
 

 2. กำรเพิ่มผลผลิต/ไร่

  2.1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งน�้ำ เพื่อลดปัญหำควำมเสี่ยงเรื่องฝนทิ้งช่วง

   - สนับสนุนบ่อบำดำล, สระน�้ำ

   - สนับสนุนระบบน�้ำหยดบนดิน

   - สนับสนุนฟื้นฟูแหล่งน�้ำธรรมชำติ

ด้านสิ่งแวดล้อม
 อากาศ
 น�้า
 กากของเสีย

ด้านความปลอดภัย
 ความปลอดภัยของผู้รับเหมา
 ความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน 

 ด้านการผลิต

ด้านบุคลากร
 การอบรมหลักสูตรบังคับ
 การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ
 โครงการ OPK

ด้านสังคมและชุมชนสัมพันธ์
 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
 โครงการ 70 ปี KSL 

 สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง

ด้านผู้บริโภค
 ผลิตน�้าตาลทรายคุณภาพ
 ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
 ส่งมอบตรงเวลา
 ลูกค้ามั่นใจ
 ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในอุตสาหกรรมการผลิต
 การลงทุนด้านประสิทธิภาพการผลิต

ด้านการจัดการวัตถุดิบหลัก (อ้อย)
 การส่งเสริมการปลูกอ้อย
 การเพิ่มผลผลิตต่อไร่
 การขนส่ง
 คุณภาพของอ้อย

รายงาน
ความยั่งยืน
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  2.2. ส่งเสริมกำรปลูก

   - สนับสนุนส่งเสริมเครื่องมืออุปกรณ์ กำรเตรียมดิน ปลูก เพื่อรองรับกำรใช้รถตัดอ้อยทดแทนแรงงำนคน

   - ส่งสริมสนับสนุนโครงกำรรถตัดอ้อย เพื่อให้ได้อ้อยสด และมีเศษใบอ้อยไว้คลุมดิน เพ่ือรักษำควำมช้ืนและจุลินทรีย์ในดิน  

    ลดปัญหำกำรเผำใบอ้อยก่อนตัด ส่งเสริมเครื่องมือ อุปกรณ์ กำรตัดอ้อยสด ให้รำงวัลชำวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด 

  2.3. กำรบ�ำรุงรักษำ

   - มีโครงกำรปล่อยแตนเบียนไข่ ในไร่อ้อยเพื่อลดปัญหำหนอนกอ

   - มีโครงกำรฉีดพ่นรำเขียว Metarhizium.spp เพื่อท�ำลำยด้วงหนวดยำวในไร่อ้อย

 3. กำรขนส่ง

  3.1 มีโครงกำรส่งเสริมให้ชำวไร่ใช้รถตัดอ้อยทั้งของตนเองและของโรงงำนเข้ำไปตัดอ้อยทดแทนกำรใช้แรงงำน มีกำรรวมกลุ่มชำวไร ่

   ที่ใช้รถตัด เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยกำรขนส่ง

  3.2 วำงแผนกำรจัดระบบคิวลงอ้อย ระหว่ำงอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ เพื่อลดกำรเผำอ้อยของชำวไร่

  3.3 รณรงค์ให้รถบรรทุกติดผ้ำสีแดง ด้ำนท้ำยรถบรรทุกอ้อย โดยทำงโรงงำนสนับสนุนผ้ำแดงให้กับรถบรรทุกอ้อยทุกคัน

 4. คุณภำพของอ้อย

   เนื่องจำกอ้อยเป็นวัตถุดิบหลักที่ส�ำคัญต่อกำรผลิตเป็นอย่ำงมำก กลุ่มบริษัทจึงได้ค�ำนึงถึงคุณภำพของอ้อยเพรำะหำกอ้อยมีคุณภำพ 

  ที่ดีแล้ว จะส่งผลให้น�้ำตำลมีคุณภำพที่ดีด้วย บริษัทได้วิเครำะห์สำเหตุที่ท�ำให้คุณภำพอ้อยด้อยลงและมีแนวทำงแก้ไข ดังนี้

 4.1 อ้อยไฟไหม้  

 สาเหตุ แนวทางการแก้ไข

ขำดแคลนแรงงำน  ประชำสัมพันธ์ถึงผลกระทบจำกกำรตัดอ้อยไฟไหม้ เช่น มลภำวะในอำกำศ และค่ำต้นทุน 

  ในกำรบ�ำรุงตออ้อยที่จะสูงกว่ำกำรตัดอ้อยสด และท�ำให้โครงสร้ำงดินเสีย เนื่องจำกจุลินทรีย ์

  ในดินถูกท�ำลำย อันจะเป็นปัญหำในระยะยำวของเกษตรกร

  ก�ำหนดเป้ำหมำยแรงจูงใจให้ชำวไร่ที่ตัดอ้อยสดส่งเข้ำหีบ และชำวไร่ที่พัฒนำแปลงอ้อยที่เหมำะสม 

  กับเครื่องที่ใช้เก็บเกี่ยว 

  แจ้งให้ชำวไร่อ้อยทรำบว่ำกำรตัดอ้อยไฟไหม้ จะต้องถูกตัดรำคำตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำย 

  ส่งเสริมชำวไร่ที่มีควำมพร้อมจัดซื้อรถตัดอ้อยเป็นของตนเองในกำรเก็บเกี่ยว 

 4.2 อ้อยสกปรก 

 สาเหตุ แนวทางการแก้ไข

แรงงำนตัดอ้อยไม่ตัดยอด ลอกกำกใบ ประชำสัมพันธ์ให้ทรำบถึงผลกระทบจำกกำรตัดอ้อยสกปรก/มีกำบใบสิ่งปนเปื ้อนต่อ 

และไม่ตัดอ้อยวำงกอง อุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลทรำย 

ชำวไร่จำ้งแรงงำนตัดอ้อยเป็นวำ  จัดสัมมนำกลุ่มชำวไร่เป้ำหมำย ในเรื่องกำรตัด กำรคีบอ้อย และมอบรำงวัลให้กับชำวไร่ 

  ที่ตัดอ้อยสะอำด เพื่อสร้ำงแรงจูงใจ 

กลุ่มชำวไร่ที่ใช้รถตัดอ้อย,รถคีบ  ตรวจสอบคุณภำพรถบรรทุกอ้อยทุกคัน ก่อนให้บัตรคิว

ขำดควำมรู้-ควำมเข้ำใจในกำรใช้ 

คนขับรถคีบไม่คีบอ้อยเป็นกอง ตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร หำกยังไม่มีกำรแก้ไขปรับปรุง จะปรับเงินตำมข้อก�ำหนดของ 

แต่นิยมคีบแบบดันกอง ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย 
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 4.3 กำรปนเปื้อนของทรำย

 สาเหตุ แนวทางการแก้ไข

แรงงำนตัดอ้อยน้อยลง  แนะน�ำชำวไร่ถึงกำรตัด กอง กำรปรับปรุงงำนคีบอ้อยและกำรคีบอ้อยอย่ำงถูกวิธีเพื่อลด 

ชำวไร่ใช้รถคีบอ้อยมำกขึ้น ปริมำณทรำย 

  ประชำสัมพันธ์ถึงผลกระทบของทรำย (ติดมำกับอ้อย) ที่มีผลต่ออุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลทรำย 

  จัดสัมมนำกลุ่มชำวไร่เป้ำหมำย เร่ืองกำรกอง กำรคีบอ้อย และมอบรำงวัลให้กับชำวไร่อ้อยที ่

  ตัดอ้อยสะอำด เพื่อสร้ำงแรงจูงใจ 

2. ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพและประสิทธิผลในอุตสำหกรรมกำรผลิต

 กำรที่กลุ่มบริษัทจะพัฒนำและเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนนั้น นอกจำกอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นทำงที่ส�ำคัญแล้ว เครื่องจักรและกระบวนกำรผลิตนั้น 

ก็ส�ำคัญไม่น้อยอีกเช่นกัน ดังนั้น กลุ่มบริษัทได้มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตที่ส�ำคัญๆดังนี้
 

  กลุ่มน�้าตาล 

 โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตไอน�้ำของเตำ 80 ตัน เป็น 110 ตัน 
 

   เนือ่งจำกปัจจบุนักำรผลติไอน�ำ้ไม่เพยีงพอต่อกำรใช้งำน     และเพือ่ทีจ่ะผลติไอน�ำ้รองรบักำรหบีอ้อยทีม่ำกขึน้     จงึต้องปรบัปรงุประสทิธภิำพ 

 กำรผลิตของเตำ 80 ตัน/ชั่วโมง เป็น 110 ตัน/ชั่วโมง และเพิ่มประสิทธิภำพเตำ 110 ตัน ให้สูงขึ้นโดยกำรติดตั้ง Economizer ขนำด 110 ตัน  

 เพื่อให้อุณหภูมิของน�้ำที่ป้อนเข้ำเตำสูงขึ้น อันท�ำให้สำมำรถประหยัดกำกอ้อยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงคิดเป็นเงินได้ถึง 8,527,680 บำท/ปี

   อย่ำงไรก็ดี กำรปรับปรุงประสิทธิภำพเตำดังกล่ำว อำจส่งผลให้ปริมำณฝุ่นเพิ่มขึ้น จึงได้มีกำรปรับปรุงระบบดักจับฝุ่นจำกเดิมใช้ระบบ  

 Wet Scrubber มำเป็น ระบบ ESP เพื่อให้มีประสิทธิภำพสูงกว่ำเดิม เพื่อลดปริมำณฝุ่นที่อำจเพิ่มขึ้นจำกกำรปรับปรุงระบบดังกล่ำวได้
   

 กลุ่มไฟฟ้า 

 โครงกำรติดตั้งเครื่องเทอร์ไบน์ไฟฟ้ำ 
 

   เนื่องจำกโรงงำนน�้ำตำลท่ำมะกำได้เพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตให้ดีขึ้น จึงได้ท�ำกำรน�ำเครื่องเทอร์ไบน์ไฟฟ้ำ จำกโรงงำนน�้ำตำล 

 นิวกรุงไทยเดิมที่ไม่ได้ใช้งำน น�ำมำซ่อมบ�ำรุงและติดตั้งเพิ่มเพื่อผลิตและขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

   กำรติดตั้งเครื่องเทอร์ไบน์ไฟฟ้ำดังกล่ำว จะท�ำให้โรงงำนน�้ำตำลท่ำมะกำขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยเพิ่ม จำกเดิม  

 5 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นเป็น 8 เมกะวัตต์ 

 กลุ่มเอทานอล 

 โครงกำรผลิตก๊ำซชีวมวล (Bio gas) 
 

   เป็นกำรน�ำของเสียจำกกำรผลิตเอทำนอลมำท�ำให้เกิดประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงอีกประเภทหนึ่งซึ่งท�ำให้ลดกำรใช้กำกอ้อยลงจำกเดิม  

 นอกจำกนั้น น�้ำส่ำที่เหลือจำกกำรผลิตก๊ำซชีวมวลยังน�ำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อได้ โดยน�ำของเสียจำกกำรผลิตเอทำนอลมำผ่ำน 

 กระบวนกำรหมัก (Spent wash) โครงกำรดังกล่ำวท�ำให้เกิดพลังงำนทดแทนที่ใช้ประโยชน์ทำงอุตสำหกรรม และยังส่งผลดีในเรื่อง 

 กำรจัดกำรของเสียที่กระทบสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

   โครงกำรน้ีสำมำรถผลิตก๊ำซชีวมวลส่งเข้ำ Boiler ได้ประมำณ 20,000-25,000 ลูกบำศก์เมตร/วัน และในอนำคตจะสำมำรถผลิต 

 เพิ่มขึ้นได้เป็น 40,000-50,000 ลูกบำศก์เมตร/วัน ซึ่งจะทดแทนกำรใช้กำกอ้อยบำงส่วน คิดเป็น 50-60 ตัน/วัน จำกเดิมที่ต้องใช้กำกอ้อย 

 เป็นเชื้อเพลิงชนิดเดียวทั้งหมด



รายงานประจ�าปี 2557    71

3. ด้ำนสิ่งแวดล้อม

 นอกจำกกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตให้ดีขึ้นแล้ว กลุ่มบริษัทยังค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจำกกำรพัฒนำดังกล่ำวด้วย  

ไม่ว่ำจะเป็น อำกำศ น�้ำ กำกของเสีย

 อากาศ  

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) สำขำน�้ำพอง ได้มีกำรปรับปรุงระบบกำรก�ำจัดฝุ่น แบบเดิม Wet Scrubber เป็น ESP ที่เตำ 2 และ  

 4 จำกระบบดังกล่ำวส่งผลให้ปริมำณฝุ่นลดลงจำกระบบเดิม ตำมแผนภูมิดังต่อไปนี้

 ผลจำกกำรเปลี่ยนระบบเครื่องดักเขม่ำปล่องหม้อไอน�้ำ จำกระบบ Wet Scrubber (ช่วงฤดูหีบอ้อยประจ�ำปี 55/56) เป็นระบบ ESP  

 (ในช่วงฤดูหีบอ้อยประจ�ำปี 56/57) ที่แสดงผลกำรลดปริมำณฝุ่นลงได้มำกอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

หมายเหตุ เดินปกติ 1* ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท 
   และสภาวะแห้ง (ระบบปิด)
      เดินปกติ 2* ค�านวณปรับค่าตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

0

0

เดินปกติ 1*

เดินปกติ 1*

เดินปกติ 2*

เดินปกติ 2*

ค่ามาตรฐาน (mg/Nm3)

ค่ามาตรฐาน (mg/Nm3)

ต้นฤดูหีบอ้อย 55-56
(Wet Scrubber)

ปลายฤดูหีบอ้อย 55-56
(Wet Scrubber)

ต้นฤดูหีบอ้อย 56-57
(ESP)

ปลายฤดูหีบอ้อย 56-57
(ESP)

ขณะพ่นเขม่า

ขณะพ่นเขม่า

20

20

40

40

คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย เตา 4
(ต้นฤดูหีบอ้อยปี 55/56 เทียบ 56/57)

คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย เตา 4
(ปลายฤดูหีบอ้อยปี 55/56 เทียบ 56/57)

60

60

80

80

100

100
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  จำกกำรเปลี่ยนระบบดังกล่ำวจะเห็นว่ำค่ำของฝุ่นที่เกิดจำกปล่องระบำยอำกำศลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ และนอกจำกกำรที่ค่ำของฝุ่นลดลงแล้ว 

 ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรเปลี่ยนระบบดังกล่ำว มี 2 ประกำร คือ

  ประกำรที่ 1 ผลดีต่อสิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืช นอกจำกปริมำณฝุ่นที่ลดลงได้ค่ำมำตรฐำนตำมกฎหมำยแล้ว ระบบดังกล่ำวสำมำรถดักจับฝุ่น 

 ที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำที่กระทบต่อระบบหำยใจของสิ่งมีชีวิตต่ำงๆได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสิ่งมีชีวิต 

 โดยรอบโรงงำน

  ประกำรที่ 2 ประหยัดเชื้อเพลิงกำกอ้อย ระบบ ESP ช่วยประหยัดกำรใช้กำกอ้อยเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่ำงดี โดยกำรน�ำน�้ำที่ออกมำจำก 

 กระบวนกำรผลิตมำท�ำให้อุณหภูมิสูงขึ้นผ่ำน Economizer ก่อนเข้ำ Boiler โดยคำดว่ำจะท�ำให้สำมำรถประหยัดกำกอ้อย ได้มำกถึง 31,017.60  

 ตัน/หนึ่งฤดูหีบอ้อย ซึ่งถ้ำหำกคิดเป็นเงินตำมรำคำที่ขำยให้กับโรงไฟฟ้ำ จะเป็นเงินทั้งสิ้น 13,337,568 บำท/ปี

 น�้า 

 กลุ่มบริษัท มีแผนผังกระบวนกำรบ�ำบัดน�้ำเสียและระบบบ�ำบัดน�้ำเสียภำยในโรงงำน โดยใช้หลัก 3 R กล่ำวคือ

 - Reduce โดยกำรลดปริมำณกำรใช้น�้ำของโรงงำน คือช่วงฤดูหีบจะน�ำน�้ำคอนเดนเสทมำใช้ในกระบวนกำรผลิต เพ่ือลดกำรใช้น�้ำอ่อน  

  ควบคุมอัตรำโบลว์ดำวน์ (blowdown) ของหม้อไอน�้ำให้เหมำะสม ควบคุมกำรใช้น�้ำอ่อนในจุดที่จ�ำเป็นเพื่อลดกำรใช้สำรเคมี/น�้ำ

 - Reuse โดยกำรน�ำน�้ำใช้ซ�้ำ/ใช้น�้ำอย่ำงคุ้มค่ำ คือ น�ำน�้ำจำกระบบหล่อเย็นเครื่องจักร (condenser water) มำใช้กับระบบน�้ำชะขี้เถ้ำจำก 

  หม้อไอน�้ำ ใช้ในกำรล้ำงหม้อต้ม ฉีดล้ำงพื้นอำคำรผลิต น�ำน�้ำจำกระบบหล่อเย็นเคร่ืองกลั่นห้องปฎิบัติกำรมำใช้ซ�้ำ กำรน�ำน�้ำโบลว์ดำวน์ 

  จำกระบบหอหล่อเย็น (Cooling tower) รวมเข้ำสู่ระบบน�้ำคอนเดนเซอร์

 - Recycle โดยกำรน�ำน�้ำกลับมำใช้ใหม่ คือ น�้ำเสียที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้ว จะถูกส่งกลับมำใช้ในระบบหล่อเย็นคอนเดนเซอร์ ระบบดับเพลิง  

  กำรฉีดสเปรย์น�้ำพรมกองเก็บกำกอ้อย ฉีดดับฝุ่นลำนจอดรถอ้อย และกำรรดน�้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียว

   นอกจำกนี้กลุ่มบริษัท ได้มีกำรน�ำน�้ำที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอล คือ น�้ำส่ำ (ซึ่งอยู่ในขั้นตอนหลังจำกกำรน�ำกำกน�้ำตำล  

 (Molasses) มำกลั่นเป็นเอทำนอล) โดยน�ำน�้ำส่ำดังกล่ำวมำเข้ำหมักให้ได้ก๊ำซชีวมวล (Biogas) และน�ำไปเป็นเชื้อเพลิงเสริมส�ำหรับโรงไฟฟ้ำ  

 เพื่อลดปริมำณกำรใช้กำกอ้อย ก่อนที่จะไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 

 กากของเสีย 

 กำกของเสียที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิตของทั้งสำมธุรกิจหลักที่น�ำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง

  กลุ่มน�้ำตำล ได้แก่

 - กำกอ้อย (Bagasse) น�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำ คือน�ำไปเป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน�้ำ และน�ำไอน�้ำไปขับเคลื่อนเจนเนอร์เรเตอร์  

  เพื่อผลิตเป็นไฟฟ้ำ ส่วนหนึ่งน�ำมำใช้ในโรงงำนและส่วนที่เหลือขำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

 - กำกหม้อกรอง (Filter Cake) น�ำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

 - โมลำสสุดท้ำย (Molasses) น�ำไปขำยให้กับกลุ่มธุรกิจเอทำนอล เพื่อน�ำไปผลิตเป็นเอทำนอล

 กลุ่มไฟฟ้ำ ได้แก่

 - ขี้เถ้ำที่เหลือจำกกำรเผำไหม้กำกอ้อย น�ำไปใช้ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 
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 กลุ่มเอทำนอล ได้แก่

 - น�้ำส่ำ คือส่วนที่เหลือจำกกำรผลิตเอทำนอล 

 ส่วนที่หนึ่ง น�ำมำสกัดเป็นก๊ำซชีวมวล เพื่อน�ำมำใช้เป็นเชื้อเพลิงขำยให้กับกลุ่มโรงไฟฟ้ำ 

 ส่วนที่สอง น�ำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์

4. ด้ำนผู้บริโภค

 ปัจจุบันธุรกิจกลุ่มน�้ำตำลได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ คือ ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL, มอก. 56-2552

 ผู้บริหำรระดับสูงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรคุณภำพ ไว้ดังนี้

  “ผลิตน�้าตาลทรายคุณภาพ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ามั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

 ผลิตน�้าตาลทรายคุณภาพ 

 กลุ่มบริษัทได้ค�ำนึงถึงคุณภำพโดยผลิตน�้ำตำลให้ได้ตำมมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ และมำตรฐำนในกำรผลิตของโรงงำนที่ 

 ก�ำหนดไว้ จะสูงกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ อำทิเช่น

 น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ : ค่ำสีไม่เกิน 25 ICUMSA

 น�้ำตำลทรำยขำว : ค่ำสี 46-80 ICUMSA

 น�้ำตำลทรำยดิบ  : ค่ำ POL ไม่เกิน 98.50 %

 ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

 กลุ่มบริษัทปรับปรุงประสิทธิภำพเครื่องจักรและกระบวนกำรผลิตเพ่ือรองรับปริมำณอ้อยเข้ำหีบที่สูงขึ้น และควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

 ที่เพิ่มสูงขึ้น  

 ส่งมอบตรงเวลา

 กลุ่มบริษัทได้มีกำรจัดจ้ำงผู้รับเหมำที่มีศักยภำพในกำรขนส่งน�้ำตำล เพื่อท�ำหน้ำที่ส่งน�้ำตำลให้แก่ลูกค้ำทันในก�ำหนดเวลำ 

 ลูกค้ามั่นใจ 

 กลุ่มบริษัทให้ควำมส�ำคัญกับควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ โดยให้ควำมสนใจต่อค�ำร้องเรียน ควำมพึงพอใจและควำมไม่พอใจ 

 ของลูกค้ำ รวมถึงข้อก�ำหนดของลูกค้ำและกฎหมำย กฎระเบียบต่ำงๆ

 ปัจจุบันยังไม่ปรำกฏว่ำมีกำรเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม KSL จำกลูกค้ำ อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯมีกำรซ้อมเรียกคืนน�้ำตำลทรำย เพื่อให้เป็นไป 

 ตำมระบบ ISO/FSSC และเพื่อควำมมั่นใจทำงกลุ่ม KSL 

 ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 กลุ่มบริษัทค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ด้วยกำรผลิตสินค้ำให้ได้ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ กล่ำวคือ ISO 9001:2008,  

 FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL, มอก.56-2552
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5. ด้ำนควำมปลอดภัย

 ควำมปลอดภัยของผู้รับเหมำ โรงงำนมีหลักเกณฑ์ และวิธีกำรควบคุมกำรเข้ำท�ำงำนของผู้รับเหมำและพนักงำนของผู้รับเหมำที่ปฎิบัติงำน โดย

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

ระยะที่ 1 ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะที่ 2 ระยะก่อสร้าง ระยะที่ 3 ระยะหลังก่อสร้าง 

คัดเลือกผู้รับเหมา จัดท�าประวัติ
ผู้รับเหมา

ผู้รับเหมาจัดให้มี จป. ระดับเทคนิคหรือเทียบเท่า
เพื่อประสานงาน

จัดให้มีการสื่อสารด้านข้อมูล
ความปลอดภัยทุกวัน และผู้รับเหมาต้อง

ส่งรายงานทุกๆ เดือน

ตรวจสอบความปลอดภัย 
โดยผู้รับเหมาตรวจสอบประจ�าวัน 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย KSL 

ตรวจสอบประจ�าเดือน

การสรุปผลการด�าเนินงาน โดยหน่วยงาน
ความปลอดภัย KSL เข้าร่วมเพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและความคืบหน้าด้านความปลอดภัย

ของผู้รับเหมาแต่ละส่วน

รับงานทาง หน่วยงานความปลอดภัย KSL
ตรวจรับงานโดยพิจารณาความปลอดภัยที่ต้อง

ปฏิบัติเคร่งครัด

ประเมินผลงาน เพื่อเป็นเกณฑ์แบ่งระดับ
ผลงานผู้รับเหมาที่ปฏิบัติตารกฏระเบียบ

ด้านความปลอดภัยในการท�างาน 
และสิ่งแวดล้อม

พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินผู้รับเหมา
เป็น 3 ระดับ

 ระดับ 1 เห็นควรจ้างงานในครั้งต่อไป
 ระดับ 2 เห็นควรพิจารณา และตรวจสอบ  
 ก่อนการจ้างงาน
 ระดับ 3 เห็นควรตรวจสอบ และบังคับด้วย  
 กฏระเบียบที่เคร่งครัดก่อนการจ้างงาน
 ในครั้งต่อไป

ประชุมผู้รับเหมาประจ�าเดือน 
เพื่อรายงานการด�าเนินงาน ปลอดภัยทุกเดือน

พร้อมกับความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง

การสอบสวนอุบัติเหตุและเหตุการฉุกเฉิน
และก�าหนดมาตรการแก้ไข ป้องกัน

ขออนุญาตท�างาน หากเป็นงานที่ท�างาน
ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายต้องแจ้งรายละเอียด
ของผู้รับเหมา ชื่อพนักงาน รายละเอียด 
เครื่องจักร ต้องขออนุญาตปฏิบัติงาน

เพื่อให้มีการตรวจสอบสภาพ
หน้างานว่าพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้หรือไม่

ประชุมชี้แจงข้อปฎิบัติส�าหรับ
ผู้รับเหมา

แจกคู่มือการเข้าปฎิบัติงาน กฎระเบียบ 
วิธีขออนุญาตเข้า ปฎิบัติงาน
ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ขอหลักฐานพนักงานของผู้รับเหมา

ขออนุญาตน�าเครื่องจักรอุปกรณ์
เข้าพื้นที่่ก่อสร้าง

ส่งมอบพื้นที่

ควำมปลอดภัยของพนักงำนผู้ปฎิบัติงำนด้ำนกำรผลิต กลุ่มบริษัท มีกำรอบรมหลักสูตรควำมปลอดภัยให้แก่ผู้ปฎิบัติงำนด้ำนกำรผลิต ดังนี้

หลักสูตรฝึกอบรมส�ำหรับพนักงำนผู้ปฎิบัติงำน

 1. ฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนส�ำหรับพนักงำนใหม่

 2. ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับหัวหน้ำงำน

 3. ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับบริหำร

 4. ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น-ซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ พนักงำนทุกคน

 5. ฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรใช้สำรเคมี
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หลักสูตรฝึกอบรมส�ำหรับผู้ปฎิบัติงำนเฉพำะด้ำน

 1. ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่กำรระงับเหตุสำรเคมีหกรั่วไหล

 2. ฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรใช้เครนและปั้นจั่น ผู้ให้สัญญำณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกำะวัสดุ

 3. ฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนในที่อับอำกำศ

แผนส�ำหรับกำรป้องกัน

 1. แผนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย

 2. แผนป้องกันสำรเคมีรั่วไหล

6. ด้ำนบุคลำกร

 เพื่อตอบสนองกำรพัฒนำและกำรสร้ำงมำตรฐำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรบริหำรในระดับสำกล ISO 

9001:2000 และมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร FSSC 22000* รวมทั้งมำตรฐำนแรงงำนไทย (มทร.8001) เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในสินค้ำและ

กำรบริหำรงำนของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสร้ำงควำมพร้อมควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้มีกำรอบรมหลักสูตรต่ำงๆ  

ที่เหมำะสมกับต�ำแหน่งหน้ำที่งำน ดังนี้ 

 หลักสูตรบังคับ ประกอบด้วย
 

 1. หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่

  เน้นกำรให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำเบื้องต้นของธุรกิจอ้อยและน�้ำตำล รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้ำใจกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริงำน 

 ในองค์กร ประวัติควำมเป็นมำ และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งรู้จักผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีกำรผลิตสินค้ำ

 2. หลักสูตรควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

  เน้นควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัย จุดอันตรำยต่ำงๆในพื้นที่กำรท�ำงำน เพื่อให้พนักงำนได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน 

 โดยได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม ตำมข้อก�ำหนดมำตรฐำนปี 2543 และถ่ำยทอดไปยัง 

 หลักสูตรอบรม เรื่องควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน เพื่อรู้วิธีกำรป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดจำกกำรปฏิบัติงำน

 3. หลักสูตรระบบกำรบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008

  เน้นกำรเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจในข้อก�ำหนด และขั้นตอนของระบบกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2008 โดยพนักงำน 

 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและข้อก�ำหนดในมำตรฐำนดังกล่ำว เพื่อสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ตำมมำตรฐำน 

 ระบบบริหำรงำนคุณภำพระดับสำกล

 4. หลักสูตร FSSC 22000 (Food Safety)

  หลักสูตรที่เน้นกำรจัดระบบควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร FSSC 22000 (Food Safety) โดยพนักงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับกำรอบรม 

 ในหลักสูตรควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร เพื่อกำรจัดท�ำแผนป้องกันสิ่งที่อำจปนเปื้อนสู่กำรผลิต เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือม่ัน กับกลุ่มลูกคำ้ในธุรกิจ 

 อย่ำงต่อเนื่อง
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 5. หลักสูตร “กำรสร้ำงทีมงำน (Team Building) บนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

  เน้นสร้ำงควำมสำมัคคีในกำรท�ำงำน ส่งผลให้เกิดบรรยำกำศที่ดีในกำรท�ำงำน เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคี และควำมสนิทสนมกลมเกลียวกัน 

 ภำยในองค์กร รวมทั้งกำรน�ำหลัก “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวฯ มำหลักในกำรด�ำเนินชีวิต รู ้จัก 

 ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล เป็นภูมิคุ ้มกันเสริมสร้ำงให้เกิดกำรพัฒนำ และสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด�ำรงชีวิตเพื่อควำมสมดุล 

 อย่ำงยั่งยืนต่อไป

 หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ ประกอบด้วย

  บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงกำรพัฒนำทักษะ กำรเรียนรู้ และสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนกำรท�ำงำนของ 

 พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดหลักสูตรที่เน้นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้กำรบริหำร กำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ และทักษะต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับ 

 กำรด�ำเนินงำนขององค์กรสู่พนักงำนในแต่ละระดับเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้

 กลุ่มผู้บริหำรระดับสูง 

  หลักสูตรและเนื้อหำวิชำส�ำหรับกลุ่มนี้จะเน้นให้ควำมรู้ในเชิงกำรบริหำรงำนใหม่ๆ และทักษะกำรจัดกำรระดับสูง เพื่อกำรก�ำหนดทิศทำงของ

 องค์กรและเป้ำหมำยให้เกิดผลตำมที่วำงแผนไว้ เพื่อให้เท่ำทันกับควำมเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ซ่ึงในกลุ่มผู้บริหำรระดับสูงนี้เน้น 

 ไปที่หลักสูตร เช่น หลักสูตรกำรคิดและเขียนแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking and Executive), หลักสูตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น

 กลุ่มพนักงำนระดับจัดกำร 

  หลักสูตรและเน้ือหำวิชำส�ำหรับกลุ่มน้ีเน้นให้ควำมรู้ในเชิงกำรบริหำร และกำรจัดกำรทั่วๆ ไปเพ่ือวำงแผนกำรบริหำรที่มีประสิทธิผล 

 มำกยิ่งขึ้น และพัฒนำภำวะผู้น�ำสู ่กำรเจริญเติบโตที่ย่ังยืนในองค์กร ได้แก่ หลักสูตรโครงกำรพัฒนำผู้บริหำร Mini MBA for KSL,  

 กำรบริหำรงำนบุคคลส�ำหรับผู้จัดกำร (HR for non HR), กำรพัฒนำทักษะหัวหน้ำงำนด้วยเทคนิคกำรสอนงำนและกำรเป็นพ่ีเลี้ยงในองค์กร,  

 กำรพัฒนำทักษะกำรเป็นหัวหน้ำงำน (Supervisory Skill Development) เป็นต้น 

 กลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูง  

กลุ่ม
พนักงานระดับจัดการ 

กลุ่ม
พนักงานระดับบังคับบัญชา 

กลุ่ม
พนักงานระดับปฏิบัติการ
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 กลุ่มพนักงำนระดับบังคับบัญชำ 

  เน้นควำมรู้และทักษะในสำยงำนของตนเอง เสริมสร้ำงศิลปะในกำรกำรสื่อสำร รวมทั้งกำรท�ำงำนเป็นทีม เพื่อพัฒนำทักษะในกำรสื่อสำร 

  ประสำนสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงพนักงำน และกำรสร้ำงทัศนคติในกำรท�ำงำนที่ดีมำสู่องค์กร ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมทักษะกำรปฏิบัติงำนให้เกิด 

 ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ได้แก่ กำรน�ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ (Effective Presentation Technique) กำรเจรจำต่อรองเพื่อประสิทธิผล 

 (Negotiation for Results), KSL Excellence Team Work และกำรเขียนหนังสือโต้ตอบ หนังสือรำชกำร กำรเขียนรำยงำนเพื่อกำรน�ำเสนอ 

 อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นต้น 

 กลุ่มพนักงำนระดับปฏิบัติกำร

  พนักงำนในกลุ่มนี้จะเน้นให้เกิดทักษะในกำรปฏิบัติงำนและเพิ่มเติมควำมรู้ในเรื่องหน้ำที่ของตนเอง รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมรู้เบื้องต้น 

 ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่ำงๆ ที่เป็นเครื่องมือในกำรช่วยปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้น เช่น ควำมรู้เบื้องต้นในเร่ือง กิจกรรม 5 ส., กิจกรรมกลุ่ม 

 คุณภำพ (QCC.), กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน (Safety) เป็นต้น

 โครงกำรท�ำ OPK หรือ One Point Knowledge และกำรท�ำ OPL หรือ One Point Lesson, OPS One point Sharing เป็นหนึ่งในเครื่องมือ 

  กำรจัดกำรควำมรู้ของโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) ซึ่งรวบรวมบทควำมที่น่ำสนใจ เคล็ดลับทำงเทคนิค 

 ด้ำนต่ำงๆ ที่ได้รับหลังจำกไปร่วมประชุมหรืออบรมและสัมมนำจำกหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งกำรเขียนบทควำมที่เกิดจำกประสบกำรณ์ของ 

 พนักงำนในองค์กำร แล้วน�ำมำแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมงำนมำประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำน เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำบุคลำกรให้เกิดทัศนคต ิ

 ในกำรเรียนรู้ เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กรให้ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยโดยมีสมรรถนะสูงขึ้น และเกิดองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ 

 ต่อเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจขององค์กร และกำรพัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน

7. ด้ำนสังคมและกิจกรรมสัมพันธ์

 ศูนย์กสิกรรมธรรมชำติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว

 คุณจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธำนบริษัทในเครือ KSL GROUP ซึ่งเป็นองค์กรภำคเอกชนขนำดใหญ่ เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินกิจกรรม

เพื่อสังคม โดยได้น้อมน�ำศำสตร์ของพระรำชำมำเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนำองค์กร พนักงำน ชุมชน และสังคม

 ด้วยแนวคิดนี้เองท�ำให้ปี พ.ศ. 2550 คุณจ�ำรูญได้ตัดสินใจพำพนักงำนในเครือบริษัท  KSL GROUP เข้ำฝึกอบรมตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ 

พอเพียงขององค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชำติมำบเอื้อง ตำมค�ำแนะน�ำของอำจำรย์วิวัฒน์ ศัลยก�ำธร เพื่อให้พนักงำน   

ได้ใช้ชีวิตบนฐำนกำรพึ่งพำตนเองอยู่อย่ำงพอกินพอใช้ 

 หลังจำกส่งพนักงำนไปอบรมแล้วบริษัท KSL ได้คิดถึงผลของกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืนและเพื่อให้เกิดผลของกำรน�ำแนวทำงปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม จึงจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชำติเคเอสแอลขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2552 ที่ต�ำบลช่องสะเดำ อ�ำเภอเมือง  

จังหวัดกำญจนบุรี นับแต่นั้นเป็นต้นมำศูนย์กสิกรรมธรรมชำติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ก็เป็นศูนย์กลำงของบริษัทในกำรฝึกอบรมเผยแพร่ปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงและศำสตร์ของพระรำชำ ให้กับพนักงำนในเครือบริษัท KSL GROUP ชำวบ้ำน นักเรียน นักศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนภำครัฐและ

เอกชนจำกจังหวัดต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนและผู้เข้ำอบรมได้เรียนรู้อยู่อย่ำงเพียง เดินตำมแนวทำงขององค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สำมำรถ 

พึ่งตนเองให้รอดพ้นจำกวิกฤตเศรษฐกิจและสภำวะของโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป 
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  ศูนย์กสิกรรมธรรมชำติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว น�ำศำสตร์พระรำชำมำปรับใช้และเผยแพร่สู่พนักงำน ชุมชน นักเรียน นักศึกษำ และองค์กร 

ภำครัฐและเอกชน ผ่ำนฐำนเรียนรู้ 18 ฐำน ซึ่งประกอบด้วย

ฐำนเรียนรู้บัญขีพอเพียง

หัวใจฐำนเรียนรู้ จดแล้วไม่จน

การจดบันทึกบัญชีรายรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน
การประกอบอาชีพประโยชน์ของการจดบัญชี

ฐำนเรียนรู้ฅนรักษ์น�้ำ

หัวใจฐำนเรียนรู้ จำกฟำกฟ้ำ ลงภูผำ ผ่ำนทุ่งนำ  
สู่มหำนที

การจัดการน�้าในรูปแบบต่างๆ การบ�าบัดน�้าเสียด้วย
พืชบ�าบัดน�้า เช่น กก ผักตบชวา ธูปฤาษี เป็นต้น และ
การท�าระเบิดจุลินทรีย์ เพื่อคืนชีวิตให้สายน�้า

ฐำนเรียนรู้ฅนพึ่งตน

หัวใจฐำนเรียนรู้ พื้นที่น้อยประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ของการจัดการพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์
สูงสุด

ฐำนเรียนรู้คลังเสบียงตน

หัวใจของฐำนเรียนรู้ พืชผักสวนครัว รั้วกินได้

การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ถั่วงอกไร้รากไว้ส�าหรับ
บริโภคในครัวเรือน

ฐำนเรียนรู้ฅนรักษ์สัตว์

หัวใจของฐำนเรียนรู้ ฅนเลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยงฅน

วิธีการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ในระบบอินทรีย์โดยการ
เลี้ยงธรรมชาติ

ฐำนเรียนรู้
18 ฐำน

ฐำนเรียนรู้ฅนรักษ์แม่พระธรณี

หัวใจฐำนเรียนรู้ เลี้ยงดินให้เลี้ยงพืช

การท�าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ฮอร์โมนต่างๆ การคลุม
หน้าดินด้วยฟ้าง หญ้าแห้งหรือเศษใบไม้ เรียกว่า 
“การห่มดิน” ประโยชน์ของน�้าหมักจุลนทรีย์ 7 รส 
วิธีการจัดการดินในรูปแบบต่าง

ฐำนเรียนรู้ฅนรักป่ำ

หัวใจฐำนเรียนรู้ ป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง

การปลูกป่า 5 ระดับ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
ประโยชน์ของป่า ประเภทและลักษณะของพืชในระดับ
ต่างๆ

ฐำนเรียนรู้ข้ำวของพ่อ

หัวใจฐำนเรียนรู้ นำข้ำวอินทรีย์ วิถีชำวนำไทย

ขั้นตอนการท�านาข้าวอินทรีย์ สืบทอดภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษ การจัดการพื้นที่รอบแปลงนา เช่น  
การเลี้ยงปลาในนาข้าว การปลูกผักบนคันนา

ฐำนเรียนรู้ฅนเพำะเห็ด

หัวใจฐำนเรียนรู้ เห็ดหลำกหลำยดูแลง่ำย กินได้
ตลอดปี

ขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก วิธีดูแลรักษา  
วิธีการเก็บผลผลิต ประโยชน์ และชนิดของเห็ด เช่น 
เห็ดนารม นางฟ้าภูฎาน เห็นหูหนู เป็นต้น
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ฐำนเรียนรู้ฅนรักษ์สุขภำพ

หัวใจของฐำนเรียนรู้ กินเป็นยำ รักษำสุขภำพ

การดูแลสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพร การออกก�าลังกาย 
อาหารเพื่อสุขภาพ และธรรมชาติบ�าบัด

ฐำนเรียนรู้ฅนรักษ์พันธุ์

หัวใจของฐำนเรียนรู้ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 
พิทักษ์รักษำ อย่ำให้สูญไป

การเก็บรักษาและขยายพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ เพื่อ
ความยัง่ยนืของชนดิพนัธ์และวิธีการเกบ็รกัษาเมล็ดพนัธุ์

ฐำนเรียนรู้ฅนช่ำงท�ำ

หัวใจของฐำนเรียนรู้ ผลิตเพิ่มมูลค่ำ

การเพิ่มมูลค่าผลิตและวัตถุดิบต่างๆ เพ่ือสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ฐำนเรียนรู้ฅนมีไฟ

หัวใจของฐำนเรียนรู้ พลังงำนทำงเลือก

ข้ันตอนการท�าไบโอดีเซลจากน�้ามันพืชที่ใช้แล้ว แล้วน�า
ไปใช้กับเคร่ืองยนต์รอบต�่าที่มาของไบโอดีเซลชนิดของ
น�้ามันพืชข้อจ�ากัดของการใช้ไบโอดีเซล

ฐำนเรียนรู้รักษ์ภูมิปัญญำ

หัวใจของฐำนเรียนรู้ ภูมิปัญญำไทยมำกมำยมีค่ำ 
อยู่คู่กันมำ อนุรักษ์ ไว้สืบไป

ภูมิปัญญาต่างๆ ของไทยที่สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิต
ของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ืออนุรักษ์ ไว้ซึ่ง
ภูมิปัญญา อันมีค่าของบรรพบุรุษ

ฐำนเรียนรู้ฅนรักษ์สมุนไพร

หัวใจของฐำนเรียนรู้ สมุนไพรเพื่อชีวิต 
พิชิตโรคร้ำย

สรรพคุณสมุนไพรไทยเพื่อใช้รักษาโรค ขั้นตอนการ
ท�าลูกประคบ แก้ปวดเมื่อย และอื่นๆ

ฐำนเรียนรู้ฅนมีน�้ำยำ

หัวใจของฐำนเรียนรู้ น�ำ้ยำสำรพัดประโยชน์ 
ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน

การท�าน�้ายาต่างๆ เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น
น�้ายาเอนกประสงค์ สบู่ แชมพู และการใช้สมุนไพร
เพื่อบ�ารุงรักษาผิวพรรณ

ฐำนเรียนรู้ฅนเอำถ่ำน

หัวใจฐำนเรียนรู้ ดอกเบี้ยจำกป่ำ มำเป็นถ่ำน

การติดต้ังเตาเผาถ่านการน�าเศษก่ิงไม้หรือผลไม้ 
มาเผาเพื่อให้ได้ถ่านคุณภาพสูงขั้นตอนการเผาถ่าน
การเก็บน�้าส้มควันไม้ ประโยชน์ของน�้าส้มควันไม้

ฐำนเรียนรู้ฅนมีพลัง

หัวใจของฐำนเรียนรู้ พลังงำนทดแทน

การติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงาน 
แสงอาทิตย์ การท�าไบโอแกสจากมูลสัตว์และเศษอาหาร
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 จำกกำรจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชำติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว ผู้บริหำรกลุ่ม KSL ได้น�ำแนวคิดดังกล่ำวมำปรับใช้กลุ่มบริษัทฯ โดยกำรน�ำ 

หลักกำรของศูนย์กสิกรรมธรรมชำติ มำปรับใช้กับผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 

 ชาวไร่ 

  กลุ่ม KSL ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตชำวไร่ด้วยศำสตร์พระรำชำ และสนับสนุนเชิงวิชำกำรและกำรปฎิบัติกำรปลูกอ้อยเพื่อลดต้นทุน 

 กำรผลิตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของชำวไร่ให้เกิดควำมยั่งยืน

  1. ส่งเสริมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับชำวไร่

  2. ส่งเสริมให้เกิดยุวเกษตรกร ให้สืบทอดอำชีพกำรท�ำไร่อ้อยในครอบครัวของเกษตรกรรำยย่อย เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรผลิตอ้อย 

   อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต

  3.  ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตอ้อยเชิงคุณภำพ โดยเน้นกำรลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่

  4.  ส่งเสริมให้ชำวไร่ใช้กำกหม้อกรอง น�้ำส่ำ ในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงดิน โดยกำรให้ควำมรู้อย่ำงถูกวิธี

 พนักงาน 

  พนกังำนสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมคีวำมสขุ มกีำรพฒันำศกัยภำพอย่ำงต่อเนือ่งส่งเสรมิควำมเป็นผูน้�ำในทกุระดบัเพือ่กำรเตบิโตในกำรท�ำงำน 

  และส่งเสริมเรื่องกำรน�ำศำสตร์พระรำชำด้ำนหลักกำรทรงงำน 23 ข้อมำปรับใช้เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตพนักงำน

  1. ส่งเสริมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของกำรพึ่งพำตนเอง ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน

  2. น้อมน�ำเอำหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯมำประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำนในองค์กร

ชาวไร่ 

ลูกค้าและ
ผู้บริโภค

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน 

ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

ภาครัฐ

พนักงาน

ตามรอยพระราชา
สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
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 ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

  กลุ่ม KSL ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมุ่งม่ันที่จะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคมโดยรวม  

 และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบ้ำน วัด โรงเรียน ให้เกิดกำรพึ่งตนเอง ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตควำมเป็นอยู่ของชุมชน

  1. ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม ไม่เอำเปรียบชุมชนและมีควำมจริงใจในกำรแก้ไขปัญหำ เมื่อเกิดข้อพิพำทกับชุมชน

  2.  ส่งเสริมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของกำรพึ่งพำตนเอง ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน

  3.  สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงชุมชนกับโรงงำน เพื่อลดควำมขัดแย้ง

 ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

  สร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ว่ำบริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำล ให้ควำมใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 โดยยึดมั่นในหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

 ภาครัฐ

  1. กลุ่ม KSL จะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำลเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรยึดมั่นในกำรปฎิบัติตำมกฎหมำย และกฎระเบียบของทำงภำครัฐ 

   และรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด

  2.  สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงโรงงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง

 ลูกค้าและผู้บริโภค

  1. กลุ่ม KSL มุ่งเน้นให้ลูกค้ำได้รับสินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ มีควำมสะอำดปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต 

   ของลูกค้ำและผู้บริโภค

  2. สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กับลูกค้ำที่สนับสนุนธุรกิจที่มีธรรมำภิบำล และที่ให้ควำมส�ำคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ภำยใต ้

   หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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 โครงกำรนี้เกิดจำกด�ำริของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เนื่องในวำระที่ บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)  

มีอำยุครบ 70 ปี ในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ สู่ชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

(บ ว ร : บ้ำน วัด โรงเรียน) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (พนักงำนในโรงงำน) อบรมเผยแพร่ศำสตร์ของพระรำชำสู่ ผู้ถือหุ้น พนักงำน และผู้ที่สนใจ 

โครงการ 
70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง

จ�านวนโครงการที่ได้ด�าเนินการในปี 2555-2557

 ปี2555/2556 ปี2556/2557

 จ�านวน จ�านวน

ก. ศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน (บวร) พื้นที่ 5 โรงงำน 

 พื้นที่บ้ำน  1 12 13

 วัด  1   9 10

 โรงเรียน  2 12 14

ข. ศูนย์เรียนรู้สู่พนักงำนในโรงงำน 5 โรงงำน     5   5

ค. เผยแพร่ควำมรู้โดยกำรอบรม      0

 ผู้มีส่วนได้เสีย   0

 พนักงำน  1   5   6

 ผู้ที่สนใจ     4   4

  รวม 5  47   52

กลุ่มเป้าหมาย รวม

โครงการย่อย (ก) 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน (บวร)

โครงการย่อย (ข) 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่พนักงานในโรงงาน

โครงการย่อย (ค) อบรมเผยแพร่ความรู้
ตามศาสตร์ของพระราชาสู่ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และผู้ที่สนใจ

โครงการ 
70 ปี KSL 

สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง



รายงานประจ�าปี 2557    83

โครงกำรย่อย ก : โครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน บ้ำน วัด โรงเรียน : (บวร)

 บ้าน

 1. เป็นศูนย์เรียนรู้หรือศูนย์ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกรอบแนวคิดของทฤษฎีใหม่ให้กับคนในชุมชนและ 

  ผู้ที่สนใจได้

 2. สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยภำยในหมู่บ้ำน ในรูปแบบต่ำงๆ ได้ เช่นกองทุน ธนำคำร กลุ่มอำชีพ เป็นต้น

 3. สำมำรถเชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรต่ำงๆทั้งภำครัฐและเอกชน

 วัด

 1. เป็นศูนย์กลำงของควำมสัมพันธ์ในชุมชน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเกิด แก่ เจ็บ ตำย ชุมชนก็หันมำพึ่งวัด 

 2. วัดสำมำรถในกำรเป็นศูนย์กลำงในกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน ในรูปแบบกำรพึ่งตนเอง  

  ลดรำยจ่ำยในครัวเรือน รวม
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 โรงเรียน

 1. ให้เกิดกำรบูรณำกำรหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในเรื่องหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

 2. ให้นักเรียนสำมำรถน�ำควำมรู้ และทักษะติดตัวเพื่อน�ำไปใช้ในกำรด�ำรงชีวิตในอนำคต

 3. โรงเรียนต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียนอื่นและชุมชนได้

โครงกำรย่อย ข : โครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่พนักงำนในโรงงำน

 1. ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งสนับสนุนกิจกรรมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ชุดท�ำผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบในกำรท�ำปุ๋ย เป็นต้น

 2. พนักงำนต้องน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบกำรพึ่งตนเอง และกำรลดรำยจ่ำยในครัวเรือนมำปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม

 3. เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงพนักงำนในส่วนงำนต่ำงๆ 
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โครงกำรย่อย ค : อบรมเผยแพร่ควำมรู้ตำมศำสตร์ของพระรำชำ สู่ผู้ถือหุ้น พนักงำน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และผู้ที่สนใจ

 1. อบรมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงำน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งสอนภำคปฏิบัติตำมหลักสูตรฐำนเรียนรู้  

  18 ฐำน

 ตัวอย่ำงกำรด�ำเนินกำรโครงกำรย่อยต่ำงๆ

 1. โครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตพนักงำนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์ฯ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ของพนักงำน บริษัท น�้ำตำล 

  ขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) สำขำวังสะพุง เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภำคม พ.ศ. 2557  
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 2. โครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำชีวิตนักเรียนบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์ฯ เคเอสแอล ริเวอร์แคว โรงเรียนในพ้ืนที่โรงงำน 

  น�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด (100 คน) เมื่อวันที่ 7- 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2557  

 3. โครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำชีวิตเกษตรกรบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์ฯ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ชุมชนในพื้นที่รอบโรงงำน 

  น�้ำตำลนิวกรุงไทย (100 คน) หนึ่งในศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนำยน พ.ศ. 2557  
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 4. โครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำชีวิตเกษตรกรบนพ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงงำนน�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด  

  (100 คน) หนึ่งในศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนำยน พ.ศ. 2557

 5. คณะผู้บริหำรและพนักงำน กลุ่มน�้ำพอง ร่วมเปิดป้ำยศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน “บ้ำนสร้ำงแซ่ง” อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น  

  วันที่ 26 ตุลำคม พ.ศ. 2557   

 และในปี 2558 โครงกำร 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียงจะยังด�ำเนินกำรต่อเนื่องจนครบถ้วน 70 กิจกรรมพอเพียงตำมที่บริษัทตั้งเป้ำไว้
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การควบคุมภายใน
 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรธุรกิจโดยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถรักษำไว้ได้ซึ่งผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้น พนักงำน และผู้มีส่วนร่วมต่ำงๆ กับธุรกิจของบริษัท เนื่องจำกระบบควบคุมภำยในที่เริ่มต้นจำกใช้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

โดยระมัดระวังต่อควำมเสี่ยงทำงธุรกิจและกำรด�ำเนินกำร จะช่วยเกื้อหนุนต่อประสิทธิผลและประสิทธิภำพของธุรกิจทั้งในด้ำนกำรเงิน และกำร

ด�ำเนินกำร เพื่อให้มั่นใจได้ถึงกำรบรรลุเป้ำประสงค์ที่องค์กรก�ำหนด

 ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2557 เม่ือวันที่ 23 ธันวำคม 2557 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ประเมินควำมเพียงพอ 

ของระบบควบคุมภำยในจำกรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้มีกำรพิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรคร้ังที่  6/2557  

เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2557 ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภำยใน 5 ด้ำน คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเสี่ยง 

กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำมที่มีกำรขยำยควำมเป็นหลักกำรย่อยๆ อีก 17 หลักกำร

จำกผลกำรพิจำรณำคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทอยู่ในเกณฑ์เพียงพอโดยเฉพำะในเรื่องกำรท�ำธุรกรรม

กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวรวมทั้งกำรติดตำม ควบคุม ดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย 

เพื่อป้องกันกำรที่กรรมกำร หรือผู้บริหำรน�ำทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนำจ

 ส�ำหรับกำรตรวจสอบภำยใน ซ่ึงเป็นส่วนส�ำคัญของระบบควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม 

ระบบกำรควบคุมภำยในของกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือประเมินควำมเพียงพอและ      

ควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในที่ได้จัดวำงไว้ และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมำส ซึ่งผลกำรตรวจสอบ

ตำมแผนงำนตรวจสอบในปี 2557 ไม่พบรำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องท่ีส�ำคัญ

ในระบบกำรควบคุมภำยใน หรือฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ เป็นผู้ก�ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ฝ่ำยจัดกำรน�ำไปปฏิบัติ ฝ่ำยจัดกำร

เป็นผู้รับผิดชอบในกำรก�ำหนด วิเครำะห์ ประเมินผล และออกแบบระบบงำน โดยน�ำปัจจัยเสี่ยงที่ค�ำนึงถึงปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก ซึ่งกำร

วำงแผนกำรด�ำเนินธุรกิจหรือกำรปฏิบัติงำนจะค�ำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่ำว ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุม เพ่ือ

ควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยรำยละเอียดปัจจัยควำมเสี่ยงได้มีกำรระบุไว้แล้ว

 ในระหว่ำงปี 2557 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและส�ำนักบริหำรควำมเสี่ยงและพัฒนำระบบได้จัดให้มีกำรด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ

กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 

 1.  จดัท�ำนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร     จรรยำบรรณแนวปฏบิตัทิีด่ีในกำรด�ำเนนิกำรธรุกจิ และนโยบำยกำรให้ ข้อมลูกำรกระท�ำผดิ และกำร 

   ทุจริต กำรสอบสวน และกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

 2.  ทบทวนนโยบำยแนวทำงและคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 3.  จัดท�ำเนื้อหำเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรให้กำรอบรม เร่ืองกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ และนโยบำย 

   กำรให้ข้อมูลกำรกระท�ำผิดและกำรทุจริต กำรสอบสวน และกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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 4.  อบรมผู้บริหำรและพนักงำนทั้ง 7 สถำนประกอบกำรตำมเนื้อหำที่กล่ำวถึงข้ำงต้น

 5.  ประเมินโอกำสควำมเสี่ยงของทุจริต ที่อำจจะเกิดขึ้นทั้ง 7 สถำนประกอบกำร

 6.  ก�ำหนดสำเหตุควำมเสี่ยง และผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงตำมสำยงำนในแต่ละปัจจัยเสี่ยงประจ�ำปี 2557 ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำและอนุมัติจำก 

   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 7.  จัดท�ำแผนสนับสนุนกำรวิเครำะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงใหม่ประจ�ำปี 2557 พร้อมทั้งจัดหำแนวทำงและมำตรกำรในกำรตอบสนองต่อ 

   ควำมเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรร่วมจัดท�ำรำยงำนสรุปสถำนะควำมเสี่ยงครั้งที่ 1 / 2557

 8.  ประชุมเตรียมกำรให้ส�ำนักบริหำรควำมเสี่ยงฯลงพื้นที่ปฎิบัติงำนทั้ง 7 สถำนประกอบกำรตำมแผนสนับสนุนข้ำงต้น

 9.  สนับสนุนจัดท�ำรำยงำนสรุปสถำนะควำมเสี่ยงประจ�ำปี 2557 รวม 3 ครั้งให้กับผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงตำมสำยงำนของกลุ่มบริษัททั้ง 7  

   สถำนประกอบกำร

 10. สรุปรำยงำนสถำนะควำมเสี่ยงประจ�ำปี 2557 ของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมกำรของบริษัท โดยแสดงข้อมูลรำยกำรควำมเสี่ยงที่คงที่  

   ควำมเสี่ยงที่ลดลงและควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสำเหตุอย่ำงละเอียดเพื่อให้ฝ่ำยจัดกำรน�ำไปด�ำเนินกำรและวำงแผนให้เหมำะสมต่อไป

 นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้พิจำรณำผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวคิด 

COSO - ERM และกำรประเมินควำมเสี่ยงในเรื่องทุจริตขององค์กร โดยใช้ข้อมูลพื้นฐำนจำกนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำร

ด�ำเนินธุรกิจ และนโยบำยกำรให้ข้อมูลกำรกระท�ำผิดและกำรทุจริต ผลกำรพิจำรณำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำร

ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้ และยังสำมำรถพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์

ขององค์กรและส่วนงำนต่ำงๆ อีกด้วย
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รำยกำรระหว่ำงกันที่เปิดเผยในส่วนน้ีเป็นรำยกำรระหว่ำงกันในระหว่ำงปี 2557 และ 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม ของแต่ละปี ประกอบด้วย 

รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมและบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

บริษัทย่อย

 บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นในบริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด ในอัตรำส่วนร้อยละ 90.21 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย ของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.79 ซึ่งน้อยกว่ำร้อยละ 10
และกำกน�้ำตำล ดังนั้น รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่ำเป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด ในอัตรำส่วนร้อยละ 95.78 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อำจมี
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย ควำมขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 4.22 ซึ่งน้อยกว่ำ 
และกำกน�้ำตำล ร้อยละ 10 ดังนั้น รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่ำเป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยในรำยกำร
  ระหว่ำงกัน

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นในบริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด ในอัตรำส่วนร้อยละ 98.61 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อำจมีควำม 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย ขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.39 ซึ่งน้อยกว่ำร้อยละ 10
และกำกน�้ำตำล ดังนั้น รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่ำเป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นในบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด ในอัตรำส่วน ร้อยละ 40.77 บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ  
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทั้ง จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 55.70 ท้ังนี้ มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เก่ียวข้องกับ 
จัดสรรที่ดินเพื่อกำรเกษตรและเป็นศูนย์ฝึกอบรม กรรมกำรบริษัท ถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 0.91 ซึ่งน้อยกว่ำร้อยละ 10 ดังนั้น รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อย
และสัมมนำ และอำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำ ไม่ถือว่ำเป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 23.82 ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 38.36

ประกอบธุรกิจท่ำเทียบเรือและคลังสินค้ำ และมีกรรมกำรร่วมกันคือ นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์

รวมทั้งธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และนำยชลัช ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด  เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.87 บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 23.11
ประกอบธุรกิจตัวแทนในกำรส่งออกน�้ำตำลทรำย บริษัท โรงน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 16.04 และบริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด   
  ถือหุ้นร้อยละ 9.60 ทั้งนี้มีกรรมกำรร่วมกันคือ นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล 
  นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ และนำยชลัช ชินธรรมมิตร์

บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นใน บริษัทน�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด ในอัตรำส่วนร้อยละ 98.49 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และกรรมกำรของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้นรำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อย

และกำกน�้ำตำล และด�ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร  ไม่ถือว่ำเป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. บริษัทถือหุ้นใน Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ในอัตรำส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และกรรมกำรของบริษัทถือหุ้น ในบริษัทย่อย ดังนั้น รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อย
และกำกน�้ำตำล  ไม่ถือว่ำเป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน

Koh Kong Plantation Co., Ltd. บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมใน Koh Kong Plantation Co., Ltd. ในอัตรำส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
ประกอบธุรกิจเพำะปลูกอ้อย  และกรรมกำรของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อย
  ไม่ถือว่ำเป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัทร่วม

 บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด	 เป็นบริษัทร่วม	โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ	32.50	ผู้ถือหุ้นใหญ่	และกรรมการซึ่งถือเป็นบุคคลที่อาจมี

ประกอบธุรกิจผลิตกรดกลูตามิค	ผงชูรส		 ความขัดแย้ง	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	18.00	ผู้ถือหุ้นใหญ่อื่น	ได้แก่	กลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวัน

(ปัจจุบันบริษัทมิได้มีธุรกรรม	แต่เสมือนบริษัทโฮลดิ้ง		 และมีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ	นายจ�ารูญ	ชินธรรมมิตร์	นายสุขุม	โตการัณยเศรษฐ์

เข้าไปถือหุ้นในบริษัท	จันทบุรีสตาร์ช	จ�ากัด		 และนายธวัทชัย	โรจนะโชติกุล

ซึ่งผลิตแป้งมัน)

รายการระหว่างกัน 
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด
เป็นผู้สนับสนุนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ ถือหุ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ มีกรรมกำรร่วมกับบริษัทคือ นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์ 
และสำรสนเทศให้แก่บริษัทและบริษัทในกลุ่ม

บริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51.31 และมีกรรมกำรร่วมกับบริษัทคือ 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำย นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์  นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล
ผลิตภัณฑ์เซรำมิค นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ และนำยชลัช ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 47.10 และมีกรรมกำรร่วมกับบริษัทคือ  
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยผงชูรส นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล
  และนำยสมชำย ชินธรรมมิตร์

บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 78.50 และมีกรรมกำรร่วมกับบริษัทคือ
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์ นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์  
  นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ และนำยประภำส ชุติมำวรพันธ์

บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 93.01 ไม่มีกรรมกำรร่วมกัน
ประกอบธุรกิจผลิตสินค้ำแปรรูป

บริษัท อมำโก้ จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ไม่มีกรรมกำรร่วมกัน
ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ำยยำก�ำจัดศัตรูพืช

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ�ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกับบริษัทคือ นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย และนำยกำรุณ กิตติสถำพร
ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ำยวัตถุดิบ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ส�ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม 

1. รายละเอียดรายการระหว่างกัน
   1.1 รำยกำรซื้อ-ขำยสินค้ำและบริกำรตำมปกติของธุรกิจ รวมถึงปริมำณรำยกำรคงค้ำง 

   (ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556)

 ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการ ความจ�าเป็นและ
   /เงื่อนไขที่ส�าคัญ (พันบาท) ความสมเหตุสมผล
  31 ต.ค. 57 31 ต.ค. 56

บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) - ขำยกำกน�้ำตำลทรำย 28,398 28,690 บริษัท และบริษัทย่อยขำยกำกน�้ำตำลให้บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด

       เพื่อน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต ซึ่งกำรขำยสินค้ำดังกล่ำว

   - ยอดคงค้ำงเงินรับ - 1,396 เป็นไปตำมธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท รำคำที่คิดระหว่ำงกัน

    ล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ    เป็นรำคำตลำด ซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกติทั่วไป

  บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด - ขำยน�้ำตำลทรำย - 29 และบริษัทย่อยรับจ้ำงปรับปรุงเครื่องจักรให้บริษัท

   - รับจ้ำงปรับปรุงเครื่องจักร 2,420 - รำชำชูรส จ�ำกัด รำคำที่คิดระหว่ำงกัน เป็นรำคำต้นทุน

   - ลูกหนี้อื่น 2,589 - รวมกับค่ำบริหำรจัดกำร 

  บริษัท เคเอสแอล อะโกร - ขำยน�้ำตำลทรำย 265 246  

    แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด   

  บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด - ขำยกำกน�้ำตำล 28,088 - 

   - ลูกหนี้กำรค้ำ    31  -

บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) - ค่ำสินค้ำอื่นๆ เช่น 75 127 บริษัทขำยสินค้ำอื่นๆ ได้แก่ พัสดุ อะไหล่ ให้แก่

    ค่ำพัสดุ อะไหล่   บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด เพื่อน�ำไปใช้ในกำรผลิต

   - ลูกหนี้กำรค้ำ ได้แก่  36 27 โดยรำคำที่ขำยเป็นไปตำมรำคำต้นทุน

    ค่ำขำยพัสดุ   รวมกับค่ำบริหำรจัดกำร

   - ลูกหนี้อื่น ได้แก่  3 14   

    ค่ำน�้ำดิบ
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 ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการ ความจ�าเป็นและ
   /เงื่อนไขที่ส�าคัญ (พันบาท) ความสมเหตุสมผล
  31 ต.ค. 57 31 ต.ค. 56

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด  - ค่ำเคมีภัณฑ์ และค่ำน�้ำดื่ม 1,104 237 กลุ่มบริษัทซื้อสินค้ำเคมีภัณฑ์ ได้แก่ โซดำไฟ และ

   - เจ้ำหนี้กำรค้ำ ได้แก่  243 - กรดเกลือ จำกบริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด เพื่อใช้ส�ำหรับ

    ค่ำใช้เคมีภัณฑ์   ล้ำงเครื่องจักรภำยในโรงงำนน�้ำตำล โดยบริษัทได้มีกำร

   - เจ้ำหนี้อื่น ได้แก่ 54 12 เปรียบเทียบรำคำขำยกับคู่ค้ำรำยอื่น ผลปรำกฏว่ำรำคำขำย

    ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด   ของบริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด ต�่ำกว่ำ เนื่องจำกเคมีภัณฑ์เป็น

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด   - ค่ำเคมีภัณฑ์ และค่ำน�้ำดื่ม 23  488 ผลพลอยได้จำกกำรผลิตของบริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด

   - เจ้ำหนี้อื่น ได้แก่   - 2 

     ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด   

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด   - ค่ำเคมีภัณฑ์ 23 58

     และค่ำน�้ำดื่ม    

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด  - ค่ำเคมีภัณฑ์ และค่ำน�้ำดื่ม 84 20

   - เจ้ำหนี้อื่น ได้แก่ 2 8

    ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต -  ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 4,276 3,288 ตำมพรบ. อ้อยและน�้ำตำล กำรส่งออกน�้ำตำลต้องท�ำผ่ำน

  เทรดดิ้ง จ�ำกัด     บริษัทที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด  - ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 2,411 2,464 (กอน.) อนุญำตเท่ำนั้น กลุ่มบริษัทและบริษัท ประจวบ 

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด  -  ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 4,203 4,261 อุตสำหกรรม จ�ำกัด จึงได้ตั้งบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์

       ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด ขึ้นมำ เพื่อเป็นตัวแทนจัดกำรสินค้ำ 

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด  - ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 770 297 และด�ำเนินกำรเรื่องเอกสำรกำรส่งออกเท่ำนั้น โดยบริษัท เค 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  - ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก - 830 เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด คิดค่ำบริกำรกับบริษัท   

บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขต จ�ำกัด  -  ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก - 301 ในกลุ่มตำมปริมำณสินค้ำ ซึ่งเป็นไปตำมรำคำทุน   

บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด  -  ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก - 741 รวมค่ำบริหำรจัดกำร   

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล - ค่ำฝำกสินค้ำและ 32,942 40,675 บริษัทมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องใช้ท่ำเทียบเรือและ

  จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  ขนถ่ำยน�้ำตำล   บริกำรขนถ่ำยน�้ำตำลเพื่อส่งออกให้กลุ่มโรงงำนน�้ำตำล

    เพื่อส่งออก   บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด ก�ำหนดค่ำบริกำร

   - รำยได้อื่น ได้แก่ ค่ำส่วนลด 1,333 1,840 ฝำกสินค้ำและค่ำขนถ่ำยน�้ำตำลเพื่อส่งออก

   - เจ้ำหนี้อื่น 487 138 จำกปริมำณสินค้ำและระยะเวลำกำรฝำก ซึ่งเป็นไป

       ตำมรำคำตลำดและมีเงื่อนไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกติทั่วไป

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด  - ค่ำฝำกสินค้ำและ 24,638 12,922  

    ขนถ่ำยน�้ำตำลเพื่อส่งออก  

   - รำยได้อื่น ได้แก่ ค่ำส่วนลด 1,982 -

   - เจ้ำหนี้อื่น   186 -

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด  - ค่ำฝำกสินค้ำและ  13,433 31,976  

    ขนถ่ำยน�้ำตำลเพื่อส่งออก

   - รำยได้อื่น ได้แก่ ค่ำส่วนลด 705 -

   - ลูกหนี้อื่น 70 -

   - เจ้ำหนี้อื่น 509 - 

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด  - ค่ำฝำกสินค้ำและ 11,338 6,445  

    ขนถ่ำยน�้ำตำลเพื่อส่งออก

   - รำยได้อื่น ได้แก่ ค่ำส่วนลด 1,719 61  

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท เค.เอส.แอล.  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 4,310 5,226 บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น

  ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด - ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 147 210 ศูนย์บริกำรคอมพิวเตอร์ให้บริกำรภำยในกลุ่มบริษัท

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 2,018 1,692 บริษัทมีกำรก�ำหนดรำคำค่ำบริกำรระหว่ำงกันโดยค�ำนวณ

   - ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 50 58 จำกต้นทุนเงินลงทุนและกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 2,995 3,731 เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด และน�ำตัวเลขที่ได้มำ 

        จัดสรรเพื่อคิดค่ำบริกำรตำมปริมำณกำรใช้งำนจริงของ

   - ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 124 142 แต่ละบริษัท
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 ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการ ความจ�าเป็นและ
   /เงื่อนไขที่ส�าคัญ (พันบาท) ความสมเหตุสมผล
  31 ต.ค. 57 31 ต.ค. 56

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 1,735 1,372  

   - ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 46 54  

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 22 57  

บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 205 179  

บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขต จ�ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 531 444  

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 685 471  

Koh Kong Plantation Co., Ltd.  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 157 135  

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)  บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ�ำกัด (มหำชน) - ค่ำเคมีภัณฑ์และ 6,424 7,328 บริษัทซื้อเคมีภัณฑ์และอะไหล่เครื่องจักรจำกบริษัท

    อะไหล่เครื่องจักร    สหมิตรเครื่องกล จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อใช้ในกำรผลิตน�้ำตำล

   - เจ้ำหนี้อื่น ได้แก่  3,390 126 บริษัทได้มีกำรเปรียบเทียบรำคำขำยกับคู่ค้ำรำยอื่น

    ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด   ผลปรำกฏว่ำรำคำขำยของ บริษัท สหมิตรเครื่องกล

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด  - ค่ำเคมีภัณฑ์และ - 1,546 จ�ำกัด (มหำชน) ต�่ำกว่ำ

    อะไหล่เครื่องจักร 

   - เจ้ำหนี้อื่น ได้แก่  - 1,406  

    ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด   - ค่ำเคมีภัณฑ์และ - 24  

    อะไหล่เครื่องจักร 

   

 1.2 ค่ำเช่ำพื้นที่ (ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556) 

 ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการที่ส�าคัญ มูลค่าของรายการ (พันบาท) ความจ�าเป็นและ
    31 ต.ค. 57  31 ต.ค. 56 ความสมเหตุสมผล

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด  เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน 202.84 ตำรำงเมตร  730 619 บริษัทให้พื้นที่เช่ำแก่บริษัทในกลุ่มเป็นระยะเวลำนำนแล้ว

 จ�ำกัด (มหำชน)  และที่จอดรถ ตำรำงเมตรละ 300   เนื่องจำกต้องกำรให้บริษัทในกลุ่มตั้งส�ำนักงำน

   และ 250 บำท ตำมล�ำดับ    ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในกำรบริหำรจัดกำร

   ต่อสัญญำทุก 1 ปี      โดยคิดค่ำเช่ำตำมรำคำตลำดและมีเงื่อนไขเป็นไปตำม

   (01/09/57 - 31/08/58)   กำรค้ำปกติทั่วไป ณ วันที่เริ่มท�ำสัญญำเช่ำครั้งแรก

  บริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน 495.54 ตำรำงเมตร 1,727 1,440 โดยเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรเช่ำพื้นที่และทรัพย์สิน

   และที่จอดรถ ตำรำงเมตรละ 300 และ   ได้ก�ำหนดให้เป็นไปตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน โดยค�ำนึง

   242 บำท ตำมล�ำดับต่อสัญญำทุก 1 ปี     ถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ

   (01/01/57 - 31/12/57)

  บริษัท เค.เอส.แอล.  เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน 432.62 และ 202.84 896 609  

  ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ำกัด ตำรำงเมตร และที่จอดรถ ตำรำงเมตรละ

   300 บำท และ 200 บำท ต่อสัญญำ  

   ทุก 1 ปี (01/08/57 - 30/07/58)

  บริษัท อมำโก้ จ�ำกัด เช่ำที่ดิน 536 ตำรำงเมตร  23 23  

   รำคำ 1,996 บำท ต่อเดือน อำยุสัญญำ 

   20 ปี (01/02/47-31/01/67) 

   รำคำปรับขึ้น 10 % ทุกๆ 3 ปี 

  บริษัท เค เค วู้ด  เช่ำที่ดิน 1,728 ตำรำงวำ 97 90  

     อินดัสตรี จ�ำกัด รำคำ 99,220 และ 90,200 บำทต่อปี 

   ตำมล�ำดับ ต่อสัญญำทุก 3 ปี 

   (15/01/57-14/01/60) 

   รำคำปรับขึ้น 10 % ทุกๆ 3 ปี
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 ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการที่ส�าคัญ มูลค่าของรายการ (พันบาท) ความจ�าเป็นและ
    31 ต.ค. 57  31 ต.ค. 56 ความสมเหตุสมผล

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด บริษัท เค.เอส.แอล  เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน พร้อมเฟอร์นิเจอร์  108 108 บริษัทให้พื้นที่เช่ำแก่บริษัทในกลุ่มเป็นระยะเวลำนำนแล้ว

  เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 30.00 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ   เนื่องจำกต้องกำรให้บริษัทในกลุ่มตั้งส�ำนักงำน

   300 บำท ต่อสัญญำ ทุก1 ปี   ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในกำรบริหำรจัดกำร 

   (01/09/57-31/08/58)    โดยคิดค่ำเช่ำตำมรำคำตลำด และมีเงื่อนไขเป็นไปตำม

       กำรค้ำปกติทั่วไป ณ วันที่เริ่มท�ำสัญญำเช่ำครั้งแรก 

      โดยเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรเช่ำพื้นที่และทรัพย์สินได้

      ก�ำหนดให้เป็นไปตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกันโดยค�ำนึงถึง

      ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ 

บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด ค่ำเช่ำที่ดิน  270 ไร่ รำคำไร่ละ 200 163 บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด เช่ำที่ดินของบริษัท

   740 บำท ต่อสัญญำทุก 3 ปี    แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด เพื่อใช้เป็นแปลง

   (04/08/56 - 03/08/59)   ทดลองปลูก และวิจัยพันธุ์อ้อย ซึ่งค่ำเช่ำเป็นไปตำม

      รำคำที่ตกลงร่วมกัน 

 1.3 เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อยจำกบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

  (ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556)         
         

                                  หน่วย : พันบาท

 ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557
 ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  กู้เพิ่ม ช�าระคืน ยอดคงเหลือ  ดอกเบี้ยจ่าย ความจ�าเป็นและ
   1 พ.ย. 56 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค 57  ความสมเหตุสมผล

บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด บริษัท เค.เอส.แอล.  - 764,480 (764,480) - 7,104 บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด ได้รับ

  เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด      กำรสนับสนุนทำงกำรเงินผ่ำนบริษัท เค เอส แอล

        เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบ

        ข้อบังคับของรำชกำรในเรื่องกำรส่งออกน�้ำตำล

        โดยบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด ท�ำหน้ำที่เป็น 

        บริษัทตัวกลำง (ผู้กู้) ในกำรขอวงเงินสินเชื่อเพื่อ

        ธุรกรรมกำรส่งออกกับทำงธนำคำร และปล่อยกู้ต่อ

        ให้แก่โรงงำนบริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด

        โดยบริษัทประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด จะวำงค�้ำ

        ประกันเงินกู้กับธนำคำรด้วยน�้ำตำลที่จะส่งออก

        และน�ำตั๋วสัญญำใช้เงินมำวำงเพื่อเป็นหลักประกัน

        ที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด

        ทั้งนี้หลักประกันดังกล่ำวครอบคลุมวงเงินสินเชิ่อ

        และไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรค�้ำประกัน

        วงสินเชื่อระหว่ำงกัน 

          

หน่วย : พันบาท

 ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556
 ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  กู้เพิ่ม ช�าระคืน ยอดคงเหลือ  ดอกเบี้ยจ่าย ความจ�าเป็นและ
   1 พ.ย. 55 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค 56  ความสมเหตุสมผล

บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด บริษัท เค.เอส.แอล.  - 657,020 (657,020) - 3,138 บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด ได้รับ

  เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด      กำรสนับสนุนทำงกำรเงินผ่ำนบริษัท เค.เอส.แอล.

        เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบ

        ข้อบังคับของรำชกำรในเรื่องกำรส่งออกน�้ำตำล

        โดยบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด ท�ำหน้ำที่ 

        เป็นบริษัทตัวกลำง (ผู้กู้) ในกำรขอวงเงินสินเชื่อเพื่อ

        ธุรกรรมกำรส่งออกกับทำงธนำคำร และปล่อยกู้ต่อ

        ให้แก่โรงงำนบริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด

        โดยบริษัทประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด จะวำงค�้ำ

        ประกันเงินกู้กับธนำคำรด้วยน�้ำตำลที่จะส่งออก

        และน�ำตั๋วสัญญำใช้เงินมำวำงเพื่อเป็นหลักประกัน

        ที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด

        ทั้งนี้หลักประกันดังกล่ำวครอบคลุมวงเงินสินเชิ่อ

        และไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรค�้ำประกัน

        วงสินเชื่อระหว่ำงกัน 
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นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมติเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังนี้
 กรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ และได้ให้ควำมเห็นว่ำ เป็นรำยกำรที่มีควำมจ�ำเป็นและสมเหตุ
สมผลในกำรท�ำรำยกำร ซึ่งรำยกำรที่เป็นรำยกำรค้ำตำมปกติของกำรด�ำเนินธุรกิจนั้น บริษัทได้ก�ำหนดรำคำตำมรำคำตลำด 

นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
 1. รำยกำรค้ำตำมปกติของกำรด�ำเนินธุรกิจ เช่น กำรใช้ท่ำเรือและคลังสินค้ำของบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) และกำรซื้อขำย 
  น�้ำตำลระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย รำยกำรดังกล่ำวจะยังคงมีอยู่ในอนำคต ซ่ึงบริษัทจะด�ำเนินกำรโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท 
  เป็นส�ำคัญ และรำคำที่คิดต้องเป็นไปตำมรำคำตลำด 
 2. รำยกำรเช่ำพื้นที่และทรัพย์สิน จะเป็นไปตำมรำคำตลำด และเป็นรำคำค่ำเช่ำที่เท่ำกับกำรให้บุคคลอื่นเช่ำ
 3. รำยกำรซื้อขำยทรัพย์สินและเงินลงทุน รำยกำรซื้อขำยทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัท เป็นรำยกำรเพิ่มทุนเพื่อรักษำสัดส่วนกำรถือหุ้น 
  และกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู่และธุรกิจในอนำคต ซ่ึงนโยบำยที่ซ้ือขำยทรัพย์สินระหว่ำงกัน และกำรซ้ือขำยเงินลงทุน 
  ระหว่ำงกัน จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ และจะกระท�ำเท่ำที่จ�ำเป็นและเหมำะสม 
 4. รำยกำรกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง กำรกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง บริษัทจะกระท�ำเท่ำที่จ�ำเป็นและเหมำะสม   
  โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ
 5. รำยกำรพิเศษอื่นๆ เป็นรำยกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกข้อ 1-4
 รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อื่นใดในอนำคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น 
ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระ หรือ           
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือน�ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้น
ตำมแต่กรณี
 ทั้งนี้ รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตน้ัน คณะกรรมกำรบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
และข้อบังคับ ประกำศ  ค�ำสั่ง  หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผย
ข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเก่ียวโยงกัน และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย นอกจำกนี้ บริษัทจะเปิดเผยรำยกำร
ระหว่ำงกันในหมำยเหตุงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (56-1) ในปีต่อๆ ไป

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 10
 จำกโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน ที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมบำงบริษัทยังมีกำรถือหุ้นโดยบุคคลที่อำจมีควำมขัด

แย้งเกินกว่ำร้อยละ 10 นั้นมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 1. บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จ�ำนวนร้อยละ 38.36 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นนี้  

  เกิดขึ้นมำนำนแล้ว โดยที่ นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์และครอบครัว ได้เข้ำไปถือหุ้นบริษัทไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) เป็น 

  ลักษณะกำรลงทุนส่วนตัว และไม่ได้ถือแทนบริษัท ส่วนบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล  

  จ�ำกัด (มหำชน) จ�ำนวนร้อยละ 23.82 และไม่มีนโยบำยที่จะลงทุนเพ่ิม  ดังนั้นจึงไม่สำมำรถที่จะปรับโครงสร้ำงได้และมิได้ให้กรรมกำร 

  ของบริษัทขำยหุ้นนั้นให้กับบริษัท (ทั้งนี้ กำรที่กรรมกำรของบริษัทซื้อหุ้นในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) เป็นกำรลงทุน 

  ส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท) นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรไม่มีแรงจูงใจที่จะกระท�ำกำรใดๆ เพ่ือถ่ำยเทผลประโยชน์ไปที่บริษัทใด 

  บริษัทหนึ่ง เนื่องจำกผู้ถือหุ้นและกรรมกำรส่วนใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนมำกกว่ำบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)  

  นอกจำกนี้ในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ลจ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมกำรอีก 

  หลำยท่ำนที่มำจำกบริษัทน�้ำตำลอื่นๆ ดังนั้น จึงมีกำรคำนอ�ำนำจกันภำยในอยู่แล้วในทั้ง 2 บริษัท ท�ำให้กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงบริษัทและ 

  บริษัทไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) เป็นไปตำมรำคำและกลไกทำงกำรตลำด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองบริษัท

 2. บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จ�ำนวนร้อยละ 18.00 ผู้ถือหุ้นใหญ่อื่น ได้แก่กลุ่ม 

  นักธุรกิจชำวไต้หวัน ทั้งนี้ บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตช่ัน จ�ำกัด เดิมมิได้มีธุรกรรมอะไรยกเว้นมีที่ดินให้เช่ำ ต่อมำในปลำยปี 2547  

  บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด ได้เข้ำลงทุนในธุรกิจแป้งมันซ่ึงเป็นธุรกิจที่ไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจน�้ำตำล โดยลงทุนเพื่อหวัง          

  ผลตอบแทนให้รูปเงินปันผล ในอนำคต 

 จะเห็นได้ว่ำ โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่บำงบริษัทยังมีกำรถือหุ้นโดยบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเกินกว่ำร้อยละ 10 
นั้น เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันบริษัทพยำยำมที่จะปรับโครงสร้ำงให้มีควำมขัดแย้งกันน้อยที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยเกี่ยวกับ
กำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนำคต โดยบริษัทจะเข้ำลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง และไม่ให้บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเข้ำถือหุ้นใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่ำที่ก�ำหนดเว้นแต่จะกระท�ำเท่ำที่จ�ำเป็นและเหมำะสม และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ นอกจำกนี้ 
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งจะไม่เข้ำถือหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่จะท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งกับทำงบริษัท หรือธุรกิจที่มีลักษณะเป็นกำรแข่งขันกับบริษัท
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

 รอบบัญชีของบริษัทเริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
1. รำยงำนของผู้สอบบัญชี

 1)  ผู้สอบบัญชี

   ปี 2555 นำงสำววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4067 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด

   ปี 2556 นำงสำววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4067 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด

   ปี 2557  นำงสำววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4067 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด

 2)  สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ

   ปี 2555 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข

    โดยอธิบำยเพิ่มเติมเก่ียวกับขอบเขตควำมรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทย่อย 

   สำมแห่งในต่ำงประเทศและหกแห่งในประเทศ ซึ่งได้รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2555 นี้ งบกำรเงินของ 

   บริษัทย่อยดังกล่ำวแสดงยอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2555 จ�ำนวน 7,321.04 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 24.72 ของสินทรัพย์รวม  

   ยอดรำยได้รวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2555 จ�ำนวน 3,737.93 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.83 ของรำยได้รวม และมีขำดทุน 

   สุทธิรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2555 จ�ำนวน 322.03 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13.02 ของก�ำไรสุทธิรวม งบกำรเงินของบริษัทย่อย  

   ดังกล่ำวได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น กำรเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจ�ำนวนเงินของรำยกำรต่ำงๆ ของบริษัทย่อย 

   ดังกล่ำวในงบกำรเงินรวม ถือตำมรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่น

   ปี 2556 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข

   ปี 2557 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข

 

2. สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย และหลักเกณฑ์ในกำรท�ำงบกำรเงินรวม

  (รำยละเอียดของงบกำรเงินทั้งหมดนี้สำมำรถศึกษำได้จำกงบกำรเงิน ซึ่งงบกำรเงินปี 2556 เป็นงบปรับปรุงเพื่อใช้ในกำรเปรียบเทียบ)

 งบกำรเงินปี 2555 งบกำรเงินปี 2556 และงบกำรเงินปี 2557 ประกอบด้วยบริษัทย่อยจ�ำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง (ไม่รวมบริษัทย่อย ของบริษัท 

ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)) 

 ตำรำงที่ 1 : แสดงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัททำงตรงและทำงอ้อม

   อัตราร้อยละของการถือหุ้น
    2555 2556 2557

 บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด 90.21 90.21 90.21

 บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด 95.78 95.78 95.78

 บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด 98.61 98.61 98.61

 บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด 80.31 91.02 91.02

 บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 79.55 79.55 79.55

 บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด* 100.00 100.00 100.00

 บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด 100.00 100.00 100.00

 บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด 100.00 100.00 100.00

 บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิ้ง จ�ำกัด 100.00 100.00 100.00

 บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด 98.49 98.49 98.49

 บริษัท Koh Kong Plantation จ�ำกัด** 70.00 80.00 80.00

 บริษัท Koh Kong Sugar Industry จ�ำกัด 70.00 80.00 80.00

 บริษัท Wynn In Trading จ�ำกัด 100.00 100.00 100.00

 บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)*** 23.82 23.82 23.82
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หมายเหตุ
*  ชื่อเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จ�ากัด
**  ถือทางอ้อมผ่าน บริษัท Wynn In Trading จ�ากัด
***  อย่างไรก็ตาม ในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อ TSTE มีบริษัทย่อยของ 
 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน) อีก 5 บริษัท ได้แก่  บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ากัด  ท�าธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรง 
 และทางอ้อม 23.11% บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน�้ามัน จ�ากัด ท�าธุรกิจซื้อ-ขาย ให้เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�้ามันปาล์ม        
 อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 28.48% บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) ท�าธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตแป้งสาลี อัตรา     
 การถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 16.59% เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ TMILL บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ�ากัด ท�าธุรกิจรับฝากและขนถ่าย 
 สินค้า อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 19.30% บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ากัด ท�าธุรกิจให้บริการขนส่ง บริการรักษาความปลอดภัย และ 
 โรงงานผลิตถุงกระสอบพลาสติก อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 30.58% รายละเอียดสามารถดูได้จากข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูการ์     
 เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน) (TSTE) และ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (TMILL)

3. งบก�ำไรขำดทุน

 ในภำพรวม ปี 2557 บริษัท มีรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนรวมทั้งสิ้น 19,185 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 1 โดยรำยได้จะมำจำก

รำยได้จำกกำรขำย 18,728 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำรบริกำร 457 ล้ำนบำท บริษัทมีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 14,440 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ

ร้อยละ 3 และมีรำยได้อื่นๆ 447 ล้ำนบำท รวมบริษัทมีก�ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 5,191 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ

 ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 623 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 644 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 193 ล้ำนบำท ค่ำธรรมเนียมกองทุน 992 ล้ำนบำท ท�ำให้บริษัทมีก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 

2,740 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11

 ในปี 2557 บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงิน 834 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 และภำระภำษีเงินได้นิติบุคคล 109 ล้ำนบำท หัก    

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 159 ล้ำนบำท ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิในส่วนของบริษัท ลดลงร้อยละ 3 จำกปีที่ผ่ำนมำที่ 1,676 ล้ำนบำท ลดลงเป็น 1,626 ล้ำนบำท

ในปี 2557

 ตำรำงที่ 2 : แสดงงบก�ำไรขำดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 

   งบก�าไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท)  2557 2556 %เปลี่ยนแปลง 2555 

 รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 19,185 18,941 1% 22,212

 ต้นทุนจำกกำรด�ำเนินงำน   (14,440)   (14,961) -3%   (16,479) 

   ก�ำไรขั้นต้น 4,744 3,980 19% 5,734

 รำยได้อื่นๆ 447 777 -42% 493

      ก�ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำย 5,191 4,756 9% 6,226

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (623) (474) 31% (535)

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (644) (603) 7% (701)

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร (193) (182) 6% (163)

 ค่ำธรรมเนียมกองทุน (992)  (1,033)  -4% (1,064)

 ขำดทุนจำกสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  

    รวมค่ำใช้จ่ำย (2,451) (2,292) 7% (2,463)

    ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 2,740 2,464 11% 3,763

ต้นทุนทำงกำรเงิน (834) (672) 24% (556)

ส่วนแบ่งก�ำไรบริษัทร่วม (11) (0)  (8)

ภำษีเงินได้ (109) (132) -17% (726)

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่นๆ (159) 16  (118)

   ก�ำไรสุทธิ 1,626 1,676 -3% 2,354

   ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 0.97 1.01 -4% 1.50

   อัตรำก�ำไรขั้นต้น 24.73% 21.01%    25.81% 

   อัตรำก�ำไรสุทธิ 8.48% 8.85%   10.60%
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 เมื่อพิจำรณำในส่วนของโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนทั้งสิ้น 19,185 ล้ำนบำท บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยน�้ำตำลและกำกน�้ำตำล 

13,344 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 70 ของรำยได้ทั้งหมด รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลและเบนซิน 2,391 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 12 ของรำยได้

ทั้งหมด รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ ที่ซึ่งโรงไฟฟ้ำของบริษัทจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ จ�ำนวน 1,141 ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ 6 รำยได้จำกกำรขำยแป้งสำลี น�้ำมันปำล์ม และกระสอบ 1,161 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6 รำยได้ที่เหลือจะเป็นรำยได้จำกกำรขำย

ปุ๋ย รำยได้จำกงำนบริกำร และรำยได้อื่นๆ

 ตำรำงที่  3 : โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง
 

    โครงสร้างรายได้จากการด�าเนินงาน (ล้านบาท) 2557 2556 %  2555
   การเปลี่ยนแปลง

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน  
 รำยได้จำกกำรขำยน�้ำตำล 13,154 69% 12,408 66% 6% 15,494 70% 
   รำยได้จำกกำรขำยกำกน�้ำตำล 190 1% 30 0% 528% 146 1%
   รำยได้อื่นๆ จำกกำรขำยน�้ำตำล 136 1% 83 0% 65% 187 1%
   รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ (Firm) 1,141 6% 1,029 5% 11% 860 4%
   รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลและเบนซิน 2,391 12% 2,344 12% 2% 1,818 8%
   รำยได้จำกกำรขำยปุ๋ย 28 0% 11 0% 145% 3 0%
   รำยได้จำกกำรขำยข้ำวสำลี น�้ำมัน กระสอบ 1,161 6% 2,142 11% -46% 2,761 12%
   รำยได้จำกงำนบริกำร 466 2% 355 2% 31% 336 2%
 รำยได้อื่นๆ จำกกำรด�ำเนินงำน 518 3% 540 3% -4% 607 3%
  รวม 19,185 100% 18,941 100% 1% 22,212 100%
รำยได้อื่นๆ  
   รำยได้ค่ำเช่ำ 47 10% 53 7% -11% 54 11%
   รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ (Non-Firm) 43 10% 35 5% 22% 42 9%
   ก�ำไรจำกขำยสินทรัพย์และเงินลงทุน 16 4% 18 2% -9% 33 7%
   ก�ำไรจำกตรำสำรอนุพันธ์ 57 13% 246 32% -77% 121 25%
   ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน - 0% 183 24% -100% 28 6%
   รำยได้อื่นๆ  283 63% 242 31% 17% 216 44%
       รวม 447 100% 777 100% -42% 493 100%

4. งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

 ตำรำงที่ 4 : สรุปงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

  งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ล้านบาท)  2557 2556 %เปลี่ยนแปลง 2555

    เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 256 212 21% 290
    ลูกหนี้กำรค้ำ 1,657 881 88% 836
    ลูกหนี้ชำวไร่ 768 696 10% 755
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ 1,234 1,027 20% 748
    ลูกหนี้ค่ำอ้อยและค่ำตอบแทนกำรผลิต - - n/a 39
    สินค้ำคงเหลือ 4,348 3,647 19% 3,493
    ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 543 480 13% 570
    ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 27,088 25,138 8% 21,424
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�ำเนินงำน - - n/a 289
รวมสินทรัพย์ 40,134 36,017 11% 29,617
    หนี้สินหมุนเวียน 14,322 13,466 6% 12,323
    หนี้สินไม่หมุนเวียน 10,979 8,848 24% 5,262
รวมหนี้สิน 25,301 22,315 13% 17,585
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,833 13,703 8% 12,032
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น 7.93 7.35    6.54 
อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน 1.71 1.63   1.46
อัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน 1.48 1.39    1.17
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 ในปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 40,134 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ 36,017 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเนื่องจำก  
(1) กำรลงทุนใน ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมำจำกกำรลงทุนโครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และปรับปรุงโรงงำน
น�้ำตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อย ที่อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (2) กำรที่บริษัทมีกำรขยำยก�ำลังกำรหีบอ้อยเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มี
กำรปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริมกำรเพำะปลูกอ้อยมำกขึ้นเกิดลูกหนี้ชำวไร่เพ่ิมขึ้น (3) ในปีที่ผ่ำนมำลูกค้ำรับมอบน�้ำตำลช้ำกว่ำปกติ  
ส่งผลให้มีสินค้ำคงเหลือปลำยงวดสูงขึ้นโดยทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำว บริษัทมีกำรใช้วงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน และกำรออกตรำสำรหนี้ 
ส่งผลให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จำก 22,315 ล้ำนบำท ในปี 2556  เป็น 25,301 ล้ำนบำท จึงส่งผลให้อัตรำหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจำก 1.63 เท่ำ

ในปี 2556 เป็น 1.71 เท่ำ และอัตรำหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อทุนเพิ่มขึ้นจำก 1.39 เท่ำในปี 2556 เป็น 1.48 เท่ำ

5. งบกระแสเงินสด

ตำรำงที่ 5 : แสดงงบกระแสเงินสดของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

 งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้านบาท)  2557 2556 %เปลี่ยนแปลง 2555

 ก�ำไร + ค่ำเสื่อม + รำยกำร Non cash 3,875  3,370  15% 4,781
 เปลี่ยนแปลงใน Working Capital (2,278)           (1,604)     (1,070) 
    กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน 1,598  1,766  -10% 3,711 
 ลงทุนในที่ดิน อำคำร เครื่องจักร (สุทธิ)  (2,650) (4,242) -38% (4,249)
   กระแสเงินสดจำกกำรลงทุน (3,195) (6,294) -49% (4,415)
   กระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน 1,708  4,431  -61% 709 
 เงินสดเปลี่ยนแปลง 57  (91)   9
 เงินสดปลำยงวด 256  199    289 
 EBIT            2,740             2,464  11% 3,763
 Depreciation           1,131               950  19% 833

 EBITDA          3,871             3,414  13% 4,596
 
 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำนเข้ำ
มำทั้งสิ้น 3,875 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2556 ร้อยละ 15 อย่ำงไรก็ตำมสืบเนื่องจำกลูกหนี้ชำวไร่อ้อยที่เพิ่มขึ้นและสินค้ำคงเหลือสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ

ปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน 1,598 ล้ำนบำท ลดลง ร้อยละ 10 จำกปี 2556

 ในส่วนกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุน บริษัทและบริษัทย่อย มีกำรจ่ำยเงินจำกกิจกรรมกำรลงทุน (สุทธิ) ทั้งหมด 3,195 ล้ำนบำท โดย 
2,650 ล้ำนบำท เป็นกำรลงทุนในที่ดิน อำคำร เครื่องจักร (สุทธิ) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลงทุนใน โครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และ

ปรับปรุงโรงงำนน�้ำตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อย ที่อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 ในกิจกรรมกำรจัดหำเงิน บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับเงินสดสุทธิมำทั้งหมด 1,708 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกกำรกู้เงินระยะสั้น กำรออกตรำสำรหนี้ 

และกำรใช้วงเงินสินเชื่อระยะยำวในโครงกำรต่ำงๆ  

 6.อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

ตำรำงที่ 6 : แสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน เปรียบเทียบ3 ปีย้อนหลัง

    Financial Ratios    2014 2013 2012

 Short Term liquidity ratios
  Current Ratio 0.58 0.47 0.49
  Acid Test Ratio 0.26 0.19 0.19
  Collection period  32 23 19
  Days of Inventory 100 87 75
 Capital Structure and Solvency ratios  
  D/E Ratio  1.71 1.63 1.46
  IBD/E Ratio 1.48 1.39 1.17
  LTD to equity  0.69 0.57 0.42
  Times interest earned  3.28 3.67 6.76
 Return on Investment ratios       
     ROA 7% 7% 13%
     ROE 11% 12% 20%
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   Financial Ratios    2014 2013 2012

 Operating performance ratios
  Gross Profit Ratio 25% 21% 26%
     Operating Profits to Sales 14% 13% 17%
     Pretax Profit to sales  10% 9% 14%
     Net Income to Sales 8% 9% 11%
 Asset Utilization ratios 
     Sales to cash  84.38 77.6 77.79
     Sales to accounts receivables  11.13 15.4 18.9
     Sales to inventory 4.80 5.3 6.6
     Sales to fixed assets 0.73 0.8 1.2
     Sales to total assets 0.50 0.6 0.8
 Market Measures  
      Book Value per Share 7.93 7.35 6.54
  Earning Per Share  1.00 1.01 1.50

 จะเห็นได้ว่ำจำกปี 2557 อัตรำส่วนทำงกำรเงิน ในส่วนของ Liquidity ที่เป็นส่วนของ Current Ratio และ Acid Test Ratio ปรับตัวดีขึ้น 

สืบเนื่องจำกบริษัทอยู่ระหว่ำงเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเงินกู้ โดยใช้เงินกู้ระยะยำวเพิ่มขึ้น เนื่องจำกที่ผ่ำนมำบริษัทได้บริหำรเงินโดยใช้วงเงินสินเชื่อ

ระยะสั้นมำหมุนเวียนในกำรลงทุนโครงกำรก่อน จำกนั้นเมื่อถึงก�ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำเงินกู้ระยะยำว ทำงบริษัทจึงเปลี่ยนมำใช้วงเงินสินเชื่อ

ระยะยำวแทน กำรกระท�ำดังกล่ำวเป็นกำรบริหำรเงินเพื่อลดภำระดอกเบี้ยเงินกู้ลง แต่ท�ำให้อัตรำส่วนทำงกำรเงินในส่วนของ Current Ratio และ 

Acid Test Ratio ลดลงเช่นกัน

 ส�ำหรับอัตรำส่วนที่เกี่ยวกับหนี้สิน จะเห็นได้ว่ำทั้ง D/E Ratio, IBD/E Ratio และ LTD to equity เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจำกกำรใช้เงินในกำรลงทุน 

โครงกำรขยำยก�ำลังผลิต และควำมต้องกำรเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จำกกำรปล่อยสินเชื่อส่งเสริมชำวไร่ และกำรมีระดับสินค้ำคงเหลือที่สูงข้ึน 

เนื่องจำกผู้รับซึ้อสินค้ำล่ำช้ำกว่ำปกติ

 ในส่วนของควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรจะเห็นได้ว่ำ ROE ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จำกผลประกอบกำรของปีนี้ที่ลดลงเล็กน้อย อย่ำงไรก็ดี ROA 

ค่อนข้ำงทรงตัว สืบเนื่องโครงกำรต่ำงๆ ที่ได้ลงทุนไปแล้วได้เริ่มด�ำเนินงำน 
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การวิเคราะห์ และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
 ในปี 2557 บริษัทมีผลก�ำไรสุทธิ 1,626 ล้ำนบำท และเมื่อเทียบกับผลประกอบกำรของปีที่ผ่ำนมำที่มีผลก�ำไรสุทธิ 1,676 ล้ำนบำท บริษัทมี  

ผลก�ำไรสุทธิลดลง 50 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3  

 โดยในส่วนของรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จำก 18,941 ล้ำนบำท เป็น 19,185 ล้ำนบำท ถึงแม้ว่ำรำคำน�้ำตำล

ตลำดโลกจะลดลง แต่สืบเนื่องจำกปริมำณอ้อยเข้ำหีบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจำก 8.02 ล้ำนตัน เป็น 8.72 ล้ำนตัน  ส่งผลให้บริษัทยังคงรักษำรำยได้

เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำเล็กน้อย

 ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร ลดลงร้อยละ 3 จำก 14,961 ล้ำนบำท เป็น 14,440 ล้ำนบำท สืบเนื่องจำกประสิทธิภำพกำรผลิตดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 

ปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19 จำก 3,980 ล้ำนบำท เป็น 4,744 ล้ำนบำท

 รำยได้อื่น ๆ ลดลง สืบเนื่องจำกในปี 2556 บริษัทมีก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 183 ล้ำนบำท และก�ำไรจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงรำคำน�้ำตำล 

245 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกควำมผันผวนของรำคำน�้ำตำลค่อนข้ำงมำก ส่วนในปี 2557 มีควำมผันผวนของรำคำน�้ำตำลน้อยกว่ำ ส่งผลให้บริษัทมีก�ำไร 

จำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงลดลงเหลือ 57 ล้ำนบำท

 ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 

 1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 31 เนื่องมำจำกยอดขำยน�้ำตำลจำก 720,318 ตันในปี 2556 เป็น 836,701 ตันในปี 2557 และในปี  

  2557  ลูกค้ำมีกำรรับมอบน�้ำตำลล่ำช้ำกว่ำปกติ ส่งผลให้บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยกำรจัดเก็บน�้ำตำลเพิ่มขึ้น

 2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จำก 603 ล้ำนบำท เป็น 644 ล้ำนบำท 

 3. ค่ำธรรมเนียมกองทุน เป็นเงินน�ำส่งเข้ำกองทุนอ้อยและน�้ำตำลทรำย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงเสถียรภำพให้กับอุตสำหกรรมอ้อยและ 

  น�้ำตำลทรำย เงินน�ำส่งดังกล่ำวจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งคือเงินจำกกำรปรับรำคำน�้ำตำลภำยในประเทศ 5 บำทต่อกิโลกรัม  

  ซึ่งเริ่มปรับเมื่อกลำงปี 2551 และส่วนที่สองคือส่วนต่ำงจำกกำรปรับรำคำน�้ำตำล จำกกำรที่แต่เดิม รำคำควบคุมเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม

  แต่ปัจจุบันรำคำควบคุมเป็นรำคำที่ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม มติคณะรัฐมนตรีจึงให้น�ำส่วนต่ำงที่เพิ่มขึ้น ส่งเข้ำไปให้กับกองทุนอ้อยและน�้ำตำลทรำย    

  ค่ำธรรมเนียมกองทุนดังกล่ำวจะอิงกับยอดขำยน�้ำตำลภำยในประเทศ ซึ่งในปี 2557 ค่ำธรรมเนียมกองทุนลดลง เนื่องจำก ปริมำณขำยน�้ำตำล 

  ภำยในประเทศ ลดลงจำก 192,331 ตันในปี 2556 เหลือ 177,057 ตันในปี 2557

 ในส่วนของต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น ภำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ และลูกค้ำรับมอบน�้ำตำล

ล่ำช้ำกว่ำปกติ ท�ำให้ต้นทุนกำรเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ส่วนภำษีที่ลดลง เนื่องจำกผลประกอบกำรส่วนใหญ่ในปีนี้มำจำกธุรกิจที่ได้รับลด

หย่อนภำษีโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

 ด้วยเหตุผลดังกล่ำว จึงส่งผลให้ภำพรวมปี 2557 ก�ำไรสุทธิของบริษัทลดลงร้อยละ 3 จำก 1,676 ล้ำนบำท เป็น 1,626 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ

ปี 2556

ตำรำงที่ 1. ยอดขำยน�้ำตำล เอทำนอล(ไม่รวมเบนซิน) และไฟฟ้ำ

  ยอดขายและราคาขาย 2557 2556 2555
 ปริมาณ  ราคาเฉลี่ย จ�านวนเงิน ปริมาณ  ราคาเฉลี่ย จ�านวนเงิน ปริมาณ  ราคาเฉลี่ย จ�านวนเงิน
 (หน่วย) (บาท/หน่วย) (ล้านบาท) (หน่วย) (บาท/หน่วย) (ล้านบาท) (หน่วย) (บาท/หน่วย) (ล้านบาท)
 
น�้ำตำล 836,701 15,721 13,154 720,318 17,226 12,408 792,816 19,543 15,494 
เอทำนอล (1,000 ลิตร) 91,607 25.92 2,374 104,651 22.25 2,328 88,494 20.47 1,812
ไฟฟ้ำ 324,099 3,520 1,141 301,136 3,416 1,029 267,452 3,215 860 

หมำยเหตุ : น�้ำตำล หน่วย : ตัน  รำคำ : บำทต่อตัน  เอทำนอล  หน่วย : 1,000 ลิตร  รำคำ : บำทต่อลิตร  ไฟฟ้ำ  หน่วย : MW-hr  รำคำ : บำทต่อ MW-hr

 ส�ำหรับแนวโน้มของธุรกิจในปี 2558 น้ัน บริษัทคำดว่ำผลกำรด�ำเนินงำนในธุรกิจน�้ำตำลจะทรงตัว แม้ว่ำปริมำณกำรผลิตที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น

จำกโครงกำรลงทุนโรงงำนน�้ำตำลใหม่ และโครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต ที่บริษัทได้ลงทุนไว้ในช่วงที่ผ่ำนมำจะเริ่มด�ำเนินกำร แต่รำคำ 

ขำยน�้ำตำลในตลำดโลกมีกำรปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้เนื่องจำกเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนส่งผลต่อรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์เกือบทุก

ประเภท อย่ำงไรก็ตำมกำรปรับตัวลดลงของน�้ำตำล ส่วนหนึ่งได้ถูกชดเชยจำกค่ำเงินบำทที่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบ USD อีกทั้งภำยใต้ระบบกำรแบ่งปัน 

ผลประโยชน์ 70:30 กำรที่รำคำน�้ำตำลส่งออกลดลง จะส่งผลให้ค่ำอ้อยลดลงตำม ซึ่งท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตของบริษัทลดลง นอกจำกนี้ในปี 2558 

บริษัทคำดว่ำจะมีอ้อยเข้ำหีบเพิ่มข้ึน จะท�ำให้บริษัทมีวัตถุดิบกำกอ้อยเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้น และมีวัตถุดิบกำกน�้ำตำลเพ่ือผลิตเอทำนอลได้

เต็มก�ำลังกำรผลิต ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจำกรำคำขำยน�้ำตำลที่ลดลง
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 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและงบกำรเงินรวมของบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

ซึ่งจัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดยได้มีกำรพิจำรณำเลือกใช้นโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ และ 

ใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและหลักกำรประมำณกำรที่สมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอและโปร่งใส 

ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ทั้งนี้ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและงบกำรเงินรวมดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข

จำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่เป็นอิสระ 

 คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีและด�ำรงไว้ซ่ึงระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้มีควำมม่ันใจได้ว่ำมีกำรบันทึกข้อมูลทำง

บัญชีอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติ

อย่ำงมีสำระส�ำคัญ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นอิสระท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลสอบทำน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและงบกำรเงินรวม รวมทั้งประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนี้แล้ว

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษัท สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อม่ันได้ว่ำ งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำรและงบกำรเงินรวมของบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยแสดงส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2557         

แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงินสดถูกต้องในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

 (นายมนู เลียวไพโรจน์) (นายจ�ารูญ ชินธรรมมิตร์)

 ประธานกรรมการ      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   และกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน
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 ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ 
บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม และเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 งบก�ำไรขำดทุนรวม
และเฉพำะกิจกำร งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม และเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพำะกิจกำร และ 
งบกระแสเงินสดรวม และเฉพำะกิจกำร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็น เพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำม
มำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซ่ึงก�ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำม 

เชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

 กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน  
วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สำระส�ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยใน 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์  
แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสม
ของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนอ 
งบกำรเงินโดยรวม 

 ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ความเห็น
 ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินของบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และ
บริษัทย่อย และของบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
 โดยที่มิใช่เป็นกำรแสดงควำมเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด 
(มหำชน) และบริษัทย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภำษีเงินได้” มำถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก และน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง “ส่วนงำนด�ำเนินงำน” มำถือปฏิบัติก่อนวันที่ก�ำหนด และได้ท�ำกำรปรับปรุงย้อนหลังตัวเลขเปรียบเทียบ 

ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรบัญชีใหม่แล้ว

รายงานของ
ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

กรุงเทพมหานคร วันที่ 23 ธันวาคม 2557

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) 

วิมลพร บุณยัษเฐียร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4067

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย       
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

หน่วย : บาท

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
  31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน
  2557 2556 2555 2557 2556 2555
  “ปรับปรุงใหม่“ “ปรับปรุงใหม่“ “ปรับปรุงใหม่“  “ปรับปรุงใหม่“

   สินทรัพย์   

  สินทรัพย์หมุนเวียน  

   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5.2  255,984,692  198,721,123  289,455,141  11,219,884   40,941,629   21,505,761    

  เงินลงทุนชั่วครำว  22,680   13,522,159   274,141   -   -  -

  ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 7 2,182,174,636  1,266,030,729  1,197,958,666 2,437,846,553  1,647,727,669  736,340,230

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  8 1,234,193,233  1,026,575,302  909,372,863  2,838,686,559  3,959,770,700  1,485,603,600  

  สินค้ำคงเหลือ 9  4,348,341,274  3,647,456,838  3,492,965,533  1,722,952,795  1,657,754,813 807,855,418 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น             217,335,370   211,376,475 144,167,184     37,298,913     52,426,892   24,462,538 

     รวมสินทรัพย์หมุนเวียน         8,238,051,885   6,363,682,626  6,034,193,528  7,048,004,704 7,358,621,703  3,075,767,547

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม  10  25,663,649   36,803,106   37,299,021   73,800,000  73,800,000    73,800,000

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  - -  -  6,156,310,816  6,156,310,816   5,695,233,766  

  เงินลงทุนระยะยำวอื่น  11   373,379,338   23,857,268    16,824,859    356,535,873    6,555,310 6,574,122 

  เงินให้กู้ยืมระยะยำว 12  444,975,728   439,689,052  398,950,457    65,050,151  12,609,000   14,736,400 

  ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี  13     542,706,897  479,508,828  569,984,304     41,479,615   39,713,894  59,431,222 

  อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน   14   2,897,976,288  2,938,735,250  625,709,639   409,756,348   414,304,188  285,162,889 

  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 15    27,087,550,423  25,137,516,333 21,424,187,363  7,642,641,174 6,739,722,111  4,277,149,946 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                  51,169,322    25,103,116   17,405,190  35,896,573   8,485,247  4,290,749  

  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   21    5,748,635  354,470  559,952  - - -

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  16    466,481,661  572,005,197   492,536,120  41,600,152  44,851,926  42,683,875 

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          31,895,651,941  29,653,572,620  23,583,456,905 14,823,070,702 13,496,352,492 10,459,062,969 

  รวมสินทรัพย์            40,133,703,826  36,017,255,246 29,617,650,433 21,871,075,406  20,854,974,195  13,534,830,516

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้  
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หน่วย : บาท

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
  31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน
  2557 2556 2555 2557 2556 2555
  “ปรับปรุงใหม่“ “ปรับปรุงใหม่“ “ปรับปรุงใหม่“  “ปรับปรุงใหม่“

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      
 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้  

   หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

 หนี้สินหมุนเวียน

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน  17      8,043,272,906 9,392,451,245 5,896,934,719 2,671,776,975  5,637,887,974 595,172,337  

  เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น    18     2,380,251,062  2,284,425,380  2,798,532,011  971,302,109  1,046,322,983  953,618,232

   ส่วนของหุ้นกู้ระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

     ภำยในหนึ่งปี 19       1,499,889,247   -  1,999,490,841   1,499,889,247    - 1,999,490,841

   ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนด  

     ช�ำระภำยในหนึ่งปี  20      2,207,754,420  1,613,853,330  1,125,418,400   705,833,330     735,833,330 201,800,000 

   เงินกู้ยืมระยะสั้น              3,200,000   - - 680,200,000   1,286,300,000    1,441,500,000 

  ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย     50,360,157     40,123,780   349,066,018   -  -     199,548,060 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น    137,527,667   135,516,287   153,415,413   4,619,512   13,364,723   12,563,306 

     รวมหนี้สินหมุนเวียน     14,322,255,459  13,466,370,022  12,322,857,402   6,533,621,173 8,719,709,010   5,403,692,776
   

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 

  หุ้นกู้ระยะยำว   19       5,992,852,842  2,497,644,320  1,498,092,581  5,992,852,842   2,497,644,320  1,498,092,581

   เงินกู้ยืมระยะยำว  20  4,277,013,706  5,498,694,759  3,502,481,200  1,765,499,990  2,591,333,320   909,000,000

  หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 21         372,424,821   447,737,870   435,051,118   70,176,984   94,270,845  80,092,816 

  ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  22          228,100,477   179,828,142  175,547,579  93,649,401  73,459,009   69,673,895 

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น           108,241,265   224,414,242   85,979,710   37,756,627  92,739,932    75,050,043

      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน     10,978,633,111   8,848,319,333   5,697,152,188   7,959,935,844   5,349,447,426  2,631,909,335

  รวมหนี้สิน      25,300,888,570  22,314,689,355  18,020,009,590 14,493,557,017 14,069,156,436   8,035,602,111
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งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      
 
ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2557

 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้  

   หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ทุนเรือนหุ้น  23.1  

  ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสำมัญ  1,870,000,000 หุ้น 

  มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท  1,870,000,000   1,870,000,000  1,870,000,000  1,870,000,000  1,870,000,000  1,870,000,000 

  ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว  

   หุ้นสำมัญ 1,704,646,884 หุ้น 

  มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท ช�ำระครบแล้ว      1,704,646,884   1,704,646,884    1,704,646,884  1,704,646,884  

   หุ้นสำมัญ 1,575,768,083 หุ้น  

  มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท ช�ำระครบแล้ว         1,575,768,083   1,575,768,083  

 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ        2,946,439,199 2,946,439,199 1,786,529,990  2,946,439,199  2,946,439,199   1,786,529,990 

 ก�ำไรสะสม 

  จัดสรรแล้ว 

   ทุนส�ำรองตำมกฎหมำย 24         187,000,000  187,000,000  187,000,000 187,000,000  187,000,000  187,000,000 

   ส�ำรองเพื่อหุ้นทุนซื้อคืน  23.2        433,153,677    433,153,677   -   433,153,677   433,153,677  - 

  ยังไม่ได้จัดสรร        6,929,825,208  5,916,916,466  5,485,689,623  2,021,950,800  1,420,185,715 1,526,427,922  

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น        1,044,121,924  1,016,110,643  920,419,492   517,481,506  527,545,961   423,502,410 

      13,245,186,892  12,204,266,869  9,955,407,188  7,810,672,066  7,218,971,436  5,499,228,405 

 หัก  หุ้นทุนซื้อคืน (34,100,000 หุ้น) 23.2 (433,153,677) (433,153,677)  -   (433,153,677) (433,153,677)  -

 รวมส่วนของบริษัทใหญ่     12,812,033,215  11,771,113,192  9,955,407,188  7,377,518,389  6,785,817,759  5,499,228,405 

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม       2,020,782,041   1,931,452,699 1,642,233,655    -  -  -

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    14,832,815,256  13,702,565,891 11,597,640,843  7,377,518,389  6,785,817,759   5,499,228,405 

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     40,133,703,826  36,017,255,246  29,617,650,433  21,871,075,406 20,854,974,195  13,534,830,516 
 

  

หน่วย : บาท

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
  31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน
  2557 2556 2555 2557 2556 2555
  “ปรับปรุงใหม่“ “ปรับปรุงใหม่“ “ปรับปรุงใหม่“  “ปรับปรุงใหม่“
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้  

งบก�าไรขาดทุน
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      
 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

หน่วย : บาท

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2557 2556 2557 2556
   “ปรับปรุงใหม่“  “ปรับปรุงใหม่“

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 

 รำยได้จำกกำรขำย     18,728,150,518   18,586,337,658 8,561,253,949 5,991,391,205 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำร         456,692,603   354,826,424   106,837,662 30,739,274 

  รวมรำยได้     19,184,843,121   18,941,164,082  8,668,091,611  6,022,130,479 

ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร 

 ต้นทุนขำย   (14,197,492,428) (14,765,487,482) (7,569,271,371) (5,265,658,043) 

 ต้นทุนกำรให้บริกำร  (242,861,240)    (195,806,299)   (62,203,214)  (20,364,556)

  รวมต้นทุน   (14,440,353,668) (14,961,293,781) (7,631,474,585)   (5,286,022,599)

 ก�ำไรขั้นต้น   4,744,489,453    3,979,870,301  1,036,617,026    736,107,880 

รำยได้อื่น    446,580,236   776,518,235    1,587,879,280   1,562,695,885 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  (1,614,404,570) (1,506,826,771) (699,280,940) (541,576,341)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  (643,884,905) (603,303,938) (209,897,513) (208,161,178)

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 25 (193,074,079) (181,910,382) (48,704,320) (42,947,345)

ต้นทุนทำงกำรเงิน  (834,339,008) (671,946,423) (494,639,266) (372,147,873)

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม   (10,749,457) (170,915)  -  -       

ก�ำไรก่อนรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้      1,894,617,670   1,792,230,107  1,171,974,267     1,133,971,028 

(ค่ำใช้จ่ำย) รำยได้ภำษีเงินได้ 21  (109,220,016)  (131,905,338)  17,642,495    4,638,201 

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี      1,785,397,654   1,660,324,769   1,189,616,762    1,138,609,229

กำรแบ่งปันก�ำไร (ขำดทุน)  

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่       1,626,216,499  1,676,078,279       1,189,616,762        1,138,609,229 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม    159,181,155  (15,753,510)   -                  -

                1,785,397,654   1,660,324,769   1,189,616,762    1,138,609,229

ก�ำไรต่อหุ้น  28  

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน      บำท  0.973     1.010    0.712     0.686  

จ�ำนวนหุ้นสำมัญขั้นพื้นฐำน       หุ้น    1,670,546,884   1,660,017,393     1,670,546,884  1,660,017,393
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้   

    

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      
 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

หน่วย : บาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2557 2556 2557 2556
   “ปรับปรุงใหม่“  “ปรับปรุงใหม่“

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี    1,785,397,654   1,660,324,769   1,189,616,762  1,138,609,229 

ก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :  

 ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 50,322,557    26,039,076   -    -

 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย         709,152          (48,749)                 - -  

 ขำดทุนจำกกำรตีมูลค่ำสินทรัพย์ใหม่           (20,392,375)  (24,837,618)  (10,064,453)  (22,602,498)

 ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย    -   (58,435,874)  -      -      

 ขำดทุนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย           (42,925,637)         -   (15,741,008)  -  

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี       1,773,111,351    1,603,041,604   1,163,811,301 1,116,006,731

กำรแบ่งปันก�ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม  

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่       1,613,030,694    1,614,091,680   1,163,811,301   1,116,006,731 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม           160,080,657   (11,050,076)   - -      

         1,773,111,351    1,603,041,604   1,163,811,301   1,116,006,731
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้       

งบกระแสเงินสด
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      
 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

หน่วย : บาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2557 2556 2557 2556
   “ปรับปรุงใหม่“  “ปรับปรุงใหม่“

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ก�ำไรก่อนรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้         1,894,617,670   1,792,230,107   1,171,974,267 1,133,971,028 

ปรับปรุงด้วย :

 รำยได้เงินปันผล      -      (325,000) (1,309,815,469)   (1,179,680,779)

 หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ) (59,773,036) 24,988,954  (993,112)         7,962,857

 ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม   10,749,457    170,915      -                  -

 ส่วนเกินมูลค่ำพันธบัตรตัดจ�ำหน่ำย   164,370   59,031        19,437            18,812 

 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน     2,093,575   11,665,878      2,623,067   5,571,421

  ขำดทุนจำกอ้อยเสียหำยและปรับลดมูลค่ำ

   ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อย   5,319,034   25,580,755   -                  -

 ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ (โอนกลับ)  93,852,075  (79,002,649) 3,977,154      (23,609,290)

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย         1,131,346,992  949,842,833  313,404,059     246,708,524

 ก�ำไรจำกกำรขำยและตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์            (15,307,478)  (16,444,740)  (9,721,035) (427,624)

 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  - 327,993   -            -      

 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -       (21,137,905)  -       (21,137,905) 

 ขำดทุน (ก�ำไร) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น                3,059,540  22,257,183   (1,992,077)  3,076,348 

 ดอกเบี้ยจ่ำย            806,797,958  657,592,194  362,901,271 370,176,306 

 ต้นทุนทำงกำรเงิน                 2,486,959 1,971,566 2,486,959 1,971,566 

           3,875,407,116  3,369,777,115  534,864,521 544,601,264 

สินทรัพย์ด�ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น          (883,744,667) (128,366,639) (657,131,295) (141,856,117)

 สินค้ำคงเหลือ          (794,736,511)  (75,488,654)  (69,175,136) (826,290,106)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                2,128,443        9,866,995 23,196,464 20,867,441 

 ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี  (14,498,356) 114,477,844  1,225,683  21,964,507

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น              26,131,931  (67,492,034) 1,881,068 (797,346)

หนี้สินด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)  

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น            407,781,887  (384,145,606) 36,105,981 192,449,389 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น                2,011,380  18,646,011  (8,745,211) 801,417 

 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน              (7,419,580) (7,385,315) (2,108,934)        (1,786,307)

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น            (53,685,379)      101,889,396   (54,983,306)        17,689,889

  เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน         2,559,376,264      2,951,779,113   (194,870,165) (172,355,969)

 จ่ำยดอกเบี้ย          (784,358,454)  (699,563,659)  (333,546,339) (375,505,218)

 จ่ำยค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้          (177,227,400)  (486,177,205)  (8,068,486) (239,394,465)

  เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน        1,597,790,410   1,766,038,249   (536,484,990) (787,255,652)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้       

งบกระแสเงินสด(ต่อ)
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      
 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

หน่วย : บาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2557 2556 2557 2556
   “ปรับปรุงใหม่“  “ปรับปรุงใหม่“

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน  

 เงินสดจ่ำยจำกกำรซื้อเงินลงทุนชั่วครำว                          -     (13,000,587)  - -      

 เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนชั่วครำว               13,499,479    - - -      

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว (เพิ่มขึ้น) ลดลง    (183,184,780) (161,727,193) 1,068,642,990 (2,450,199,700)

 เงินสดจ่ำยลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย                          -   (18,718,094)  - (479,795,145)

 เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย           -        39,855,999 - 39,855,999 

 เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยำวอื่น           (350,000,000) (9,503,680) (350,000,000) -      

 เงินสดรับจำกกำรไถ่ถอนและขำยเงินลงทุนระยะยำวอื่น 1,200,000 2,164,149  - -      

 เงินสดรับจำกเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น                  390,000  325,000  10,064,627 124,555,970 

 เงินสดจ่ำยซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์        (2,650,105,216)   (4,242,137,237) (1,163,117,654) (2,468,145,374)

 เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์   12,425,893   6,419,026   51,724,675  373,831 

 เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  640,000  41,114,000  - 400,000 

 เงินสดจ่ำยซื้ออสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน    (36,476,478)  (1,929,524,160)  - -      

 เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�ำเนินงำน                          -  (4,690,368)  - -      

 เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�ำเนินงำน 12,289,270   5,728,620  - -      

 เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน             (15,774,528)  (9,980,381) (14,157,725) (5,205,328)

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน        (3,195,096,360) (6,293,674,906) (396,843,087) (5,238,159,747) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น        (1,354,672,400)  3,512,440,162 (2,969,792,000) 5,027,817,663 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น                3,200,000       - 563,648,442 122,448,807 

 เงินสดจ่ำยเจ้ำหนี้ค่ำซื้อสินทรัพย์           (640,964,188) (777,903,749)   (242,336,353) (363,807,759)

 เงินสดรับจำกหุ้นกู้ระยะยำว          4,992,610,810 998,089,332 4,992,610,810 998,089,332 

 เงินสดจ่ำยคืนหุ้นกู้ระยะยำว                           -  (2,000,000,000) - (2,000,000,000)

 เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำว          2,487,397,567   3,967,000,000 - 2,572,000,000 

 เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำว        (3,123,853,330)   (1,492,962,511)  (855,833,330) (355,633,350)

  เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญ  - 1,288,788,010 - 1,288,788,010 

 เงินสดจ่ำยค่ำหุ้นทุนซื้อคืน  - (433,153,677) - (433,153,677)

 เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 

 ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม                           - 253,456,515 - -       

 เงินสดจ่ำยปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่           (584,691,237)  (811,697,759) (584,691,237) (811,697,759)

 เงินสดจ่ำยปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม  (70,751,315) (73,478,827)  -  -       

 เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน  1,708,275,907 4,430,577,496 903,606,332 6,044,851,267  

 ส่วนปรับปรุงจำกกำรแปลงค่ำเงินสด

  ของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ             (53,706,388) 6,325,143  -  -

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  57,263,569 (90,734,018) (29,721,745) 19,435,868 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี     198,721,123 289,455,141 40,941,629 21,505,761 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยปี  255,984,692 198,721,123  11,219,884  40,941,629
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย       
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

1. ข้อมูลทั่วไปและการด�าเนินงานของบริษัท
 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ำกัด ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

ตำมทะเบียนเลขที่ 1163/2519 เมื่อวันท่ี 6 ตุลำคม 2519 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด เม่ือวันที่ 18 มีนำคม 2547 ทะเบียน  

บมจ. เลขที่ 0107547000214 และจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2548 โดยมีส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่

เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร และมีโรงงำน (ส�ำนักงำน

สำขำ) 5 แห่ง ดังนี้

  สำขำที่ 1 เลขที่ 43 หมู่ 10 ต�ำบลน�้ำพอง อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

  สำขำที่ 2 เลขที่ 255 หมู่ 4 ต�ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

  สำขำที่ 3 เลขที่ 99 หมู่ 6 ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี

  สำขำที่ 4 เลขที่ 14/1 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ต�ำบลท่ำมะกำ อ�ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี 

  สำขำที่ 5 เลขที่ 24 หมู่ 1 ถนนบ้ำนหนองบัว ต�ำบลหมอนนำง อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

 บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และกำกน�้ำตำล และจัดจ�ำหน่ำยอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองให้แก่บริษัทย่อย 

ผู้รับเหมำช่วงและชำวไร่ซึ่งมีธุรกรรมกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักตำมหมำยเหตุข้อ 2.2

 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ได้แก่ บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ 32.26 ของทุนที่ออก

 และช�ำระแล้ว

2. เกณฑ์การจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยจัดท�ำบัญชีเป็นเงินบำท และจัดท�ำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็นภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชีและวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

 งบกำรเงินของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทเพื่อจัดท�ำงบกำรเงินรวม (ดูหมำยเหตุข้อ 3.22) 

 2.1  งบกำรเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “กำรน�ำเสนองบกำรเงิน” และตำมข้อบังคับ

 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 เรื่องกำรจัดท�ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน 

 และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบกำรน�ำเสนองบกำรเงินไม่แตกต่ำงอย่ำงมีสำระส�ำคัญจำกประกำศ

  กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 เรื่องก�ำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงิน พ.ศ. 2554  

  งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม ยกเว้นตำมที่ได้เปิดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ 

 2.2 งบกำรเงินรวมนี้จัดท�ำขึ้นโดยรวมรำยกำรบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดรำยกำรค้ำ 

 และยอดคงเหลือที่มีสำระส�ำคัญระหว่ำงกันแล้ว โครงสร้ำงของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้

 
 ชื่อบริษัท อัตราของการถือหุ้น จัดตั้งขึ้น ประเภทกิจการ
 2557 2556 ในประเทศ 
 ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม
 บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)* 23.82 23.82 ไทย ให้บริกำรขนถ่ำยและขนส่งสินค้ำเกษตรกรรม

     บำงประเภท ให้เช่ำคลังสินค้ำ ซื้อขำยที่ดิน จัดสรรที่ดิน 

     และท�ำกำรก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นบนที่ดิน  

     เพื่อจ�ำหน่ำยและให้เช่ำ

 บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด 95.78 95.78 ไทย ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยและกำกน�้ำตำล

 บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยและกำกน�้ำตำล

 บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด 98.61 98.61 ไทย ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยและกำกน�้ำตำล 
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 ชื่อบริษัท อัตราของการถือหุ้น จัดตั้งขึ้น ประเภทกิจการ
 2557 2556 ในประเทศ 
 ร้อยละ ร้อยละ 

 บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด 91.02 91.02 ไทย จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยและกำรเกษตร 
     ท�ำกิจกำรรีสอร์ทเพื่อกำรพักผ่อน และเป็นศูนย์  
     ฝึกอบรมสัมมนำ และอำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำ
 บริษัท เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 79.55 79.55 ไทย ส่งออกน�้ำตำลทรำย โดยเป็นตัวแทนในกำรส่งออก
 บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด 100.00 100.00 ไทย ซื้อมำขำยไปปุ๋ยอินทรีย์ และเป็นนำยหน้ำประกันภัย
 บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ
 บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด 100.00 100.00 ไทย ผลติและจ�ำหน่ำยแอลกอฮอล์หรอืเชือ้เพลงิจำกผลผลติ
     กำรเกษตรและปุ๋ยชีวภำพหรือปุ๋ยอินทรีย์
 บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด 100.00 100.00 ไทย ซื้อมำขำยไปน�้ำตำลทรำยในประเทศ และด�ำเนิน
     กิจกำรทำงกำรเกษตร
 บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด 98.49 98.49 ลำว ด�ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร ผลิตและจ�ำหน่ำย
     น�้ำตำลทรำยและกำกน�้ำตำล
 Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 80.00 80.00 กัมพูชำ ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยและกำกน�้ำตำล
 Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซื้อมำขำยไปและบริกำรให้ค�ำปรึกษำ

 *บริษัทมีส่วนร่วมในอ�ำนำจกำรควบคุม ดังนั้นจึงถือว่ำบริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทย่อย ตำมค�ำนิยำมที่ระบุในมำตรฐำนกำรบัญชี 

 ชื่อบริษัท อัตราของการถือหุ้น อัตราของการถือหุ้น จัดตั้งขึ้น ประเภทกิจการ
  ทางอ้อม ทางตรงและทางอ้อม ในประเทศ
 2557 2556 2557 2556
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่านบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ำกัด* 19.00 19.00 23.11 23.11 ไทย ธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์
 บริษัท ที เอส อุตสำหกรรมน�้ำมัน จ�ำกัด* 27.86 27.86 28.48 28.48 ไทย ธุรกิจซื้อ-ขำย ให้เช่ำ พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 
       และประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�้ำมันปำล์ม
 บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน) * 16.52 16.52 16.59 16.59 ไทย ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยแป้งข้ำวสำลี และให้เช่ำ
       อสังหำริมทรัพย์
 บริษัท ที เอส คลังสินค้ำ จ�ำกัด* 15.28 15.28 19.30 19.30 ไทย ธุรกิจรับฝำกและขนถ่ำยสินค้ำ
 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ำกัด* 20.46 20.46 30.58 30.58 ไทย ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยกระสอบพลำสติก เส้นใย
       พลำสติก และผลิตภัณฑ์จำกเม็ดพลำสติก 
       รวมทั้งซื้อและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกเม็ดพลำสติก  
       ให้บริกำรขนส่ง บริกำรรักษำควำมปลอดภัย

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
 Koh Kong Plantation Company Limited 80.00 80.00 80.00 80.00 กัมพูชำ ด�ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร

 *บริษัทมีส่วนร่วมในอ�ำนำจกำรควบคุม ดังนั้นจึงถือว่ำบริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทย่อย ตำมค�ำนิยำมที่ระบุในมำตรฐำนกำรบัญชี 

 รอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท (รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม) ยกเว้นบริษัทย่อย 10 แห่ง ซึ่งรอบ  

ระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม มีดังนี้

  - บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด  - บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด

  - บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด  - บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

  - บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)  - บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ำกัด

  - บริษัท ที เอส อุตสำหกรรมน�้ำมัน จ�ำกัด  - บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน)

  - บริษัท ที เอส คลังสินค้ำ จ�ำกัด  - บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ำกัด 

 งบกำรเงินรวมจัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเดียวกัน ส�ำหรับรำยกำรบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุกำรณ์บัญชีที่คล้ำยคลึงกัน 
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  ยอดคงค้ำงและรำยกำรระหว่ำงกันท่ีมีสำระส�ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัท 

  และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว

 2.3 มำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่

  สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศที่เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญช ี

 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2556 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ 

  มาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 12   ภำษีเงินได้       

  ฉบับที่ 20     กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 8   ส่วนงำนด�ำเนินงำน      

  การตีความมาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 10   ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน

  ฉบับที่ 21   ภำษีเงินได้ - กำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่ำเสื่อมรำคำที่ตีรำคำใหม่

  ฉบับที่ 25   ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น
 

  กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทมำถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อข้อมูล 

 ทำงกำรเงินนี้ ยกเว้นกำรน�ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง “ภำษีเงินได้” มำถือปฏิบัติดังที่เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุข้อ 4

 2.4 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศที่เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 

 และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับ งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1  

 มกรำคม 2557 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

  มาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)  งบกระแสเงินสด

  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได้

  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)  สัญญำเช่ำ

  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)  รำยได้

  ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน

  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)  ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ

  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล

  ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

  ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

  ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ

  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก

  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด�ำเนินงำน 

  การตีความมาตรฐานการบัญชี 
  ฉบับที่ 15   สิ่งจูงใจสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน

  ฉบับที่ 27   กำรประเมินเนื้อหำของรำยกำรที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมำยตำมสัญญำเช่ำ
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  ฉบับที่ 29   กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

  ฉบับที่ 32   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 1   กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

  ฉบับที่ 4   กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่

  ฉบับที่ 5   สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

  ฉบับที่ 7   กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพ 

     เศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง

  ฉบับที่ 10   งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

  ฉบับที่ 12   ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

  ฉบับที่ 13   โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

  ฉบับที่ 17   กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

  ฉบับที่ 18   กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

  สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศที่เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี 

 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 4   สัญญำประกันภัย

  ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทจะน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทมำเร่ิมถือปฏิบัติกับงบกำรเงินของกลุ่ม 

 บริษัทเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว มีผลบังคับใช้ ยกเว้นกำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8  

 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง “ส่วนงำนด�ำเนินงำน” มำถือปฏิบัติก่อนวันที่ก�ำหนดดังที่เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุข้อ 4 ทั้งนี้ ผู้บริหำรของกลุ่ม 

 บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวที่มีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่เริ่ม 

 ถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

 3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยควำมรวมถึง เงินสด เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ กระแสรำยวันและประจ�ำไม่เกิน 

  3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งถึงก�ำหนดจ่ำยคืนในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งปรำศจำกภำระผูกพัน

 3.2 ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ชำวไร่ และลูกหนี้อื่น

  ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ชำวไร่ และลูกหนี้อื่นแสดงตำมมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรช�ำระหนี้ 

  และกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรรับช�ำระหนี้ในอนำคตของลูกหนี้แต่ละรำย ลูกหนี้จะถูกตัดจ�ำหน่ำยออกจำกบัญชีเมื่อทรำบว่ำเป็นหนี้สูญ

 3.3 สินค้ำคงเหลือ

  สินค้ำคงเหลือ แสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ และปรับด้วยค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพและค่ำเผื่อ 

 กำรลดมูลค่ำของสินค้ำเคลื่อนไหวช้ำหรือล้ำสมัย โดยรำคำทุนมีวิธีกำรค�ำนวณ ดังนี้

  - วัตถุดิบทำงตรง และสินค้ำส�ำเร็จรูปที่ซื้อมำขำยไป ค�ำนวณตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน

  - วัตถุดิบทำงอ้อม และวัสดุโรงงำนค�ำนวณตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว

  - สินค้ำระหว่ำงผลิตและสินค้ำส�ำเร็จรูป - น�้ำตำลทรำยและกำกน�้ำตำล ค�ำนวณจำกต้นทุนกำรผลิตถัวเฉลี่ยในแต่ละปีกำรผลิต  

  ตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน

  - สินค้ำส�ำเร็จรูป - ปุ๋ยอินทรีย์ ค�ำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน

  - สินค้ำระหว่ำงผลิต - ปุ๋ยอินทรีย์ ค�ำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตำมวิธีเฉพำะเจำะจง 

  - สินค้ำระหว่ำงผลิตและสินค้ำส�ำเร็จรูป - แอลกอฮอล์ แป้งสำลี และกระสอบค�ำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน

  - สินค้ำระหว่ำงผลิตและสินค้ำส�ำเร็จรูป - น�้ำมันปำล์มค�ำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

  - อะไหล่เพื่อกำรซ่อมแซมค�ำนวณตำมวีธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว
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  กำกอ้อยและผลพลอยได้อื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรผลิตน�้ำตำลทรำย แป้งสำลีและน�้ำมันปำล์มไม่ได้มีกำรจัดสรรต้นทุนกำรผลิตร่วมที่เกิดขึ้น 

 จำกกระบวนกำรผลิตให้ ดังนั้นรำยได้จำกกำรขำยผลพลอยได้ดังกล่ำวจะแสดงเป็นรำยกำรหักจำกต้นทุนผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิต

 3.4  ต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

  ต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ แสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำรำคำทุนค�ำนวณโดยวิธีเฉพำะเจำะจง  

 ซึ่งประกอบด้วย มูลค่ำที่ดิน ค่ำถมที่ดิน ค่ำก่อสร้ำง ค่ำพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค และค่ำใช้จ่ำยโดยตรงเพื่อให้ได้มำซึ่งสินค้ำและพร้อม 

 ที่จะขำย 

 3.5 เงินลงทุน

  3.5.1  เงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบกำรเงินรวมบันทึกบัญชีตำมวิธีส่วนได้เสียและในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบันทึกบัญชีตำมวิธี  

   รำคำทุนสุทธิด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและจะบันทึกรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในงบก�ำไรขำดทุนเมื่อจ�ำหน่ำยเงิน 

   ลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรด้อยค่ำ

  3.5.2  เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบันทึกบัญชีตำมวิธีรำคำทุนสุทธิด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและจะบันทึกรับรู้ 

   กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในงบก�ำไรขำดทุนเมื่อจ�ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรด้อยค่ำ

  3.5.3  เงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งบันทึกเป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย เป็นเงินลงทุนที่ไม่ระบุ 

   ช่วงเวลำที่จะถือไว้ซึ่งอำจขำยเมื่อต้องกำรเสริมสภำพคล่องและแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่ผู้บริหำรจะ 

   แสดงเจตจ�ำนงเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้น้อยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน หรือผู้บริหำรต้องกำรขำยเพื่อ 

   เพิ่มเงินทุนในกำรประกอบกิจกำรซึ่งจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้บริหำรก�ำหนดกำรจัดประเภทที่เหมำะสมส�ำหรับ

   เงินลงทุน ณ เวลำที่ลงทุนและทบทวนกำรจัดประเภทเป็นปกติอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยเงินลงทุนนี้แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม    

   ซึ่งค�ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อครั้งสุดท้ำย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบัญชี โดยรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำในงบก�ำไร 

   ขำดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเมื่อมีกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรด้อยค่ำ

  3.5.4  เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือระยะยำวตำมอำยุคงเหลือ แสดงมูลค่ำ 

   ตำมวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยและหักด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ส่วนเกิน/ส่วนต�่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้จะถูกตัดบัญชี    

   ตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่ำยนี้รวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุน 

  3.5.5  เงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด แสดงมูลค่ำด้วยรำคำทุนสุทธิด้วยค่ำเผื่อ   

   กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) และจะบันทึกรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนทั่วไปในงบก�ำไรขำดทุนเมื่อจ�ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงิน 

   ลงทุนเกิดกำรด้อยค่ำ

 3.6 ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี

  ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี เป็นต้นทุนสะสมจำกกำรเพำะปลูกอ้อย ประกอบไปด้วย ต้นทุนกำรซื้อพันธุ์อ้อย ต้นทุนอ้อยที่เก็บเกี่ยว

  เพื่อขยำยพันธุ์ ค่ำปุ๋ย ค่ำแรงงำน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อ 

 กำรด้อยค่ำ ส่วนอ้อยที่เก็บเกี่ยวเพื่อโอนเป็นต้นทุนของวัตถุดิบในกำรผลิตและต้นทุนของสินค้ำที่ขำย ณ วันที่เก็บเกี่ยว วัดมูลค่ำโดย 

 ใช้มูลค่ำยุติธรรมหักประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ณ จุดขำย ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมของอ้อยจะพิจำรณำจำกรำคำที่บริษัทและบริษัทย่อยคำดว่ำ

  จะรับซื้อจำกชำวไร่อ้อยในแต่ละพื้นที่

 3.7 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

  อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดินและอำคำรและโกดังเพื่อให้เช่ำ ที่ดินวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน    

 ส่วนปรับปรุงที่ดินและอำคำรและโกดังเพื่อให้เช่ำ วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์  

 (ถ้ำมี) 

  ค่ำเสื่อมรำคำของส่วนปรับปรุงที่ดินและอำคำรและโกดังเพื่อให้เช่ำค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย์ 

 เท่ำกับ  5 - 20 ปี

  มูลค่ำยุติธรรมค�ำนวณจำกรำคำประเมินของผู้ประเมินรำคำอิสระซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์

  และตลำดหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทนในกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินเพ่ือหำมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรใช้งำน 

 คงเหลือสุทธิของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
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 3.8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

  ที่ดินแสดงด้วยรำคำที่ตีใหม่หักด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) รำคำที่ตีใหม่หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมซึ่งก�ำหนดจำกรำคำตลำด 

 ณ วันที่มีกำรตีรำคำใหม่ อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)  

  กำรตีรำคำใหม่ด�ำเนินกำรโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ ซึ่งมีนโยบำยที่จะให้ผู้ประเมินรำคำอิสระประเมินรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวเป็นครั้งครำว  

 เพ่ือมิให้รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระส�ำคัญ ส่วนที่เพิ่มขึ้นของรำคำ      

 ที่ประเมินใหม่จะถูกบันทึกตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภำยใต้บัญชีผลก�ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ ส�ำหรับส่วนที่ลดลงของรำคำ 

 ที่ประเมินใหม่จำกรำคำทุนจะถือเป็นรำยกำรขำดทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ลดลงในงบก�ำไรขำดทุน 

  ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค�ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ (ยกเว้นเครื่องจักรของ

 บริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลและกำกน�้ำตำล) ดังนี้  

    ส่วนปรับปรุงที่ดิน     5 - 61 ปี

   อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง    2 - 58 ปี

   เครื่องจักรและอุปกรณ์    3 - 43 ปี

   ยำนพำหนะและเครื่องมือกลทุ่นแรง   4 - 20 ปี

   เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน   3 - 20 ปี

  เครื่องจักรของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยและกำกน�้ำตำลค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำตำมจ�ำนวนชั่วโมง 

 กำรผลิตของเครื่องจักรโดยคิดเทียบเป็นประมำณ 5 - 50 ฤดูกำรผลิต โดยใช้ข้อมูลจำกก�ำลังกำรผลิตของเครื่องจักรซึ่งประมำณ   

 โดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท 

  ค่ำเสื่อมรำคำที่ค�ำนวณได้ข้ำงต้นได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ 

 ระหว่ำงก่อสร้ำง

  ดอกเบี้ยจ่ำยที่เกิดจำกเงินที่กู้ยืมมำโดยเฉพำะเพื่อใช้ในโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง และอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง ได้น�ำไปรวมเป็นรำคำทุน 

 ของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงดังกล่ำวจนกว่ำจะอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ของผู้บริหำร

 3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

  ค่ำตัดจ�ำหน่ำยค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ ทั้งนี้ อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 

 ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่ำง 3 - 5 ปี

  ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในต่ำงประเทศใช้อัตรำที่กฎหมำยในแต่ละท้องถิ่นก�ำหนด

  ผลขำดทุนที่จำกกำรด้อยค่ำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนอื่นเมื่อเกิดรำยกำร

 3.10 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�ำเนินงำน

  สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�ำเนินงำน บันทึกมูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

 3.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

  ณ วันที่รำยงำน บริษัทและบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โดยจะประเมินว่ำมีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่ำสินทรัพย์ด้อยค่ำ 

 ลงหรือไม่ หำกมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ บริษัทและบริษัทย่อยจะท�ำกำรประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และหำกพบว่ำ 

 รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น มีมูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะลดมูลค่ำของสินทรัพย์ลงให้เท่ำกับ 

 มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน และรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงบก�ำไรขำดทุน (มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์  

 หมำยถึงรำคำขำยสุทธิหรือมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่ำ)

 3.12 หุ้นกู้

  หุ้นกู้ บันทึกมูลค่ำเริ่มแรกด้วยรำคำทุนโดยค�ำนวณจำกมูลค่ำยุติธรรมของเงินที่ได้รับ ซึ่งประกอบด้วย เงินกู้ที่ได้รับสุทธิด้วยต้นทุนทำงตรง 

 ในกำรออกหุ้นกู้ ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำแต่งตั้งผู้แทนออกหุ้นกู้ และค่ำที่ปรึกษำในกำรออกหุ้นกู้ ซึ่งตัดจ่ำยด้วยวิธีเส้นตรง

  ซึ่งไม่แตกต่ำงจำกวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะถูกบันทึกตำมงวดต่ำงๆ ตลอดอำยุหุ้นกู้ตำมยอดคงเหลือ 

 ของหุ้นกู้ในแต่ละงวด ส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยอื่นแสดงมูลค่ำรำคำทุนซึ่งบันทึกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเกิดหนี้สินเป็นค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับปี
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 3.13 ประมำณกำรหนี้สิน

  บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของกำรเกิดภำระผูกพันในปัจจุบันตำมกฎหมำยหรือ 

 จำกกำรอนุมำนอันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิง 

 เศรษฐกิจเพื่อจ่ำยช�ำระภำระผูกพันและจ�ำนวนที่ต้องจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ หำกคำดว่ำจะได้รับคืนรำยจ่ำย      

 ที่จ่ำยช�ำระไปตำมประมำณกำรหนี้สินทั้งหมดหรือบำงส่วนอย่ำงแน่นอน บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยจ่ำยที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพยแ์ยก 

 ต่ำงหำก แต่ต้องไม่เกินจ�ำนวนประมำณกำรหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับประมำณกำรหนี้สินในงบก�ำไรขำดทุน

 โดยแสดงสุทธิจำกจ�ำนวนรำยจ่ำยที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

 3.14 ผลประโยชน์พนักงำน

  3.14.1 เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

    บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงำนของบริษัทที่สมัครเป็นสมำชิกกองทุนโดยพนักงำนจ่ำย 

   สะสมเป็นรำยเดือนตำมอัตรำร้อยละของเงินเดือนประจ�ำ และบริษัทจ่ำยสมทบเป็นรำยเดือนตำมอัตรำเงินเดือนประจ�ำ 

   ของพนักงำน บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดกำรกองทุนเพื่อบริหำรกองทุนดังกล่ำว ตำมกฎเกณฑ์และข้อก�ำหนดตำมพระรำชบัญญัติ 

   กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

    เงินจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงำนบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

  3.14.2 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน

    บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนเพ่ือจ่ำยให้แก่พนักงำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง 

   แรงงำนและระเบียบกำรเกษียณอำยุพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค�ำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนดังกล่ำว 

   จำกข้อสมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้  

   (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นกำรประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คำดว่ำ 

   จะต้องจ่ำยในอนำคตโดยค�ำนวณบนพื้นฐำนของข้อสมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงำน อัตรำกำร

    ลำออก อัตรำกำรเสียชีวิต อำยุงำนและปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้อัตรำคิดลดที่ใช้ในกำรค�ำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนอ้ำงอิง 

   จำกอัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล ผลก�ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยจะรับรู้  

   ในรำยกำรก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเกิดรำยกำร ท้ังนี้ ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ 

   พนักงำนจะบันทึกในงบก�ำไรขำดทุน เพื่อกระจำยต้นทุนดังกล่ำวตลอดระยะเวลำของกำรจ้ำงงำน 

 3.15 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ

  ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขำยหุ้นสำมัญ

  สูงกว่ำมูลค่ำหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน�ำค่ำหุ้นส่วนเกินนี้ ตั้งเป็นทุนส�ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ”) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญนี้ 

 จะน�ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้

 3.16 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

  3.16.1 ผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน เป็นผลต่ำงระหว่ำงรำคำสุทธิตำมบัญชีของ   

   เงินลงทุนที่ได้รับมำกับต้นทุนกำรซื้อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ซึ่ง 

   กำรลงทุนดังกล่ำวเป็นกำรรวมกิจกำรที่มีผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหำรชุดเดียวกัน โดยผลขำดทุนดังกล่ำวได้แสดงในงบแสดง 

   ฐำนะกำรเงินภำยใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นและตัดจ�ำหน่ำยเมื่อมีกำรขำยเงินลงทุน

  3.16.2 ผลขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย เป็นผลต่ำงระหว่ำงเงินลงทุนตำมสัดส่วนของบริษัทย่อยที่ 

   เปลี่ยนแปลงกับมูลค่ำตำมบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรลงทุนในบริษัทย่อย โดยผลขำดทุน 

   ดังกล่ำวได้แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นและตัดจ�ำหน่ำยเมื่อมีกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยนั้น

 3.17 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม

  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม หมำยถึง มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

  อ�ำนำจควบคุมหรือส่วนได้เสียที่ไม่ได้เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมแยกแสดงรำยกำรในส่วนของผู้ถือหุ้น

  ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและรำยกำรก�ำไร  (ขำดทุน)  สุทธิของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมแยกแสดงในงบก�ำไรขำดทุนรวม 

 3.18 กำรรับรู้รำยได้

  รำยได้ที่รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือภำษีขำยอื่นๆ แสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ มีนโยบำยดังนี้
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  3.18.1 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำที่มีนัยส�ำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว  

   และจะไม่รับรู้รำยได้หำกบริษัทยังมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินค้ำที่ขำยไปแล้วนั้น หรือมีควำมไม่แน่นอนที่มีนัยส�ำคัญใน 

   กำรได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินค้ำนั้น หรือไม่อำจวัดมูลค่ำของจ�ำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้      

   อย่ำงน่ำเชื่อถือ หรือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้ำ

  3.18.2 รำยได้จำกกำรให้บริกำรซึ่งระยะเวลำกำรให้บริกำรสั้นรับรู้เมื่อมีกำรให้บริกำรแล้วเสร็จ

  3.18.3 รำยได้ค่ำเช่ำรับรู้รำยได้ตำมระยะเวลำที่ให้เช่ำ

  3.18.4 รำยได้จำกกำรขำยที่ดินรับรู้เป็นรำยได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับผู้ซื้อแล้ว 

  3.18.5 รำยได้จำกกำรขำยบ้ำนพร้อมที่ดินรับรู้เป็นรำยได้ตำมเงินค่ำงวดที่ถึงก�ำหนดช�ำระตำมวิธีอัตรำก�ำไรขั้นต้น ในกรณีที่เงินค่ำงวด 

   ที่ถึงก�ำหนดช�ำระเก็บได้สูงกว่ำอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ บริษัทจะรับรู้เป็นรำยได้เท่ำอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ และจะหยุด

    กำรรับรู้เป็นรำยได้ทันทีเมื่อผู้ซื้อขำดกำรช�ำระเกินกว่ำ 3 งวดติดต่อกัน  

    เงินค่ำงวดส่วนที่เก็บได้เกินกว่ำอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จจะบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้ำจำกผู้ซื้อและแสดงเป็นหนี้สินอื่น 

   ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

  3.18.6 รำยได้ขำยไฟฟ้ำและไอน�้ำรับรู้เมื่อส่งมอบและลูกค้ำยอมรับกำรส่งมอบนั้น

  3.18.7 ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับจำกกำรซื้อลดตั๋วเงินรับรับรู้รำยได้ตำมงวดระยะเวลำ

  3.18.8 เงินปันผลรับรู้รำยได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล

  3.18.9 รำยได้อื่นรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง (Accrual Basis)

 3.19 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย

  ค่ำใช้จ่ำยมีนโยบำยดังนี้

  3.19.1 ต้นทุนขำยบ้ำนพร้อมที่ดิน ค�ำนวณโดยแบ่งสรรต้นทุนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ทั้งหมดที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (โดยค�ำนึงถึงต้นทุน 

   ที่เกิดขึ้นจริง) ให้กับบ้ำนพร้อมที่ดินที่ขำยได้ตำมเกณฑ์พื้นที่ที่ขำย แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขำยในงบก�ำไรขำดทุนตำมสัดส่วนของ 

   กำรรับรู้รำยได้

  3.19.2 ค่ำใช้จ่ำยอื่นบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง (Accrual Basis)

 3.20 สัญญำเช่ำ

  สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน

  สัญญำเช่ำซึ่งควำมเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกกำรเป็นเจ้ำของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่ำบันทึกเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน  

 ค่ำเช่ำที่เกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำดังกล่ำวรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ

  สัญญำเช่ำกำรเงิน

  สัญญำเช่ำอุปกรณ์ซึ่งควำมเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้ำของพึงได้รับจำกสินทรัพย์ ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็น 

 สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำย ฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงิน

  ที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ ส่วนดอกเบี้ยที่เกี่ยวกับกำรเช่ำค�ำนวณโดยใช้วิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะ

  เวลำของสัญญำและบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุน บริษัทคิดค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินตำมอำยุ

  กำรใช้งำนโดยประมำณของอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรง

 3.21 ต้นทุนทำงกำรเงิน

  ต้นทุนทำงกำรเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในท�ำนองเดียวกันบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนในงวดที่ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเกิดขึ้น ยกเว้น

  ในกรณีที่มีกำรบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์อันเป็นผลมำจำกกำรใช้เวลำยำวนำนในกำรจัดหำ ก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์

  ดังกล่ำวก่อนที่จะน�ำมำใช้เองหรือเพื่อขำย 

 3.22 รำยกำรที่มีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ

  รำยกำรที่มีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บันทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร ยอดคงเหลือ 

 ของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอัตรำ   

 แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริงแสดงรวมไว้เป็นรำยได้หรือ 

 ค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนส�ำหรับปี
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  กำรแปลงค่ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศเป็นเงินบำทเพื่อท�ำงบกำรเงินรวมใช้อัตรำแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

   ก. สินทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

   ข. ส่วนของผู้ถือหุ้น แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร

   ค. รำยได้และค่ำใช้จ่ำย แปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี

  ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่ใช้เงินตรำต่ำงประเทศ แสดงไว้ภำยใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

 3.23 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย หมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูก 

 ควบคุมโดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย 

 นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  

 และมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญกับบริษัท ผู้บริหำรที่ส�ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอ�ำนำจในกำร 

 วำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวซึ่งมีอ�ำนำจชักจูง 

 หรืออำจชักจูงให้ปฏิบัติตำมบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอ�ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำ    

 โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

 3.24 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

  ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยจ�ำนวนรวมของภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

  3.24.1 ภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน

    ภำษีเงินได้ที่ต้องช�ำระในงวดปัจจุบันค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีส�ำหรับปี ก�ำไรทำงภำษีแตกต่ำงจำกก�ำไรที่แสดงในงบก�ำไร 

   ขำดทุนเบ็ดเสร็จ เนื่องจำกก�ำไรทำงภำษีไม่ได้รวมรำยกำรที่สำมำรถถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีในปีอื่นๆ และ    

   ไม่ได้รวมรำยกำรที่ไม่สำมำรถถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี หนี้สินภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบันค�ำนวณโดยใช้อัตรำ 

   ภำษีที่บังคับใช้อยู่หรือที่คำดว่ำจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

  3.24.2 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

     ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงช่ัวครำวระหว่ำงมูลค่ำทำงบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงินกับ 

   มูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในกำรค�ำนวณก�ำไรทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้     

   รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวทุกรำยกำร และรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำง 

   ชั่วครำวเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำก�ำไรทำงภำษีจะมีจ�ำนวนเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่ำงช่ัวครำวนั้นมำใช ้

   ประโยชน์ได้ โดยมีกำรทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูก 

   ปรับลดลง เมื่อก�ำไรทำงภำษีที่จะน�ำมำใช้ประโยชน์ลดลง กำรกลับรำยกำรจะท�ำเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัท 

   และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบำงส่วนหรือทั้งหมดมำใช้ประโยชน์ได้

  บริษัทและบริษัทย่อยค�ำนวณมูลค่ำสินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีด้วยอัตรำภำษีที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำก 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีหรือในงวดที่คำดว่ำจะจ่ำยช�ำระหนี้สินภำษี โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คำดได้ค่อนข้ำง 

 แน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน

  ในงบกำรเงินรวม สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแยกพิจำรณำของแต่ละบริษัทในกลุ่ม 

 บริษัท และบริษัทจะน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัด 

 บัญชีของอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทได้ก็ต่อเม่ือบริษัททั้งสองมีสิทธิตำมกฏหมำยที่จะจ่ำยช�ำระหรือรับคืนภำษีด้วยจ�ำนวนสุทธิ 

 จ�ำนวนเดียวได้ และบริษัททั้งสองตั้งใจที่จะจ่ำยช�ำระหรือรับคืนภำษีเงินได้ด้วยจ�ำนวนสุทธิจ�ำนวนเดียว และบริษัททั้งสองตั้งใจจะรับ 

 ช�ำระสินทรัพย์หรือช�ำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน

 3.25 ก�ำไรต่อหุ้น

  ก�ำไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ถือโดย 

 บุคคลภำยนอกในระหว่ำงปีสุทธิจำกหุ้นทุนซ้ือคืน และก�ำไรต่อหุ้นปรับลด (ถ้ำมี) ค�ำนวณจำกจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ 

 รวมสมมติฐำนว่ำหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสำมัญทั้งหมด

 3.26 ข้อมูลจ�ำแนกตำมส่วนงำน

  ข้อมูลจ�ำแนกตำมส่วนงำน เปิดเผยแยกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยส่วนงำนธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจที่จัดหำผลิตภัณฑ์หรือ     

 ให้บริกำรที่มีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนซึ่งแตกต่ำงไปจำกควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น
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 3.27 สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน

  สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ 

 กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและเกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ 

 ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวได้เปิดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีของรำยกำรที่เกี่ยวข้องแล้ว

  ตรำสำรอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทลงทุนเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนหรือรำคำสินค้ำ   

 โดยก�ำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนหรือรำคำสินค้ำในอนำคตที่สินทรัพย์หรือหนี้สินที่เก่ียวข้องจะได้รับหรือจ่ำยช�ำระ ก�ำไรหรือขำดทุนจำก 

 กำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์จะบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนเมื่อมีกำรปิดสถำนะของสัญญำหรือเมื่อสัญญำสิ้นสุดลงตำมอำยุ

 3.28 กำรใช้ประมำณกำรทำงบัญชี

  ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อย  

 ต้องอำศัยดุลยพินิจในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบัญชี กำรประมำณกำรและกำรตั้งข้อสมมติฐำนหลำยประกำรซึ่งมีผลกระทบต่อกำรแสดง 

 จ�ำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบกำรเงิน รวมทั้งกำรแสดงรำยได้

  และค่ำใช้จ่ำยของรอบระยะเวลำรำยงำน ถึงแม้ว่ำกำรประมำณกำรของผู้บริหำร ได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้เหตุกำรณ์   

 ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรดังกล่ำว 

4. การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ
 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี มำถือปฏิบัติ เพื่อจัดท�ำ

และน�ำเสนองบกำรเงินนี้ ดังนี้

 4.1  มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง “ภำษีเงินได้” ซึ่งก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 
 วันที่ 1 มกรำคม 2556 เป็นต้นไป

  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง “ภำษีเงินได้” มำใช้เป็นครั้งแรกโดย 
 เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเกี่ยวกับภำษีเงินได้จำกเดิม ซ่ึงบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนวณจำกก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภำษีประจ�ำป ี
 มำเป็นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ซึ่งค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ประกอบด้วยจ�ำนวนรวมของภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้ 
 รอกำรตัดบัญชีตำมที่ได้เปิดเผยในหมำยเหตุข้อ 3.24  

  ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวมีผลกระทบต่อตัวเลขเปรียบเทียบสรุปได้ดังนี้

 หน่วย : พันบาท

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม  1 พฤศจิกายน
 2556 2555 2556 2555

 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 354 560 - -
 หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 447,738 435,051 94,271 80,093
 ก�ำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น (ลดลง)  7,439 (7,248) 37,616 25,783
 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง (338,463) (316,388) (131,887) (105,876)
 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมลดลง (116,360) (110,855) - -

หน่วย : พันบาท

    งบการเงินรวม งบการเงินเ ฉพาะกิจการ
                                                 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556

 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง (12,231) (11,833) 
 ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น   12,231 11,833
 ก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 14,686 11,833
 ขำดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมเพิ่มขึ้น  (2,455) -
 ก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น (บำทต่อหุ้น) 0.009 0.007
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 4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง “ส่วนงำนด�ำเนินงำน” ซึ่งก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงิน 
 ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้น�ำมำตรฐำนนี้มำถือ 
 ปฏิบัติก่อนวันที่ก�ำหนด 

  ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือ กำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย กำกน�้ำตำล และอุตสำหกรรมต่อเนื่อง โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 
 คือ น�้ำตำลทรำยและกำกน�้ำตำล แอลกอฮอล์ และไฟฟ้ำ ซึ่งมีทั้งกำรขำยในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งนี้บริษัท พิจำรณำข้อมูลส่วน 
 งำนด�ำเนินงำน โดยแยกเป็นส่วนงำนขำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

  บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้ระหว่ำงส่วนงำน ข้อมูลรำยได้จำกบุคคลภำยนอก ก�ำไรขำดทุน  ตำมส่วนงำนของบริษัทและบริษัทย่อย  
 และรำยกำรกระทบยอดระหว่ำงผลรวมของก�ำไรขำดทุนตำมส่วนงำนกับก�ำไรขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  
 ตุลำคม 2557 ดังที่แสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 29 

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2557 บริษัทได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งสองฉบับดังกล่ำวมำใช้เป็นครั้งแรกและได้ปรับปรุง
และเปิดเผยย้อนหลังในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2556 ที่แสดงเป็นตัวเลข
เปรียบเทียบให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรบัญชีใหม่แล้ว 

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 5.1 รำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสำระส�ำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

 ประเภทรายการ   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

 รำยกำรก�ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกเงินลงทุนเผื่อขำย 886  (1)  -  -

 ผลก�ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่มขึ้นสุทธิ -  3,408  - 3,408

 โอนค่ำเสื่อมรำคำเป็นต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 41,753 45,365 2,991 2,247

 ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ำยช�ำระ 228,379  677,677 100,185  233,037

 ดอกเบี้ยจ่ำยที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ 15,790 43,969 5,351 10,139

 โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - 22,347 - -

 โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 122 - - -

 โอนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - 66,000 - -

 โอนที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์เป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน    

    และสินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ด�ำเนินงำน 2,305  282,906 - -

 โอนที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15,040 - - -

 โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 73,286 - - -

 โอนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเป็นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 41,047 - - -

 จัดประเภทเงินลงทุนระยะยำวอื่นเป็นเงินลงทุนชั่วครำว - 247 - -

 โอนหนี้สินหมุนเวียนเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - 36,545 - -

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่อยลดลงจำกกำรหักกลบกับเงินปันผลรับ - - 1,169,748   277,649

 โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวเป็นลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 504 - -  -

 5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

             หน่วย : พันบาท

 ประเภทรายการ   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

 เงินสด    4,448 3,328 1,302 1,354

 เงินฝำกธนำคำรแบบกระแสรำยวัน 30,381 52,064 9,550 28,041

 เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์ 211,156 143,329 368 11,547

 เงินฝำกประจ�ำอำยุไม่เกิน 3 เดือน 10,000 - - -

  รวม    255,985  198,721 11,220 40,942 
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6. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู ้ถือหุ ้นกลุ ่มเดียวกันหรือมีกรรมกำรร่วมกัน        

ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่ส�ำคัญระหว่ำงบริษัทและกับบริษัทย่อยกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

 6.1 ยอดคงเหลือที่ส�ำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

             หน่วย : ล้านบาท

 ประเภทของยอดคงเหลือ   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 
  บริษัทย่อย   - - 180.61 183.66
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 12.80  4.99 0.01 0.04
   รวม   12.80 4.99  180.62 183.70

 เงินปันผลจำกบริษัทย่อยค้ำงรับ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น) 
  บริษัทย่อย   - - 1,299.75 1,169.75
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
  บริษัทย่อย   - - 2,538.86 3,798.98
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
  บริษัทย่อย   - - 6.90 12.08
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  0.18 0.49 - 0.21
   รวม   0.18 0.49 6.90 12.29

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  
  บริษัทย่อย   - - 34.80 55.52
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 3.75 1.60 3.74 0.16
   รวม   3.75 1.60 38.54 55.68

 ค่ำใช้จ่ำยอื่นค้ำงจ่ำย (รวมอยู่ในเจ้ำหนี้อื่น)
  บริษัทย่อย   - - 0.91 3.34
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 0.08 0.05 0.04 0.04
   รวม   0.08 0.05 0.95 3.38

 เงินกู้ยืมระยะสั้น 
  บริษัทย่อย   - - 677.00 1,286.30
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   3.20 - 3.20 -
   รวม   3.20 - 680.20 1,286.30 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  
  บริษัทย่อย    - - 0.03 0.16
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 2.29 - 2.29
   รวม   - 2.29 0.03 2.45 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ 
  บริษัทย่อย   - - 0.55 0.55
  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1.22 - 1.22 -
   รวม   1.22 - 1.77 0.55

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปต๋ัวสัญญำใช้เงินชนิดจ่ำยคืน       

เมื่อทวงถำม คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2.63 - 3.88 ต่อปี และร้อยละ 1.75 - 3.17 ต่อปี ตำมล�ำดับ 

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญำใช้เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม 

คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 1.25 - 2.55 ต่อปี และร้อยละ 3.00 - 4.65 ต่อปี ตำมล�ำดับ
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 6.2 รำยกำรค้ำที่ส�ำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

 ประเภทรายการ    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

 รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร

  บริษัทย่อย   - - 3,117.28 2,090.06

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  94.19  59.93 - 28.60

   รวม    94.19  59.93  3,117.28  2,118.66

 ต้นทุนขำยและกำรให้บริกำร  

  บริษัทย่อย   - - 2,298.86 1,556.16

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 8.39  12.83 6.42 7.39

   รวม   8.39 12.83 2,305.28  1,563.55

 รำยได้อื่น  

  บริษัทย่อย   - - 118.81 1,299.18

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  6.40  2.91 3.96 2.91

   รวม   6.40 2.91 122.77 1,302.09

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

  บริษัทย่อย   - - 17.56 43.96

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  

  บริษัทย่อย   - - 1.77 4.02

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  15.05  17.87 4.63   5.40

  นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 10.03 10.17 9.22 8.87

   รวม   25.08 28.04 15.62 18.29 

 ต้นทุนทำงกำรเงิน  

  บริษัทย่อย   - - 23.57 23.22

 นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำระหว่ำงกัน

 - กำรซื้อ-ขำยและยืม-คืนน�้ำตำลทรำยดิบระหว่ำงกันในกลุ่มบริษัท ก�ำหนดรำคำจำกรำคำตลำดโลกที่ท�ำกำรซื้อขำยระหว่ำงกันครั้งแรกในปี

 - กรณีสัญญำซื้อขำยน�้ำตำลทรำยที่จัดท�ำในนำมของกลุ่มบริษัท ซ่ึงได้จัดสรรปริมำณกำรขำยในแต่ละบริษัทแล้ว หำกบริษัทใดในกลุ่มมี 

 น�้ำตำลทรำยไม่พอขำย จะซื้อสินค้ำจำกบริษัทในกลุ่มด้วยรำคำเดียวกันกับสัญญำซื้อขำยน�้ำตำลทรำยดังกล่ำว

 - สินค้ำอื่นๆ (นอกเหนือจำกน�้ำตำลทรำย) ที่ซื้อ-ขำยระหว่ำงกันใช้รำคำตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกันซึ่งสูงกว่ำรำคำทุน

 - รำคำซื้อ - ขำยสินทรัพย์กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตำมรำคำที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสูงกว่ำรำคำทุน

 -  รำยได้จำกกำรขำยวัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปตำมรำคำที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสูงกว่ำรำคำทุน

 - รำยได้จำกกำรให้เช่ำที่ดินแก่บริษัทย่อยเป็นไปตำมสัญญำเช่ำ ซึ่งมีอำยุ 30 ปี นับแต่วันที่ 25 มกรำคม 2548 ถึงวันที่ 24 มกรำคม 2578  

 อัตรำค่ำเช่ำปีละ 0.11 ล้ำนบำท และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี เมื่อครบก�ำหนดสัญญำ กรรมสิทธิ์ในบรรดำสิ่งปลูกสร้ำงทั้งหมดที่ได้ 

 ก่อสร้ำงในที่ดินที่เช่ำจะตกเป็นของผู้ให้เช่ำ

 - รำยได้จำกกำรให้เช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงมีอำยุสัญญำเช่ำ 1-3 ปี ซึ่งเป็นไปตำมรำคำที่ตกลงร่วมกัน

 - รำยได้ค่ำบริกำร รำยได้อื่น และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน เป็นไปตำมรำคำปกติที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

 - ค่ำฝำกสินค้ำคิดตำมปริมำณสินค้ำและระยะเวลำกำรฝำกซึ่งเป็นไปตำมรำคำตลำด

 - ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยแทนกันจะเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจริง
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 6.3 ลักษณะควำมสัมพันธ์ของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน นอกเหนือจำกบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประกอบด้วย

 รายชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องโดย
 

 บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหำรร่วมกัน
 บริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหำรร่วมกัน
 บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหำรร่วมกัน
 บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหำรร่วมกัน
 บริษัท พำรำไฮเท็ค จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหำรร่วมกัน
 บริษัท เค.เค.วู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
 บริษัท อมำโก้ จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
 บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
 บริษัท น�้ำตำลรำชบุรี จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหำรร่วมกันในบริษัทย่อย
 บริษัท อุตสำหกรรมมิตรเกษตร จ�ำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหำรร่วมกันในบริษัทย่อย
 นิติบุคคลอำคำรชุด เค เอส แอล ทำวเวอร์  นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เจ้ำของร่วมในอำคำรชุด

  กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันข้ำงต้นทั้งหมดเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

  บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรของกลุ่มบริษัท แต่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมกำรของ 

 บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด บำงท่ำนเป็นกรรมกำรในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท เค.เอส.แอล.  

 เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  
 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

 ลูกหนี้กำรค้ำ    1,656,881  880,909 840,260 248,528
 ลูกหนี้ชำวไร่    322,652 256,083 206,389 169,854
 ลูกหนี้อื่น    24,225 13,397 46,702 27,304
 ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ  67,247 22,990  19,947  6,476
 เงินทดรองจ่ำย   32,971 53,402 8,066 8,048
 เงินปันผลจำกบริษัทย่อยค้ำงรับ - - 1,299,751 1,169,748
 รำยได้ค้ำงรับ   78,199 39,250 16,732 17,770
  รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  2,182,175 1,266,031 2,437,847 1,647,728
 

 7.1 ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

  กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 10,173 4,711 136,860 158,607
  กิจกำรอื่น   1,672,878 898,652 703,400 89,921
  รวม    1,683,051 903,363 840,260 248,528
  หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (26,170) (22,454) - -
         รวมลูกหนี้กำรค้ำ  1,656,881 880,909 840,260 248,528
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 กำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้

  7.1.1 ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

    ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
     ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 9,031 3,394 128,846 158,607
   เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน 1,142 1,317       8,014 -
        รวม   10,173 4,711 136,860 158,607

 โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำ ซึ่งเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย มีระยะเวลำตั้งแต่ 7 วันถึง 365 วัน

  7.1.2 ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

   ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยและกำกน�้ำตำล

    ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ  

      ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ  204,362 215,147 37,750 73,382

     เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน 93,823 3,585 22,918 638

     เกินก�ำหนดช�ำระมำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 892 - - -

    เกินก�ำหนดช�ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 93 395 - -

     รวม 299,170 219,127 60,668 74,020

    ลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ 

    ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 844,926 61,452 642,732 15,901

     รวม 844,926 61,452 642,732 15,901

      รวมธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยและกำกน�้ำตำล   1,144,096 280,579 703,400  89,921

   ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยแอลกอฮอล์และไฟฟ้ำ 

    ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ  

       ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 276,728 295,165 - -

         เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน 24,361 - - -

   รวมธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยแอลกอฮอล์และไฟฟ้ำ 301,089 295,165 - -

   ธุรกิจอื่น 

    ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ 

      ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 125,839 157,352 - -

      เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน 65,046 114,272 - -

      เกินก�ำหนดช�ำระมำกกว่ำ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 200  31,509 - -

         เกินก�ำหนดช�ำระมำกกว่ำ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน - 12,025 - -

      เกินก�ำหนดช�ำระมำกกว่ำ 12 เดือน 36,608 7,750 - -

      รวมธุรกิจอื่น 227,693 322,908 - -

      รวมทั้งสิ้น 1,672,878 898,652 703,400 89,921

   หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (26,170) (22,454) - -

      รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น 1,646,708 876,198  703,400 89,921
 

   โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลำตั้งแต่ 5 วันถึง 90 วัน
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 7.2  ลูกหนี้ชำวไร่ ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

  ลูกหนี้ค่ำอ้อย

   ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2552/2553 7,838 41,733 77 77

   ฤดูกำรผลิตปี 2552/2553 2,999 4,253 2,142 3,116

   ฤดูกำรผลิตปี 2553/2554  11,071 11,230 2,242 2,278

   ฤดูกำรผลิตปี 2554/2555 30,053 41,386 3,581 4,169

   ฤดูกำรผลิตปี 2555/2556 32,849 46,952 7,505 12,295

   ฤดูกำรผลิตปี 2556/2557 53,038 - 9,334 -

      รวมลูกหนี้ค่ำอ้อย 137,848 145,554 24,881 21,935

  เงินทดรองจ่ำย 

    ฤดูกำรผลิตปี 2556/2557 - 152,781 - 145,375

    ฤดูกำรผลิตปี 2557/2558 183,275 12,651 182,959 12,652

    ฤดูกำรผลิตปี 2558/2559 24,114 - 9,424 -

     รวมเงินทดรองจ่ำยค่ำอ้อย  207,389 165,432 192,383 158,027

  ลูกหนี้ค่ำน�้ำมัน ค่ำปุ๋ยและบริกำรอื่น 6,146 7,077 6,146 5,920

     รวม   351,383 318,063 223,410 185,882

  หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (28,731) (61,980) (17,021) (16,028)

     รวมลูกหนี้ชำวไร่  322,652 256,083 206,389 169,854

8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    -  -  2,538,855  3,798,976

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น 120,000 - 120,000 -

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ 888,687 827,434 134,682 123,324

  ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระภำยในหนึ่งป ี 225,506 199,141 45,150  37,471

   รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 1,234,193 1,026,575 2,838,687 3,959,771

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เป็นกำรให้กู้ยืมในรูปเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำ ซึ่งชำวไร่ได้น�ำมำขำย

ลดให้กับบริษัทและบริษัทย่อย โดยคิดดอกเบี้ยอิงกับอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ของธนำคำรพำณิชย์
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9. สินค้าคงเหลือ 
 สินค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

  น�้ำตำลทรำยและกำกน�้ำตำล 2,882,323 1,911,702 1,150,595 1,013,698

  แอลกอฮอล์และปุ๋ยอินทรีย์  464,016  429,158  - -

  แป้งสำลี   343,002  288,091  - -

  กระสอบ   11,913 18,402 - -

  น�้ำมันปำล์ม   - 124,254 - -

  กำกอ้อย   128,367 58,719 - -

  วัสดุโรงงำน   234,029 350,556 176,282 252,295

  อะไหล่เพื่อกำรซ่อมแซม 469,405 557,437 402,543 394,252 

      4,533,055 3,738,319 1,729,420 1,660,245

  หัก ค่ำเผื่อสินค้ำและวัสดุโรงงำนเสื่อมสภำพ (6,129) (6,129) (6,129) (2,490)

      ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ (178,585) (84,733) (338) -

  รวมสินค้ำคงเหลือ   4,348,341 3,647,457 1,722,953 1,657,755

 รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

  ยอดยกมำต้นปี   (84,733) (164,013)  - (23,609)

  บวก เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี (178,585) (86,745) (338) (2,012)

  หัก โอนกลับระหว่ำงปี 84,733 166,025 - 25,621

  ยอดคงเหลือปลำยปี  (178,585) (84,733) (338) -
 

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 ต้นทุนของสินค้ำที่บันทึกเป็นต้นทุนขำยในงบกำรเงินรวมมีจ�ำนวน 14,027.72 ล้ำนบำท 

และ 14,689.39 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ�ำนวน 7,577.74 ล้ำนบำท และ 5,265.66 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

  งบกำรเงินรวม
หน่วย : พันบาท

 ชื่อบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
 ทุนที่ช�าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน
   ร้อยละ ร้อยละ วิธีราคาทุน   วิธี เงินปันผล  วิธีราคาทุน   วิธี เงินปันผล
      ส่วนได้เสีย   ส่วนได้เสีย
 2557  2556  2557  2556  

บริษัทร่วม                 

 บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800  25,664 390  73,800  36,803  325

   รวม       73,800 25,664  390  73,800  36,803  325

       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หน่วย : พันบาท

 ชื่อบริษัท เงินลงทุนวิธีราคาทุน เงินปันผล
 ทุนที่ช�าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ ณ วันที่ ส�าหรับปี ส�าหรับปี
   ร้อยละ ร้อยละ 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม     สิ้นสุดวันที่  สิ้นสุดวันที่  
       31 ตุลาคม  31 ตุลาคม
   2557 2556  2557 2556  2557 2556 2557 2556

บริษัทร่วม

 บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800  73,800 390 325
  รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม     73,800 73,800 390 325

บริษัทย่อย 
 บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) 145,200 145,200 23.82 23.82 81,967  81,967  8,300  7,545
 บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด  1,000,000  1,000,000 95.78 95.78 834,394  834,394  -  -
 บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337 523,337 324,772 324,772
 บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด 500,000 500,000 98.61 98.61 569,284 569,284 - -
 บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด 840,000 840,000 40.77 40.77 319,134  319,134  -  -
 บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775 6,775 1,355 2,033
 บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด 10,000 10,000 100.00 100.00 9,119 9,119 - -
 บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด 800,000 800,000 100.00 100.00 799,972 799,972  - 479,983
 บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด 610,000 610,000 100.00 100.00 609,986  609,986 914,978 304,993
 บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด  300,000 300,000 100.00 100.00 300,000  300,000 60,000 60,000
 บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด* 684,757 684,757 98.49 98.49 674,178  674,178 - -
 Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.* 1,167,660 1,167,660 80.00 80.00 932,589 932,589 - -
 Wynn In Trading Co., Ltd.* 487,497 487,497 100.00 100.00 487,497 487,497 - -
 บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ำกัด 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061 2,061 - -
 บริษัท ที เอส อุตสำหกรรมน�้ำมัน จ�ำกัด 500,000 500,000 0.62 0.62 3,089  3,089 -  -
 บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน) 285,000 285,000 0.07 0.07 196  196 20  29 
 บริษัท ที เอส คลังสินค้ำ จ�ำกัด 12,500 12,500 4.02 4.02 509 509 - -
 บริษัท ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ�ำกัด 80,000 80,000 10.12 10.12 8,108 8,108 - -
     รวม     6,162,195 6,162,195 1,309,425 1,179,355
 หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน     (5,884) (5,884) - -
     รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      6,156,311 6,156,311 1,309,425 1,179,355
 รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย     6,230,111 6,230,111 1,309,815 1,179,680  

 
* เป็นบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง Koh Kong Plantation Company Limited ซึ่งบริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd. ในสัดส่วน 
 ร้อยละ 80  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 ตำมล�ำดับ โดย Koh Kong Plantation Company Limited มีข้อก�ำหนดให้เลิกกิจกำร หำกมีผลขำดทุน 
 เกินกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และไม่สำมำรถแก้ไขกำรขำดทุนดังกล่ำวได้ภำยใน 1 ปี 
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 รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556

  ยอดยกมำต้นปี 6,230,111 5,769,034
  ลงทุนเพิ่ม 
   บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน) - 18,718
   บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด - 230,000
   Wynn In Trading Co., Ltd. - 118,540
   บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด - 20,000
   Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. - 91,920
   บริษัท ที เอส อุตสำหกรรมน�้ำมัน จ�ำกัด - 617
  ขำยเงินลงทุน 
   บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน) - (18,718)
  ยอดคงเหลือปลำยปี 6,230,111  6,230,111

 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2555 บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เสนอขำยหุ้นเพ่ิมทุนต่อสำธำรณะผ่ำน   
ตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จ�ำนวน 85 ล้ำนหุ้น โดยมีมูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยบริษัทได้ซื้อหุ้นจ�ำนวน 6.04 ล้ำนหุ้น มูลค่ำเสนอขำย
หุ้นละ 3.10 บำท เป็นจ�ำนวนรวม 18.72 ล้ำนบำท และท�ำกำรขำยไปทั้งจ�ำนวนในวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2555

 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด มีมติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�ำนวน 7 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เป็นจ�ำนวน 700 ล้ำนบำท บริษัทย่อยดังกล่ำวด�ำเนินกำรจดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2556 และได้รับค่ำหุ้นเต็มจ�ำนวนแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2556

 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2556 Wynn In Trading Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีกำรเพิ่มทุนจ�ำนวน 4 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 
ดอลลำร์สหรัฐ เป็นจ�ำนวนเงิน 4 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

 เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ของบริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด มีมติให้
เรียกช�ำระค่ำหุ้นส่วนที่เหลือ จ�ำนวน 10 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 2 บำท  เป็นจ�ำนวน 20 ล้ำนบำท ซึ่งได้รับช�ำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 9 
ตุลำคม 2556

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 เงินลงทุนระยะยำวอื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

                                                                       อัตราของการถือหุ้น
         ทั้งทางตรงและทางอ้อม        งบการเงินรวม        งบการเงินเฉพาะกิจการ
        2557 2556  2557 2556 2557 2556
   ร้อยละ ร้อยละ

 เงินลงทุนทั่วไป
   -  บริษัท อ้อยและน�้ำตำลไทย จ�ำกัด 3.93 3.93 787 787 323 323
  -  บริษัท ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จ�ำกัด 7.36 7.36 8 8 2 2
  -  บริษัท มัดแมน จ�ำกัด 9.46 - 350,000 - 350,000 -
   รวม       350,795 795 350,325 325
 ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดเป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย    4,469 4,469 - -
 หัก  กำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนตำมรำคำยุติธรรม   (721) (1,608) - -
   สุทธิ     3,748 2,861 - -
 ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด - พันธบัตรรัฐบำล   20,615 21,126 6,367 6,367
 หัก ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม   (1,779) (425) (156) (137)
  ส่วนที่จะถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี   - (500) - -
   สุทธิ      18,836 20,201 6,211 6,230
      รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น    373,379 23,857 356,536 6,555
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12. เงินให้กู้ยืมระยะยาว
 เงินให้กู้ยืมระยะยำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย  

หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

 ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 689,865 661,789 119,081 58,961

 หัก  ส่วนที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระภำยในหนึ่งปี  

   (แสดงรวมอยู่ในเงินให้กู้ยืมระยะสั้น) (225,506) (199,141) (45,150) (37,471)

 รวม    464,359 462,648 73,931 21,490

 หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,383) (22,959) (8,881) (8,881)

 รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำว 444,976 439,689 65,050  12,609

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยในงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้รวมเงินให้กู้ยืมแก่

กิจกำรอื่นหกแห่งและห้ำแห่งจ�ำนวน 32.00 ล้ำนบำท และ 30.71 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เพื่อซื้อเครื่องจักรกลกำรเกษตรไปเพำะปลูกให้กับ

บริษัทย่อยในต่ำงประเทศแห่งหนึ่งของบริษัท สัญญำเงินกู้ยืมดังกล่ำวมีอำยุ 3 - 4 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ MLR+1.00 ต่อปี ก�ำหนดให้จ่ำย

ช�ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรำยปี โดยบริษัทมีกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ผู้กู้ซื้อ และบริษัทสำมำรถขำยคืนเครื่องจักรให้

กับผู้ขำยได้หำกผู้กู้ผิดนัดช�ำระหนี้

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยส่วนที่เหลือเป็นเงินให้ชำวไร่กู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินเพื่อกำรเพำะปลูกอ้อย 

และซื้อเครื่องจักรกลกำรเกษตรและอุปกรณ์กำรเกษตรของบริษัทย่อย โดยท�ำสัญญำกู้ระยะเวลำตั้งแต่ 1 - 8 ปี ขึ้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรำ

ร้อยละ 5.875 - 8.50 ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่ชำวไร่ใช้ที่ดินและยำนพำหนะเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน

13. ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
 รำยกำรเคลื่อนไหวของต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

 รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ 479,509 569,984 39,714 59,431

 ต้นทุนจ่ำยเพิ่มระหว่ำงปี  

  - ต้นทุนกำรปลูกอ้อย 287,478 258,218 33,091 36,909

  - โอนจำกค่ำเสื่อมรำคำ 41,753 45,656 2,991 2,247

 ต้นทุนสะสมของอ้อยที่เพำะปลูก 808,740 873,858 75,796 98,587

  - ต้นทุนตัดจ่ำยอ้อยระหว่ำงปี (272,980) (372,987) (34,316) (58,873)

 รำคำตำมบัญชีปลำยปี 535,760 500,871 41,480 39,714

 โอนกลับ (ขำดทุน) จำกกำรด้อยค่ำ  376 (1,641) - -

 ขำดทุนจำกอ้อยเสียหำย (5,695) (23,939) - -

 ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 12,266 4,218 - -

 รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ 542,707 479,509 41,480 39,714

 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีในรำคำทุนหักต้นทุนตัดจ่ำยและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ เนื่องจำกอำยุกำรปลูก

อ้อยมีระยะเวลำประมำณ 10 - 13 เดือน และมูลค่ำยุติธรรมของอ้อยมีควำมผันผวน ตำมสภำวะอำกำศของพ้ืนที่ที่เพำะปลูกซึ่งมีผลต่อ

ปริมำณและคุณภำพผลผลิตอ้อย
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 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีส่วนหนึ่งจ�ำนวนเงิน 476.32 ล้ำนบำท และจ�ำนวนเงิน 415.78 

ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เป็นของบริษัทย่อยสองแห่ง ซึ่งเพำะปลูกบนที่ดินเช่ำ ดังนี้

 -  บริษัทย่อยแห่งที่ 1 จ�ำนวน 158.72 ล้ำนบำท และ 148.25 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เพำะปลูกบนที่ดินเช่ำจำกรัฐบำลของสำธำรณรัฐ 

 ประชำธิปไตยประชำชนลำวตำมหมำยเหตุข้อ 30.7.1

 -  บริษัทย่อยแห่งที่ 2 จ�ำนวน 317.60 ล้ำนบำท และ 267.53 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เพำะปลูกบนที่ดินเช่ำจำกรัฐบำลของรำชอำณำจักรกัมพูชำ

 ตำมหมำยเหตุข้อ 30.7.2

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 รำยกำรเคลื่อนไหวของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้
 
 2557

หน่วย: พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
     ที่ดิน ส่วน อาคาร สินทรัพย์ รวม ที่ดิน อาคาร รวม  
      ปรับปรุง และโกดัง ระหว่าง   และโกดัง  
      ที่ดิน  ก่อสร้าง  

  รำคำทุน:
  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 1,304,763  6,890 1,931,460 12,648 3,255,761 250,292 397,522 647,814
  ปรับปรุง   (1,963) - - - (1,963) - - -
  โอนเข้ำ   12 - 14,008 - 14,020 - - -
  โอนออก   (29,959) - (35,071) (12,648) (77,678) - - -
  ซื้อเพิ่ม   34,659 - 3,533 248 38,440 - - -
  จ�ำหน่ำย   (92) (48) (536) - (676) - - -
  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 1,307,420 6,842 1,913,394 248 3,227,904 250,292 397,522 647,814

  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม: 
  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 -  (3,816) (310,635) - (314,451) - (233,510) (233,510)
  โอนเข้ำ   - (13) - - (13) - - -
  โอนออก   - - 23,995 - 23,995 - - -
  ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - (110) (35,760) - (35,870) - (4,232) (4,232)
  จ�ำหน่ำย   - - 166 - 166 - - -
  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 -  (3,939) (322,234) -  (326,173) - (237,742) (237,742)

  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ: 
  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 (1,855) - (720) - (2,575) - - -
  จัดประเภท  (1,180) -  - - (1,180) (316) - (316)
  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 (3,035) - (720) - (3,755) (316) - (316)

  มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:
  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557  1,304,385  2,903  1,590,440   248 2,897,976  249,976 159,780 409,756

  มูลค่ำยุติธรรม:
  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 1,617,837  3,074  1,840,264   -  3,461,175 382,794 484,470 867,264
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 2556
             หน่วย: พันบาท  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
     ที่ดิน ส่วน อาคาร สินทรัพย์ รวม ที่ดิน อาคาร รวม  
      ปรับปรุง และโกดัง ระหว่าง   และโกดัง  
      ที่ดิน  ก่อสร้าง  

  รำคำทุน:
                   ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555   414,800   -   583,321   12,372    1,010,493  123,978  380,839    504,817 
   ปรับปรุง    (243)   -   -   -   (243)   -   -   -
    โอนเข้ำ    333,696   9,650   217,616   -   560,962   126,646   16,683   143,329
    โอนออก    (81,645)   (2,760)   (119,518)   (12,081)   (216,004)   -   -   -  
  ซื้อเพิ่ม    667,369   -   1,250,041   12,357   1,929,767   -   -   -
    จ�ำหน่ำย    (29,214)   -  -   -   (29,214)   (332)   -   (332)
    ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 1,304,763   6,890   1,931,460   12,648   3,255,761   250,292   397,522   647,814                   
  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม:
                   ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555  -   -  (382,536)   -   (382,536)   -   (219,206)   (219,206)  
  โอนเข้ำ    -   (3,788)   (35,803)   -   (39,591)   -   (10,432)   (10,432)  
  โอนออก    -   -   133,029   -   133,029   -   -   -  
  ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี  -   (28)   (25,325)   -   (25,353)   -   (3,872)   (3,872)  
  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556  -   (3,816)   (310,635)   -   (314,451)   -   (233,510)   (233,510)                   
  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ:                 
  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555  (2,247)   -   -   - (2,247)   (448)   -   (448)  
  ลดลง    448   -   200  -   648   448   -   448
    เพิ่มขึ้น    (56)   -   (920)   -   (976)   -   -   -  
  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 (1,855)   -   (720)   -   (2,575)   -   -   -  
  มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:
                   ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556  1,302,908   3,074   1,620,105    12,648   2,938,735   250,292   164,012   414,304  
  มูลค่ำยุติธรรม:                 
  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556  1,617,837   3,074    1,840,264   -   3,461,175    382,794   484,470    867,264  

 

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้ค่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ซึ่งรับรู้ในงบก�ำไร

ขำดทุนรวมจ�ำนวน 164.16 ล้ำนบำท และ 120.79 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ และในงบก�ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำรจ�ำนวน 41.72 ล้ำนบำท และ 

44.13 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น�ำสินทรัพย์ที่ให้เช่ำที่มีรำคำตำมบัญชีตำมงบกำรเงินรวม จ�ำนวน 300.49   

ล้ำนบำท และ 296.92 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ไปค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนำคำรพำณิชย์สองแห่ง (ดูหมำยเหตุข้อ 20)
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15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 รำยกำรเคลื่อนไหวของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้

 2557
หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม
 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์ รวม
  ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ และ และ ระหว่าง
    อุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องใช้ ก่อสร้าง
     ทุ่นแรง ส�านักงาน

  รำคำทุน:

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556  815,030  1,093,795  5,124,337  14,608,529  1,742,513  264,846 7,716,964 31,366,014

  ปรับปรุงและจัดประเภท 4,486 3,132 23,052 5,820 (1,511) (4,596) 73,208 103,591

  ซื้อเพิ่ม 81,935 2,649 22,043 89,596 109,847 15,829  2,569,630 2,891,529

  จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย (820) (455) (12,993) (29,603) (8,629) (2,171) - (54,671)

  โอนเข้ำ (โอนออก) - 185,364 853,243 4,356,112 6,113 3,515 (5,404,347) -

  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - 22,565 22,775 58,573 10,345 647 (41) 114,864

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 900,631  1,307,050   6,032,457  19,089,027  1,858,678   278,070 4,955,414 34,421,327 

 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม: 

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556  - (303,024)  (1,132,478) (5,766,146)  (872,343)  (174,185)  -  (8,248,176)

  ปรับปรุงและจัดประเภท - (120) (23,799) (1,566) 193 646 - (24,646)

  ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - (37,164) (145,126) (817,711) (102,687) (29,790) -  (1,132,478)

  จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย  - 441  12,435 26,447  7,720  2,084 - 49,127

  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (6,417) (3,110) (6,854) (5,490) (545) - (22,416)

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 - (346,284) (1,292,078) (6,565,830) (972,607)  (201,790) - (9,378,589)

  ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม:

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556   2,042,199  -  -  -  -   -  -  2,042,199

  ปรับปรุงและจัดประเภท  21,842  -   -  -  -  -  -  21,842

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 2,064,041 - - - - - - 2,064,041

  ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:  

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556  (5,945) - (15,634) (942) - - - (22,521)

  ปรับปรุงและจัดประเภท (6,219) - 8,769  742 - - - 3,292

   ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 (12,164) - (6,865) (200) - - - (19,229) 

  มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :   

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 2,952,508  960,766 4,733,514  12,522,997 886,071  76,280  4,955,414   27,087,550
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 2556
หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม
 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์ รวม
  ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ และ และ ระหว่าง
    อุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องใช้ ก่อสร้าง
     ทุ่นแรง ส�านักงาน

  รำคำทุน:

                   ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 860,054   1,020,940   4,775,718   14,032,460   1,013,802   218,965   4,645,744   26,567,683

  ปรับปรุงและจัดประเภท  (73,433)   41,925   (26,551)   (398,541)   321,152   (2,355)   9,809   (127,994)  

  ซื้อเพิ่ม  27,599   3,370   12,801   148,006   395,354   45,241   4,303,124   4,935,495  

  จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย  -  -   (2,301)   (24,114)   (10,858)   (3,391)   -   (40,664)  

  โอนเข้ำ (โอนออก)  810   21,338   358,418   834,702   20,248   6,215   (1,241,731) -

    ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  -   6,222   6,252   16,016   2,815   171   18   31,494  

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 815,030   1,093,795   5,124,337   14,608,529   1,742,513   264,846   7,716,964   31,366,014

                     ค่ำเสื่อมรำคำสะสม:                 

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555  -   (245,508)   (915,693)   (5,247,265)   (656,939)   (153,588)   -   (7,218,993)

    ปรับปรุงและจัดประเภท  -   (22,013)   (101,468)   176,352   (147,885)   3,259   -   (91,755)  

  ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - (33,985)  (115,919)   (714,424)   (75,748)   (26,945)   -   (967,021)  

  จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย  -   -   1,334   20,740   9,696   3,212   -   34,982  

  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  -   (1,518)   (732)   (1,549)   (1,467)   (123)   -   (5,389)  

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556  -   (303,024)   (1,132,478)   (5,766,146)   (872,343)   (174,185)   -   (8,248,176)

                     ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม:                 

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555  2,104,981  -   -   -   -   -   -   2,104,981

    ปรับปรุงและจัดประเภท  (71,009)   -  -   -   -   -   -   (71,009)  

  เพิ่มขึ้น  8,227   -   -   -   -   -   -   8,227  

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556   2,042,199   - -   -   -   -   -   2,042,199

                     ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                 

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555  (13,028)   (720)   (9,282)   (6,454)   -   -   -   (29,484)  

  ปรับปรุงและจัดประเภท  7,083   720   (6,352)   3,817   -   -   -   5,268  

  โอนเข้ำ   -   -   -   1,695   -   -   -   1,695  

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556  (5,945)   -   (15,634)   (942)   -   -   -   (22,521)                   

  มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :                 

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 2,851,284   790,771   3,976,225 8,841,441 870,170 90,661   7,716,964   25,137,516

 ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 

  2557       พันบำท 1,132,478

  2556       พันบำท 967,021
  



รายงานประจ�าปี 2557    139

 2557
 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์ รวม
  ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ และ และ ระหว่าง
    อุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องใช้ ก่อสร้าง
     ทุ่นแรง ส�านักงาน

 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 378,505 36,038 710,756  2,950,485  602,605  103,642 4,139,186 8,921,217

  ปรับปรุงและจัดประเภท - - - - - - (16,000)  (16,000)

  ซื้อเพิ่ม 29,503 834 16,258 28,017 6,233 7,946 1,179,862 1,268,653

  จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย (29,422) - (763) - - (17) - (30,202)

  โอนเข้ำ (โอนออก) - 161,700 555,304 2,159,801 - 570  (2,877,375)  -

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 378,586 198,572 1,281,555 5,138,303  608,838 112,141  2,425,673  10,143,668

 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม:  

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556  - (14,099) (277,956) (2,058,518) (290,989) (63,950)  -  (2,705,512)

  ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - (6,609) (31,375) (235,038) (24,357) (12,038) - (309,417)

  จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - 763 - - 16 - 779

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 -  (20,708) (308,568) (2,293,556) (315,346) (75,972) - (3,014,150)

 ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม:  

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 532,786 - - - - - - 532,786

  เพิ่มขึ้น (ลดลง)  (12,581) - - - - - - (12,581)

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 520,205 - - - - - - 520,205 

 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์: 

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 - - (8,769) - - -  - (8,769)

  ปรับปรุงและจัดประเภท (7,082) - 8,769 - - - - 1,687

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 (7,082) - - - - - - (7,082)  

 มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :    

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 891,709 177,864 972,987 2,844,747 293,492 36,169 2,425,673 7,642,641
 

 2556
หน่วย : พันบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์ รวม
  ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ และ และ ระหว่าง
    อุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องใช้ ก่อสร้าง
     ทุ่นแรง ส�านักงาน

   รำคำทุน:

                   ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555  367,788   34,644   521,679   2,688,448 329,701    78,407 2,208,058   6,228,725

    ปรับปรุงและจัดประเภท  -   330   (9,425)   (3,429)   459   (4,675)   -   (16,740)  

  ซื้อเพิ่ม    10,717   884   1,705   76,372   273,950   30,418   2,317,264   2,711,310

    จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย  -   -   -   (65)   (1,505)   (508)   -   (2,078)

    โอนเข้ำ (โอนออก)  -   180   196,797   189,159   -   -   (386,136)   -  

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556  378,505   36,038   710,756   2,950,485   602,605   103,642   4,139,186   8,921,217
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                   หน่วย : พันบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์ รวม
  ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ และ และ ระหว่าง
    อุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องใช้ ก่อสร้าง
     ทุ่นแรง ส�านักงาน

 ค่ำเสื่อมรำคำสะสม:                 

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555  -   (12,339)   (274,967)   (1,852,895)   (268,573)   (58,862)   -   (2,467,636)

    ปรับปรุงและจัดประเภท  -   (4)   8,231   592   (4,934)   3,795   -   7,680

  ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี  -   (1,756)   (11,220)   (206,280)   (18,987)   (9,376)   -   (247,619)

    จ�ำหน่ำย / ตัดจ�ำหน่ำย  -   -   -   65   1,505   493   -   2,063  

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556  -   (14,099)   (277,956)   (2,058,518)   (290,989)   (63,950)   -   (2,705,512)                   

 ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิ่ม:

                   ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555  529,378   -   -   -   -   -   -   529,378

    เพิ่มขึ้น     3,408   -   -   -   -   -   -   3,408  

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556  532,786   -   -   -   -   -   -   532,786                   

 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                 

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555  (7,083)   -   (2,417)   (3,817)   -   -   -   (13,317)  

  (เพิ่มขึ้น) ลดลง   7,083   -   (6,352)   3,817   -   -   -   4,548  

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556  -   -   (8,769)   -   -   -   -   (8,769)                   

 มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :                 

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556  911,291   21,939   424,031   891,967   311,616   39,692   4,139,186   6,739,722  

 ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 

  2557         พันบำท 309,417

  2556         พันบำท 247,619

 ส�ำหรับงวดบัญชีปี 2557 และ 2556 ต้นทุนกำรกู้ยืมในงบกำรเงินรวมจ�ำนวน 15.79 ล้ำนบำท และ 43.97 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เกิดจำกเงินกู้ยืม

ส�ำหรับโครงกำรของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ โดยต้นทุนกำรกู้ยืมดังกล่ำวได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงซึ่งรวมอยู่

ในรำยกำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงและเครื่องจักร ซึ่งมีรำคำตำมบัญชีในงบกำรเงินรวม จ�ำนวน 391.30 ล้ำนบำท 

และ 671.25 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิชย์ทั้งระยะสั้นและระยะยำวตำมหมำยเหตุ 

ข้อ 17 ข้อ 20 และข้อ 30.5

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง และอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงของบริษัทย่อยสำมแห่งในต่ำงประเทศ มูลค่ำ

ตำมบัญชีในงบกำรเงินรวมจ�ำนวน 714.12 ล้ำนบำท และ 688.67 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ตั้งอยู่บนที่ดินสัมปทำนซึ่งเมื่อครบก�ำหนดสัญญำ 

กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ให้เช่ำ (ดูหมำยเหตุข้อ 30)

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 สินทรัพย์รำคำทุนในงบกำรเงินรวม จ�ำนวน 3,075.70 ล้ำนบำท และ 2,338.60 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 

และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ�ำนวน 1,665.32 ล้ำนบำท และ 1,205.23 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ได้ตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วทั้งจ�ำนวนแต่ยังคง

ใช้งำนอยู่
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16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

  สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�ำเนินงำน 273,010 279,116 40,793  42,164 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 193,472 292,889 807 2,688

      466,482 572,005 41,600 44,852
 

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�ำเนินงำนในงบกำรเงินรวมจ�ำนวน 119.55 ล้ำนบำท และ 120.92 ล้ำนบำท 

ตำมล�ำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 40.79 ล้ำนบำท และ 42.16 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เป็นที่ดินเพื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจในอนำคต

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�ำเนินงำน 13.20 ล้ำนบำท เท่ำกันทั้งสองปี เป็นอะไหล่

เครื่องจักรซึ่งบริษัทย่อยได้ประมูลมำจำกบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและยังคงเหลือจำกกำรจัดสรรเพื่อใช้และจ�ำหน่ำย ปัจจุบันอยู่

ระหว่ำงกำรพิจำรณำใช้เป็นอะไหล่เครื่องจักรในกำรขยำยธุรกิจในอนำคต

17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 

  ตั๋วสัญญำใช้เงิน      6,499,004 7,202,095 1,278,000 3,647,792

  เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท  150,492 200,260 - -

  ตั๋วแลกเงิน   1,393,777 1,990,096 1,393,777 1,990,096

   รวม   8,043,273 9,392,451 2,671,777 5,637,888

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินเป็นกำรกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญำใช้เงินอำยุ 1 - 6 เดือน ณ วันที่ 31 ตุลำคม 

2557 และ 2556 เงินกู้ยืมส่วนหนึ่งจ�ำนวน 1,765.00 ล้ำนบำท และ 254.30 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ เป็นเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยสำมแห่งและ

สองแห่งตำมล�ำดับจำกธนำคำรพำณิชย์สำมแห่งและหนึ่งแห่งตำมล�ำดับในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งมีดอกเบี้ยในอัตรำรัอยละ LIBOR+1.50 

ถึงร้อยละ 1.68 ต่อปี และร้อยละ LIBOR+2.00 ต่อปี ตำมล�ำดับ และส่วนที่เหลือเป็นกำรกู้ยืมในสกุลเงินบำท มีดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 

1.63 - 3.58 ต่อปี และร้อยละ 1.75 - 4.55 ต่อปี ตำมล�ำดับ

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีทในงบกำรเงินรวมเป็นกำรกู้ยืมในสกุลเงินบำท มีดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2.85 - 3.00 

ต่อปี และร้อยละ 1.89 - 3.66 ต่อปี ตำมล�ำดับ
 

 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง เครื่องจักร สิทธิกำรเช่ำที่ตั้งโรงงำนค�้ำประกัน และบริษัทและบริษัทย่อยค�้ำประกัน

ระหว่ำงกันโดยใช้หลักประกันดังกล่ำวร่วมกับเงินกู้ยืมระยะยำว ตำมหมำยเหตุข้อ 20
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18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

             หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556

  เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 23,576 43,235

  เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น  

    - เจ้ำหนี้ค่ำอ้อย  752,972 530,691 223,109 183,112

    - เจ้ำหนี้กำรค้ำอื่น 263,917 215,264 30,485 101,518

  เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ 98,892 70,299  62,709 21,608

  ค่ำธรรมเนียมน�ำส่งส�ำนักงำนกองทุนอ้อยและน�้ำตำลทรำยค้ำงจ่ำย 101,198 70,345 24,518 21,770

  ค่ำรักษำเสถียรภำพค้ำงจ่ำยส�ำนักงำนกองทุนอ้อยและน�้ำตำลทรำย 62,868  56,224 27,458 21,276

  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น  374,345 210,886 171,671 92,282

  เจ้ำหนี้ค่ำซื้อสินทรัพย์ 389,912 734,603 107,198 249,349

  เจ้ำหนี้อื่น   336,147 396,113 300,578 312,173

    รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 2,380,251 2,284,425 971,302 1,046,323
 

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยสำมแห่งรับซื้ออ้อยส�ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2556/2557 โดยใช้ประกำศรำคำอ้อยขั้นต้นของ 

ฤดูกำลผลิตปี 2556/2557 ตำมประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำยที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันที่ 6 ธันวำคม 

2556 เท่ำกับ 900.00 บำทต่อตันอ้อย ณ ระดับควำมหวำนที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก�ำหนดให้อัตรำขึ้น/ลงของรำคำอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. 

เท่ำกับ 57.00 บำทต่อตันอ้อย และจนถึงวันที่คณะกรรมกำรของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินนี้ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและ

น�้ำตำลทรำย ยังไม่ได้ประกำศรำคำอ้อยข้ันสุดท้ำยส�ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2556/2557 บริษัทและบริษัทย่อยจึงบันทึกเจ้ำหนี้ค่ำอ้อย และ

ค�ำนวณต้นทุนขำยและสินค้ำคงเหลือ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2557 จำกกำรประมำณโดยผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยใน

รำคำ 1,147.30 - 1,158.19 บำทต่อตันอ้อย ณ ระดับควำมหวำนเฉลี่ยที่ 11.64 - 12.68 ซี.ซี.เอส.

19. หุ้นกู้ระยะยาว 
 หุ้นกู้ระยะยำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

             หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556

  หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ  7,492,742 2,497,644

  หัก  ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (1,499,889) -

  สุทธิ 5,992,853 2,497,644

 



รายงานประจ�าปี 2557    143

 บริษัทออกหุ้นกู้สกุลเงินบำทชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ มูลค่ำที่ตรำไว้ หน่วยละ 1,000 บำท แก่ผู้ลงทุนใน      

วงจ�ำกัด ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
 หุ้นกู้ ชื่อย่อ  อายุ  ครบ อัตรา จ�านวนหน่วย มูลค่ารวม  ค่าใช้จ่าย สุทธิ   มูลค่า
 ชุดที่    ก�าหนด  ดอกเบี้ย ที่ออก    ในการออก  ยุติธรรม
     ต่อปี    หุ้นกู้รอตัดจ่าย   

 1. KSL14DA 3 ปี 16 ธ.ค. 57 4.05  1,500,000   1,500,000  111  1,499,889 1,503,137

 2. KSL15DA 3 ปี 4 ธ.ค. 58 3.87  1,000,000  1,000,000  703 999,297 1,012,417

 3. KSL172A 3 ปี 27 ก.พ. 60 3.84 1,000,000 1,000,000 992 999,008 1,015,818

 4. KSL174A 3 ปี 30 เม.ย. 60 3.63 1,000,000 1,000,000 1,194 998,806  1,011,711

 5. KSL175A 3 ปี 16 พ.ค. 60 3.60 1,000,000 1,000,000 1,172  998,828 1,008,299

 6. KSL198A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.25 1,000,000 1,000,000 1,537 998,463 1,021,016

 7. KSL199A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.07 1,000,000 1,000,000 1,549 998,451 1,014,096

  รวมหุ้นกู้ระยะยำว    7,500,000 7,500,000 7,258  7,492,742 7,586,494

หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
 หุ้นกู้ ชื่อย่อ  อายุ  ครบ อัตรา จ�านวนหน่วย มูลค่ารวม  ค่าใช้จ่าย สุทธิ   มูลค่า
 ชุดที่    ก�าหนด  ดอกเบี้ย ที่ออก    ในการออก  ยุติธรรม
     ต่อปี    หุ้นกู้รอตัดจ่าย   

    1.  KSL14DA  3 ปี     16 ธ.ค. 2557      4.05  1,500,000   1,500,000    1,009    1,498,991    1,514,461  

    2 . KSL15DA  3 ปี   4 ธ.ค. 2558  3.87  1,000,000   1,000,000    1,347    998,653    1,006,963   

  รวมหุ้นกู้ระยะยำว       2,500,000   2,500,000   2,356   2,497,644   2,521,424  

 

 รำยกำรเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ระยะยำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556

 รำคำตำมบัญชีต้นปี 2,497,644 3,497,584

 ออกหุ้นกู้ระหว่ำงปี 4,992,611 998,089

 ไถ่ถอนระหว่ำงปี - (2,000,000)

 ตัดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้ 2,487 1,971

 รำคำตำมบัญชีปลำยปี 7,492,742 2,497,644

 ข้อปฏิบัติอื่นที่ส�ำคัญตำมข้อก�ำหนดในกำรออกหุ้นกู้
 - บริษัทต้องด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ตุลำคมของทุกปีไม่เกินกว่ำ 2 : 1  

 ตลอดอำยุของหุ้นกู้  

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 อัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 1.48 : 1.00 และ 1.39 : 1.00 ตำมล�ำดับ

 - กรณีที่อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ต�่ำกว่ำอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทต้องด�ำเนินกำรจัดหำทรัพย์สินไป 
 เป็นหลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้หรือด�ำเนินกำรใดๆ เพื่อแก้ไขอันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุ้นกู้ให้อยู่ในอันดับเดียวกันหรือดีกว่ำอันดับ 
 ควำมน่ำเชื่อถือของบริษัท
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20. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 เงินกู้ยืมระยะยำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ดังนี้

หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 

  เงินกู้ยืม - สกุลบำท 6,286,861 6,923,316 2,471,333 3,327,166

  เงินกู้ยืม - สกุลต่ำงประเทศ 197,907 189,232 - -

   รวม   6,484,768 7,112,548 2,471,333 3,327,166

  หัก  ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี (2,207,754) (1,613,853) (705,833) (735,833)

   เงินกู้ยืมระยะยำว 4,277,014 5,498,695 1,765,500 2,591,333

 รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยำว ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 

  รำคำตำมบัญชีต้นปี  7,112,548 4,627,899 3,327,166 1,110,800

  กู้เพิ่มระหว่ำงปี  2,487,398 3,967,000 - 2,572,000

  จ่ำยคืนเงินกู้ระหว่ำงปี (3,123,853) (1,492,962) (855,833)  (355,634)

  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 8,675 10,611 - -

  รำคำตำมบัญชีปลำยปี 6,484,768 7,112,548 2,471,333 3,327,166

 อัตรำดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีรำยละเอียดดังนี้
หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 

  เงินกู้ยืม - สกุลบำท 2.00 - 5.25  2.00 - 5.25  2.00 - 4.50 2.00 - 4.98

  เงินกู้ยืม - สกุลต่ำงประเทศ 2.32 - 2.33 2.36 - 2.40 - -

 ระยะเวลำครบก�ำหนดของเงินกู้ยืมระยะยำว
หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 

  ภำยใน 1 ปี   2,207,754 1,613,853 705,833 735,833

  มำกกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 4,277,014 5,398,695 1,765,500 2,591,333

  มำกกว่ำ 5 ปีขึ้นไป  - 100,000 - -
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หน่วย : พันบาท

  วงเงิน ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย การช�าระ การช�าระ เริ่มช�าระ ครบก�าหนดช�าระ
   ณ วันที่ 31 ตุลาคม ร้อยละ คืนเงินต้น คืนดอกเบี้ย 
    2557 2556

เฉพำะบริษัท

1. 1,000 ล้ำนบำท   600,000 800,000 AMLR-อัตรำคงที่ ทุก 6 เดือน  รำยเดือน  มกรำคม 2556 กรกฎำคม 2561

2. 2,500 ล้ำนบำท  1,850,000  2,350,000 AMLR-อัตรำคงที่  ทุก 6 เดือน  รำยเดือน   พฤษภำคม 2556 มีนำคม 2562 

3. 2,150 ล้ำนบำท *  - 150,000 AMLR-อัตรำคงที่  ทุก 6 เดือน  รำยเดือน  มีนำคม 2555 พฤษภำคม 2557

4. 11.30 ล้ำนบำท  6,000 8,000 อัตรำคงที่ รำยปี รำยเดือน มิถุนำยน 2555 มิถุนำยน 2560 

5. 23 ล้ำนบำท   15,333  19,166 อัตรำคงที่ รำยปี รำยปี มิถุนำยน 2556 มิถุนำยน 2562

   รวม  2,471,333  3,327,166

บริษัทย่อย

6. 2,150 ล้ำนบำท *  - 1,000,000 AMLR-อัตรำคงที่ ทุก 6 เดือน รำยเดือน มีนำคม 2555 พฤษภำคม 2557

7. 800 ล้ำนบำท  600,000  600,000 AMLR-อัตรำคงที่ ทุก 6 เดือน รำยเดือน กุมภำพันธ์ 2557 กุมภำพันธ์ 2562

8. 2,000 ล้ำนบำท   700,000   1,100,000 AMLR-อัตรำคงที่  ทุก 6 เดือน  รำยเดือน  ธันวำคม 2554 มิถุนำยน 2559

9. 1,000 ล้ำนบำท   800,000  - AMLR-อัตรำคงที่ ทุก 6 เดือน รำยเดือน มีนำคม 2555 มิถุนำยน 2561

10.1,000 ล้ำนบำท   400,000   525,000 AMLR-อัตรำคงที่ ทุก 6 เดือน รำยเดือน ธันวำคม 2556 กันยำยน 2559

11.1,000 ล้ำนบำท   852,000 - AMLR-อัตรำคงที่ ทุก 6 เดือน รำยเดือน สิงหำคม 2557 กุมภำพันธ์ 2562

12. 175 ล้ำนบำท  80,000 127,500 AMLR-อัตรำคงที่ ทุก 6 เดือน รำยเดือน ธันวำคม 2555 ธันวำคม 2559

13. 200 ล้ำนบำท  79,800 - AMLR-อัตรำคงที่ ทุก 6 เดือน รำยเดือน ธันวำคม 2557 ธันวำคม 2562

14. 50 ล้ำนบำท   30,910 40,870 AMLR-อัตรำคงที่ รำยเดือน รำยเดือน  พฤศจิกำยน 2555 พฤศจิกำยน 2560 

15. 550 ล้ำนบำท   255,598  - AMLR-อัตรำคงที่ ทุก 3 เดือน รำยเดือน ธันวำคม 2557 มีนำคม 2563

16. 800 ล้ำนบำท   -  180,000  AMLR-อัตรำคงที่ ทุก 6 เดือน รำยเดือน เมษำยน 2553 เมษำยน 2558

17. 5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  14,631  13,990 LIBOR+2 ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มีนำคม 2554 มีนำคม 2559

18. 5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  14,631 13,990 LIBOR+2  ทุก 6 เดือน  ทุก 3 เดือน มีนำคม 2554 มีนำคม 2559

19. 30 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  168,645  161,252 LIBOR+2 ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มิถุนำยน 2554 มีนำคม 2559

20. 33.90 ล้ำนบำท  17,220  22,780 อัตรำคงที่ รำยปี รำยปี มิถุนำยน 2555 มิถุนำยน 2560

  รวม   4,013,435 3,785,382  

  รวมทั้งหมด  6,484,768 7,112,548
  

 * วงเงินกู้ 2,150 ล้ำนบำท เป็นวงเงินกู้ที่ใช้ร่วมกันระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย

 ** AMLR คือ อัตรำดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของสถำบันกำรเงินขนำดใหญ่ 4 แห่ง

 เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 ค�้ำประกันโดยบริษัทและบริษัทย่อย 

โดยบริษัทย่อยได้ท�ำประกันภัยสิ่งปลูกสร้ำง และเครื่องจักรบำงส่วน โดยยกประโยชน์ให้ธนำคำรผู้ให้กู้ วงเงินที่ 12 ถึง 15 บริษัทย่อยได้น�ำที่ดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งรวมที่อยู่ในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเป็นหลักประกัน วงเงินที่ 17 ถึง 19 มีกำรน�ำใบหุ้นของบริษัทย่อยที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

ของบริษัทย่อยร่วมค�้ำประกัน วงเงินที่ 4, 5 และ 20 เป็นเงินกู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์ในกำรเกษตร มีกรรมกำรบริหำรของบริษัทค�้ำประกัน และ

เช็คค�้ำประกัน

 นอกจำกนี้ บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำรด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

กำรด�ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย กำรด�ำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ ข้อจ�ำกัดในกำรก่อหนี้ระยะยำวเพิ่มเติม กำรเพิ่มทุน

จดทะเบียนและข้อจ�ำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
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21. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 21.1 ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้

  ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 

  ภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 

   ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 188,297 144,137 545 7,195

  ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

   รำยได้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

     กับผลต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึ้น (79,077) (12,232) (18,187) (11,833)

      รวม  109,220 131,905 (17,642) (4,638)

   กำรกระทบยอดภำษีเงินได้และก�ำไรทำงบัญชีคูณด้วยอัตรำภำษีเงินได้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 

  ก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้

    - ส่วนที่ได้รับกำรส่งเสริม - ยกเว้นภำษีเงินได้ 1,224,383 1,341,696 - -

    - ส่วนที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริม 670,235 450,534 1,171,974 1,133,971

   รวมก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 1,894,618 1,792,230 1,171,974 1,133,971

  อัตรำภำษีตำมกฎหมำย (ร้อยละ)  20 23 และ 20 20 23

  ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

    - ส่วนที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริม 134,047 126,609 234,395 260,813

   รวมภำษีเงินได้ 134,047 126,609 234,395 260,813

  ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถหักเป็น

    ค่ำใช้จ่ำยในทำงภำษีและรำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นทำงภำษี 46,551 19,925 (233,850) (253,618) 

      180,598 146,534 545 7,195

  ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ปีก่อน 7,699 (2,397) - -

  รำยได้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (79,077) (12,232) (18,187) (11,833)

  ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 109,220 131,905 (17,642) (4,638)

 ตำมพระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 555 พ.ศ. 2555 ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอัตรำและยกเว้นรัษฎำกร ซึ่งมีผลบังคับใช ้

 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวำคม 2555 อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลให้ลดลงจำกร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิเป็นเวลำสองรอบระยะเวลำ 

 บัญชีถัดมำที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2555 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวำคม 2557

 สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 ได้แสดงตำมอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลที่เปลี่ยนแปลง

ตำมพระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 555 ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2555
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 21.2 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 
   สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ
   ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 1,257 354 - -
   ขำดทุนสะสมยกไป 76 - - -
   ค่ำเสื่อมรำคำ (228) - - -
   ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำ 14,915 - - -
   ผลก�ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ (10,707) - - -
   อื่น ๆ   436 - - -
    สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 5,749 354 - -
  

  รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม  
   2557   ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
      1 พฤศจิกายน  ในก�าไร ในก�าไรขาดทุน ในส่วนของ 31 ตุลาคม
      2556 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ผู้ถือหุ้นโดยตรง 2557

  สินทรัพย์ภำษีเงินได้

    รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

  ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  354 499 404 - 1,257

  ขำดทุนสะสมยกไป - 76 - - 76

  ค่ำเสื่อมรำคำ - (228) - - (228)

  ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำ - 14,915 - - 14,915

  ผลก�ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ - - (10,707) - (10,707)

  อื่น ๆ   - 436 - - 436

  สินทรัพย์ภำษีเงินได้

    รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 354 15,698 (10,303)  - 5,749

     
หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม  
   2556   ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
      1 พฤศจิกายน  ในก�าไร ในก�าไรขาดทุน ในส่วนของ 31 ตุลาคม
      2555 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ผู้ถือหุ้นโดยตรง 2556

  สินทรัพย์ภำษีเงินได้
    รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ
  ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 405 (51) - - 354
  ขำดทุนสะสมยกไป 994 (994)  - - -
  ค่ำเสื่อมรำคำ (152) 152 -  - -
  ผลก�ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ (694) - 694 - -
  อื่น ๆ   7 (7) - - -
  สินทรัพย์ภำษีเงินได้
    รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 560 (900) 694 - 354
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  สินทรัพย์ภำษีเงินได้ที่ยังไม่ได้รับรู้ ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้

  หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม
 2557 2556

  รำยกำรดังต่อไปนี้ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

  ผลแตกต่ำงชั่วครำว (15,877) 4,460

  ขำดทุนสะสม 89,212 41,769

   73,335 46,229

  ขำดทุนสะสมจ�ำนวนเงิน 89.21 ล้ำนบำท เป็นขำดทุนทำงภำษีที่จะสิ้นอำยุในปี 2560 จ�ำนวน 61.09 ล้ำนบำท และที่จะสิ้นอำยุในปี  

 2562 จ�ำนวน 28.12 ล้ำนบำท

  21.3 หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 

   หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (21,895) (30,933) (5,180) (4,982)

   ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำ (13,128) (6,292) - -

   ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนระยะยำวอื่น (1,180) (1,609) (1,177) (1,177)

   ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (44,838) (35,559) (18,730) (14,692)

   ผลก�ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ 436,787 441,705 129,370 131,887

   ขำดทุนสะสมยกไป (62,888) (4,147) (19,237) -

   ค่ำเสื่อมรำคำ 87,925 95,548 (13,276) (14,991)

   อื่น ๆ   (8,358) (10,975) (1,593) (1,774)

   หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 372,425 447,738 70,177 94,271
  

  รำยกำรเคลื่อนไหวของหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้

   
หน่วย : พันบาท

                                   งบการเงินรวม  
 2557 ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
 1 พฤศจิกายน  ในก�าไร ในก�าไรขาดทุน 31 ตุลาคม
 2556 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2557
 

   หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (30,933) 9,076 (38) (21,895)

   ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำ (6,292) (6,836) - (13,128)

   ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนระยะยำวอื่น (1,609) 429 - (1,180)

   ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (35,559) 556 (9,835) (44,838)

   ผลก�ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์ 441,705 - (4,918) 436,787

   ขำดทุนสะสมยกไป (4,147) (58,410) (331) (62,888)

   ค่ำเสื่อมรำคำ 95,548 (10,955) 3,332 87,925

   อื่น ๆ   (10,975) 2,761 (144) (8,358)

     หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 447,738 (63,379) (11,934) 372,425
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    หน่วย : พันบาท

                                   งบการเงินรวม  
 2556 ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
 1 พฤศจิกายน  ในก�าไร ในก�าไรขาดทุน 31 ตุลาคม
 2555 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2556
 
   หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ
   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (20,841) (10,092) - (30,933)
   ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำ (5,656) (636) -  (6,292)
   ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนระยะยำวอื่น (1,609) - - (1,609)
   ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (34,278) (1,281) - (35,559)
   ผลก�ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์  416,269 - 25,436 441,705
   ขำดทุนสะสมยกไป (3,059) (1,471) 383 (4,147)
   ค่ำเสื่อมรำคำ 96,944 (1,396) - 95,548
   อื่น ๆ   (12,719) 1,744 - (10,975)
    หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 435,051 (13,132) 25,819 447,738

   
หน่วย : พันบาท

                                 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2557  ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
 1 พฤศจิกายน  ในก�าไร ในก�าไรขาดทุน 31 ตุลาคม
 2556 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2557
 
   หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 
   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,982) (198) - (5,180)
   ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนระยะยำวอื่น (1,177) - - (1,177)
   ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (14,692) (648) (3,390) (18,730)
   ผลก�ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์          131,887 - (2,517) 129,370
   ขำดทุนสะสมยกไป - (19,237) - (19,237)
   ค่ำเสื่อมรำคำ (14,990) 1,714 - (13,276)
   อื่น ๆ   (1,775) 182 - (1,593)
    หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 94,271 (18,187) (5,907) 70,177

   
หน่วย : พันบาท

                                 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2556 ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
 1 พฤศจิกายน  ในก�าไร ในก�าไรขาดทุน 31 ตุลาคม
 2555 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2556
 
   หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 
   ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,389) (1,593) - (4,982)
   ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนระยะยำวอื่น (1,177) - - (1,177)
   ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (13,935) (757) - (14,692)
   ผลก�ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์  105,876 - 26,011          131,887
   ค่ำเสื่อมรำคำ 472 (15,462) - (14,990)
   อื่น ๆ   (7,754) 5,979 - (1,775)
    หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 80,093 (11,833) 26,011 94,271
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22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนและตำมระเบียบกำรเกษียณ

อำยุพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็นโครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
 

 จ�ำนวนที่รับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนตำมโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้

             หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 

  ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 4,091 5,191 1,365 2,582

  ต้นทุนดอกเบี้ย  3,100 6,474 1,259 2,989

  รวม    7,191 11,665 2,624 5,571

 

 กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้
 หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 

  ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนยกมำ  179,828 175,548 73,459 69,674

  ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 4,091 5,191 1,365 2,582

  ต้นทุนดอกเบี้ย  3,100  6,474 1,259 2,989

  ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์

    ประกันภัยของภำระผูกพัน 53,598 - 19,676 -

  ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี (12,517) (7,385) (2,110) (1,786)

  ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนยกไป 228,100 179,828 93,649 73,459

 ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ส�ำคัญที่ใช้ในกำรประมำณกำรภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 

31 ตุลำคม มีดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ร้อยละ ร้อยละ

 อัตรำคิดลด 3.49 - 4.23 4.07 - 4.08 

 อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนำคต 6.00 6.00 

 อัตรำส่วนของพนักงำนที่เลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุ 

 (ขึ้นอยู่กับช่วงอำยุของพนักงำน)

 - พนักงำนรำยเดือน 9.00 - 100.00 9.00 - 100.00 

 - พนักงำนรำยวัน 4.00 - 60.00 16.00 - 60.00
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หน่วย : พันบาท

 ณ 31 ตุลาคม 2556
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
 ร้อยละ ร้อยละ

 อัตรำคิดลด 3.49 - 4.44  4.07 - 4.12 

 อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนำคต 5.00 - 6.00 6.00 

 อัตรำส่วนของพนักงำนที่เลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุ 

 (ขึ้นอยู่กับช่วงอำยุของพนักงำน) 

 - พนักงำนรำยเดือน 2.00 - 46.00 8.00 - 24.00 

 - พนักงำนรำยวัน 8.00 - 81.00 19.00 - 67.00

23. ทุนเรือนหุ้นและใบส�าคัญแสดงสิทธิ
 23.1 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2556 บริษัทได้ออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน 128.88 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เป็นจ�ำนวนรวม  

 128.88 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพซึ่งแปลงเป็นหุ้นสำมัญในรำคำแปลงสภำพ 10 บำทต่อ 1 หุ้นสำมัญ

  ณ วันที่ 15 มีนำคม 2556 ซึ่งเป็นวันสุดท้ำยของกำรใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีกำรใช้สิทธิคงเหลือ 

 จ�ำนวน 352,510 หน่วย ใบส�ำคัญแสดงสิทธิคงเหลือดังกล่ำวจึงสิ้นสภำพลงทันที

 รำยกำรเคลื่อนไหวของหุ้นสำมัญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2556 มีดังนี้

 มูลค่า  2556
 หุ้นละ จ�านวนหุ้น  จ�านวนเงิน
 บาท ล้านหุ้น  ล้านบาท

 ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

 ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 1 1,575.77 1,575.77

 ออกหุ้นสำมัญในระหว่ำงปี 1 128.88 128.88

    1,704.65 1,704.65

 หัก  หุ้นทุนซื้อคืน 12.702 (34.10) (433.15)

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 1 1,670.55 1,271.50

 23.2 หุ้นทุนซื้อคืนและส�ำรองส�ำหรับหุ้นทุนซื้อคืน

  เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2556 มีมติอนุมัติโครงกำรซื้อคืนหุ้นสำมัญจ�ำนวน 78,788,404 หุ้น

  (หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและเรียกช�ำระแล้วทั้งหมด) โดยเป็นกำรซื้อคืนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 

 รำคำไม่เกินรำคำปิดถัวเฉลี่ย 5 วันท�ำกำรก่อนกำรซื้อหุ้นบวกด้วยร้อยละ 15 ของรำคำปิดถัวเฉลี่ยนั้น วงเงินในกำรซื้อหุ้นคืนไม่เกิน  

 1,000 ล้ำนบำท โดยมีก�ำหนดระยะเวลำในกำรซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2556 ถึงวันที่ 30 สิงหำคม 2556 ส่วนระยะเวลำในกำร 

 จ�ำหน่ำยหุ้นที่ซื้อคืนจะพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรของบริษัท ภำยหลัง 6 เดือนนับจำกวันที่ซ้ือหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ไม่เกิน 3 ปี และ 

 ก�ำหนดรำคำจ�ำหน่ำยไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 85 ของรำคำปิดเฉลี่ย 5 วันท�ำกำรซื้อขำยก่อนกำรขำยหุ้นทุนซื้อคืน 

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 บริษัทมีหุ้นทุนซื้อคืนในบัญชีจ�ำนวน 34.10 ล้ำนหุ้น มีต้นทุนเฉลี่ยหุ้นละ 12.702 บำท เป็นต้น 

 ทุนรวม 433.15 ล้ำนบำท หุ้นทุนซื้อคืนจ�ำนวน 34.10 ล้ำนหุ้นนี้เมื่อค�ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท จะเป็นร้อยละ 2 ของทุน 

 ที่ช�ำระแล้ว โดยบริษัทสำมำรถถือหุ้นทุนซื้อคืนจ�ำนวนดังกล่ำวได้ไม่เกิน 3 ปีนับจำกวันที่ซื้อคืนแล้วเสร็จ
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24. เงินปันผลจ่ายและทุนส�ารองตามกฎหมาย

 เงินปันผลจ่าย อนุมัติโดย จ�านวนหุ้น เงินปันผล เงินปันผลจ่าย วันที่จ่ายเงินปันผล
   พันล้านหุ้น จ่ายต่อหุ้น ล้านบาท
    บาท

-   จ่ำยปันผลจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 1.67 0.35 584.69 26 มีนำคม 2557

  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555  ประจ�ำปีครั้งที่ 1/2556

  ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2557

-   จ่ำยปันผลจำกกำรด�ำเนินงำนของบริษัท  ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 1.62 0.50 811.70 28 มีนำคม 2556 

  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2554  ประจ�ำปีครั้งที่ 1/2556

  ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2556

 

 ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อย

กว่ำร้อยละห้ำของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุน           

จดทะเบียน ทุนส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำว ไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได้

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 ทุนส�ำรองตำมกฏหมำยของบริษัทมีจ�ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

25. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรได้รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษัทและบริษัทย่อย ตำมมำตรำ 90 ของ

พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด โดยไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กับกรรมกำรบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อย 

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม ดังนี้
หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 

  ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม  20.50 20.70  9.38  8.82 

26. การจัดการส่วนทุน
 วัตถุประสงค์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยในกำรจัดกำรส่วนทุนคือ กำรด�ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรด�ำรงไว้

 ซึ่งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสม และกำรรักษำอัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกินข้อก�ำหนดของสัญญำกู้ยืมเงิน    

(ดูหมำยเหตุข้อ 17 และข้อ 20)

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม อัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีดังนี้
หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
  “ปรับปรุงใหม่“  “ปรับปรุงใหม่“
 

  หนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.48 : 1.00 1.39 : 1.00 1.80 : 1.00 1.88 : 1.00

  หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.71 : 1.00 1.63 : 1.00 1.96 : 1.00 2.07 : 1.00
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27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่ส�ำคัญ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม ได้แก่

หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 

  เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 1,315,395 1,170,146 473,523 322,560

  ค่ำเสื่อมรำคำ   1,127,167 920,651 312,949  231,061

  ค่ำเชื้อเพลิง   232,857 353,586 362,039 208,896

  ค่ำธรรมเนียมน�ำส่งกองทุนอ้อยและน�้ำตำลทรำย 991,773 1,033,098 408,706 424,393

  ค่ำซ่อมแซมบ�ำรุงรักษำ 577,723 581,568 185,884 201,384

  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง 726,044 489,794 295,761 118,925

  วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 11,512,860 11,867,108 4,323,806 3,268,716

  ซื้อสินค้ำส�ำเร็จรูป  306,230 371,356 2,060,899 1,397,692

  กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิต (950,410) (450,360) (151,780) (379,272)

  ขำดทุนจำกกำกอ้อยเสียหำย 3,210 24,355 - -

  ขำดทุนจำกมูลค่ำรำคำทุนสินค้ำสูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ   

    (โอนกลับ)   93,664 (16,037) 338 (23,609)

  ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 193,074 181,910 48,704 42,947

  ต้นทุนทำงกำรเงิน  834,339 671,946 494,639 372,148

  ค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำนอื่น 762,130 726,160 268,529 265,014

    รวม    17,726,056 17,925,281 9,083,997 6,450,855

  

28. ก�าไรต่อหุ้น
 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ถือ

โดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้

 2557

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ก�าไร จ�านวนหุ้น   ก�าไร ก�าไร จ�านวนหุ้น   ก�าไร
 ส�าหรับปี    ต่อหุ้น   ส�าหรับปี    ต่อหุ้น   
 พันบาท   พันหุ้น   บาท   พันบาท   พันหุ้น   บาท  

   กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น�������������

� ��กำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นส�มัญ 1,626,216  1,670,547  0.973  1,189,617  1,670,547  0.712
 
 

 2556

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ก�าไร จ�านวนหุ้น   ก�าไร ก�าไร จ�านวนหุ้น   ก�าไร
 ส�าหรับปี    ต่อหุ้น   ส�าหรับปี    ต่อหุ้น   
 พันบาท   พันหุ้น   บาท   พันบาท   พันหุ้น   บาท  

   กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น�������������

� ��กำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นส�มัญ  1,676,078   1,660,017*   1.010   1,138,609   1,660,017*    0.686  

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 จ�ำนวนหุ้นที่น�ำมำค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนเป็นจ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ได้มีกำรปรับปรุงด้วยจ�ำนวนหุ้น

ทุนซื้อคืนจ�ำนวน 34.10 ล้ำนหุ้นแล้ว บริษัทไม่มีหุ้นสำมัญเทียบเท่ำอื่นคงเหลือเพื่อน�ำมำค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นปรับลด

   *   เป็นจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักค�ำนวณตำมสัดส่วนของเวลำกำรออกหุ้นสำมัญในระหว่ำงงวด
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29. การเสนอข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานด�าเนินงาน
 กลุ่มบริษัทได้น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนด�ำเนินงำนตำมมุมมองผู้บริหำร โดยพิจำรณำจำกกำรบริหำรกำรจัดกำรและโครงสร้ำงกำร

บริหำรและกำรรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในกำรก�ำหนดส่วนงำน 

 กลุ่มบริษัทจ�ำแนกส่วนงำนด�ำเนินงำนตำมธุรกิจหลักได้ดังนี้

 กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยและกำกน�้ำตำล

 ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยและกำกน�้ำตำลให้แก่ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม ผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือ

กำรส่งออก และบริษัทผู้ค้ำน�้ำตำลต่ำงประเทศ
 

 กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยแอลกอฮอล์

 ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยแอลกอฮอล์ให้แก่บริษัทน�้ำมันทั้งในและต่ำงประเทศ

 กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ

 ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่มบริษัท

 กลุ่มธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์

 ด�ำเนินธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ประเภทอำคำรส�ำนักงำนและกิจกำรรีสอร์ทเพื่อกำรพักผ่อน ส�ำหรับเป็นศูนย์อบรมและสัมมนำ

 กลุ่มธุรกิจผลิตแป้งสำลี

 ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยแป้งสำลีให้แก่ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม

 กลุ่มบริษัทจ�ำแนกส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ออกเป็นกำรประกอบกำรในประเทศ และต่ำงประเทศ  โดยต่ำงประเทศ ประกอบด้วย สำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว และรำชอำณำจักรกัมพูชำ

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกรำยหนึ่งจำกธุรกิจผลิตไฟฟ้ำเป็นจ�ำนวนรวม

ประมำณ 1,140.84 ล้ำนบำท และ 1,028.61 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ จำกยอดรำยได้รวมของกลุ่มบริษัท

 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท แสดงดังนี้

 งบก�ำไรขำดทุนรวม

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556
หน่วย : ล้านบาท

 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย ธุรกิจผลิตและ ธุรกิจผลิตและ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจ   ธุรกิจอ่ืนๆ รายการ  รวม
 น�้าตาลทรายและกากน�้าตาล จ�าหน่าย จ�าหน่าย อสังหา แป้งสาลี   ระหว่างกัน   
  แอลกอฮอล์ ไฟฟ้า ริมทรัพย์
 2557  2556 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 2557  2556  2557  2556   2557  2556
  “ปรับปรุงใหม่” “ปรับปรุง “ปรับปรุง “ปรับปรุง “ปรับปรุง “ปรับปรุง “ปรับปรุง “ปรับปรุง 
   ใหม่“  ใหม่“  ใหม่“  ใหม่“  ใหม่“  ใหม่“  ใหม่“
 ไทย  ต่างประเทศ ไทย  ต่างประเทศ ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย
      
    รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก   13,211 282 11,737 794 2,391 2,344 1,141 1,029 436 294  1,039 958 685 1,785 - - 19,185 18,941
    รำยได้จำกลูกค้ำภำยใน   5,787   143 5,542 245 - - 1,353 1,123 65 72 17 20 1,324 458 (8,689) (7,460) - -
    รวม 18,998  425 17,279 1,039 2,391 2,344 2,494 2,152 501 366 1,056 978 2,009 2,243 (8,689) (7,460) 19,185 18,941
    ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด�ำเนินงำน   4,223  41 3,790 162 718 739 1,192 1,092 333 305 180 195 88 (95) (1,584) (1,432) 5,191 4,756
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและ
      กำรบริหำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น                   (2,452) (2,292)
    ต้นทุนทำงกำรเงิน   (686)  (74)  (538)  (81) (1) (5) (134) (87) (37) - (9) (14) (13) (59) 120 112  (834)  (672)
    ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม                     (11) - 
    ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้                  (109)  (132)
    ก�ำไรสุทธิ                    1,785 1,660
    บวก (หัก) (ก�ำไร) ขำดทุน ส�ำหรับปี  
         ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม                  (159) 16
    ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                    1,626 1,676
    ดอกเบี้ยรับ 180 8 191 8 4 - - - - - - - 1 1 (120) (112) 73 88
    ค่ำเสื่อมรำคำ  632  95 551 99 59 56 256 180 38 17 66 67 38 33 (11) (8) 1,173 995

    งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
    ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556
    ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น   3,120  50  2,029  35  179 171 207 194 51 16 160 162 136 241 (1,721) (1,582) 2,182 1,266
    สินค้ำคงเหลือ   2,534  287  2,004  128  353 297 128 56 - - 356 307 705 863 (15) (8) 4,348 3,647
    ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์   14,039  3,233 13,071 3,102 939 890 6,852 6,506 864 751 731 404  961 1,012 (531) (598) 27,088 25,138
    สินทรัพย์ส่วนกลำง 12,612 623 14,123 547 212 112 206 254 2,643 2,433 62  52  1,487 1,208 (11,329) (12,763) 6,516 5,966
    สินทรัพย์รวม  32,305 4,193 31,227 3,812 1,683 1,470 7,393 7,010 3,558 3,200 1,309  925   3,289 3,324 (13,596) (14,951) 40,134 36,017     

    หนี้สินรวม 20,462  2,735  19,693  2,245  1,008  445  3,562  4,171  1,074  3  633  277  1,089  2,149  (5,262)  (6,668)  25,301  22,315
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30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 นอกจำกหน้ีสินที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินแล้ว บริษัทและบริษัทย่อย ยังมีภำระผูกพันและ    

หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ดังนี้

 30.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำขำยสินค้ำที่ยังไม่ได้ส่งมอบส�ำหรับงบกำรเงินรวมจ�ำนวน 3,516.85 ล้ำนบำท และ  

 2,686.83 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ และส�ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ�ำนวน 1,058.62 ล้ำนบำท และ 847.45 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

 30.2 บริษัทและบริษัทย่อยสำมแห่ง ได้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำแก่ชำวไร่เพื่อรับซื้ออ้อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยยังมิได้บันทึกภำระหนี้สิน 

 ดังกล่ำว เนื่องจำกเช็คยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและยังไม่ได้รับอ้อย ณ วันที่ 31 ตุลำคม ตำมรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 

  ส�ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2556/2557 - 831.67 - 132.15

  ส�ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2557/2558 1,142.68 - 241.92 -

 30.3 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ท�ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�ำนวน 2 สัญญำ ดังนี้

  - สัญญำลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2548 กฟผ. ตกลงซื้อพลังงำนไฟฟ้ำจำกบริษัทย่อย ณ อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะ 

  เวลำ 21 ปี นับตั้งแต่เดือนแรกที่มีกำรขำยไฟฟ้ำ (เดือนธันวำคม 2549) ในปริมำณ 20 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดันไฟฟ้ำ 115  

  กิโลโวลต์ โดยในปีที่ 2 จนถึงปีก่อนปีสุดท้ำย กฟผ. ตกลงที่จะซื้อพลังงำนไฟฟ้ำในปริมำณไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของปริมำณ 

  พลังงำนไฟฟ้ำตำมสัญญำ

  - สัญญำลงวันที่ 12 มกรำคม 2553 กฟผ. ตกลงซื้อปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำ 22 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ณ  

  อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี ตำมรำคำที่ตกลงร่วมกันในสัญญำ เป็นระยะเวลำ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2554 บริษัทย่อย 

  ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ กฟผ. เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ก่อนครบก�ำหนดอำยุสัญญำเพื่อต่ออำยุสัญญำต่อไปอีกครำวละ 5 ปี  

  บริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือค�้ำประกันกำรเสนอขำยไฟฟ้ำ เป็นจ�ำนวนเงิน 4.40 ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2557 กฟผ.  

  ได้ตกลงซ้ือปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำเพิ่มอีก 8 เมกะวัตต์รวมเป็น 30 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ตำมรำคำที่ 

  ตกลงร่วมกันในสัญญำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561 

 30.4 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรไฟฟ้ำจำกกระทรวงพลังงำน เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2548 ในเขตพื้นที่ 43 หมู่ 10  

 ต�ำบลน�้ำพอง อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีก�ำหนดอำยุ 21 ปี อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน  

 พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ บริษัทย่อยดังกล่ำวได้รับใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำจำกคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกรรมพลังงำน ซึ่งมีอำยุ            

 ใบอนุญำต 19 ปี สิ้นสุดเดือนธันวำคม 2571 โดยบริษัทย่อยดังกล่ำวต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน  

 พ.ศ. 2550 และเงื่อนไขประกอบใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำ 

 30.5 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีภำระผูกพัน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และวงเงินสินเชื่อ ดังนี้

หน่วย : ล้าน

  งบการเงินรวม
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
 สกุลเงิน ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ

 ภำระผูกพัน

  สัญญำค�้ำประกันกำรช�ำระหนี้ของบริษัทย่อย    

    ส�ำหรับค�้ำหนี้สินทุกประเภทที่อำจจะเกิดขึ้น   บำท  -  7,140.55  -    -   4,395.51   - 

สัญญำค�้ำประกันกำรช�ำระหนี้ของบริษัทย่อย

    ส�ำหรับค�้ำหนี้สินทุกประเภทที่อำจจะเกิดขึ้น  ดอลลำร์สหรัฐ - 48.25 -     -  12.98   -

 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 

  หนังสือค�้ำประกัน  (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 96.48 - - 86.87 -

 รับรองตั๋วเงิน   บำท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00

 เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท  บำท 2,281.51 222.97 2,058.54 1,453.56 153.67 1,299.89

 เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลำร์สหรัฐ 23.35 3.02 20.33 17.11 1.02 16.09  
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หน่วย : ล้าน

  งบการเงินรวม
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
 สกุลเงิน ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ

 วงเงินสินเชื่อ 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น บำท 21,657.13 5,017.60 16,639.53 19,140.05 6,614.21 12,525.84

 เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท  บำท 150.49 150.49 - 168.44 168.44 -

 เงินกู้ยืมระยะสั้น  ดอลลำร์สหรัฐ 50.50 30.53 19.97 50.50 31.55 18.95 

วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น บำท 2,860.87 1,563.55 1,297.32 3,089.95 1,603.00  1,486.95

 วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 20.00 10.00 10.00 - - -

 เงินกู้ยืมระยะยำว  บำท 6,701.46 6,286.86 414.60 6,923.32 6,923.32 -

 เงินกู้ยืมระยะยำว  ดอลลำร์สหรัฐ 6.09 6.09 - 6.09 6.09 -

 ภำระพูกพัน

 สัญญำค�้ำประกันกำรช�ำระหนี้ของบริษัทย่อย 

      ส�ำหรับค�้ำหนี้สินทุกประเภทที่อำจจะเกิดขึ้น   บำท - 3,788.55 -    -  4,395.51  -

 สัญญำค�้ำประกันกำรช�ำระหนี้ของบริษัทย่อย 

         ส�ำหรับค�้ำหนี้สินทุกประเภทที่อำจจะเกิดขึ้น ดอลลำร์สหรัฐ - 31.63 -    -  5.34 -

 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น

 หนังสือค�้ำประกัน (ไม่ระบุวงเงิน)  บำท - 1.33 - - 1.33 -

 เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท บำท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00

 วงเงินสินเชื่อ

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น  บำท 7,752.13 1,278.00 6,474.13 7,130.05 4,711.00 2,419.05

 เงินกู้ยืมระยะสั้น  ดอลลำร์สหรัฐ 10.50 - 10.50 30.50 30.00 0.50

 วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น บำท 2,860.87 1,563.55 1,297.32 3,089.95 1,603.00 1,486.95

 วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 20.00 10.00 10.00 - - -

 เงินกู้ยืมระยะยำว  บำท 2,471.33 2,471.33 - 3,327.17 3,327.17 - 

วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะยำว บำท - - - 1,000.00 1,000.00 - 

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน มีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.68 - 3.58 ต่อปี และร้อยละ 1.75 - 

4.55 ต่อปี ตำมล�ำดับ

 สินเชื่อดังกล่ำวข้ำงต้นบำงส่วนค�้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง เครื่องจักร สิทธิกำรเช่ำที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงำนของบริษัทย่อย และ

ใบหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยค�้ำประกันระหว่ำงกัน และกำรโอนสิทธิประกัน

ภัยของสิ่งปลูกสร้ำงและเครื่องจักรแก่ผู้ให้กู้ และบำงวงเงินหำกมีกำรเบิกใช้ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องน�ำสินค้ำบำงส่วนเข้ำร่วม           

ค�้ำประกันด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรใช้วงเงินดังกล่ำว

 นอกจำกนี้ ภำระผูกพันร่วมกันกับวงเงินกู้ระยะยำว บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำรด�ำรง

อัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กำรด�ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย กำรด�ำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ 

ข้อจ�ำกัดในกำรก่อหนี้ระยะยำวเพิ่มเติม กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจ�ำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
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 30.6 ณ วันที่ 31 ตุลำคม ภำระผูกพันตำมสัญญำต่ำงๆ มีดังนี้ 
หน่วย : ล้าน

 งบการเงินรวม
 2557 2556
  สกุลเงิน มูลค่า ภาระผูกพัน มูลค่า ภาระผูกพัน 

  ตามสัญญา คงเหลือ  ตามสัญญา คงเหลือ
    ตามสัญญา  ตามสัญญา

 สัญญำก่อสร้ำงและจ้ำงเหมำ บำท 829.95 179.32 428.56 81.33

     ดอลลำร์สหรัฐ 0.11 0.10 5.00 4.00

 สัญญำซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ บำท 664.16 156.40 1,476.69  364.07

     ดอลลำร์สหรัฐ 33.77 18.89 29.43 10.43

 สัญญำเช่ำ   บำท 28.48 7.82 27.96 14.36

 สัญญำซื้อวัตถุดิบ  บำท - - 121.93 34.58

     ดอลลำร์สหรัฐ 2.74 2.74 7.63 7.63

หน่วย : ล้าน

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556
  สกุลเงิน มูลค่า ภาระผูกพัน มูลค่า ภาระผูกพัน 

  ตามสัญญา คงเหลือ  ตามสัญญา คงเหลือ
    ตามสัญญา  ตามสัญญา

 สัญญำก่อสร้ำงและจ้ำงเหมำ บำท 666.72 118.19 278.49 47.79

 สัญญำซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ บำท 456.13 53.17 1,302.04 336.95

 สัญญำเช่ำ   บำท 25.18 6.44 27.96 14.36

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่จะต้องจ่ำยในแต่ละปี ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

 งบการเงินรวม
 2557 2556
 

 ภำยใน 1 ปี   3.55 7.00

 มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.89  7.36 

  รวม   6.44 14.36

  

 30.7 สัญญำอื่นที่ส�ำคัญ

  30.7.1 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2549 บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ท�ำสัญญำพัฒนำพื้นที่ในสำธำรณรัฐ 

   ประชำธิปไตยประชำชนลำวกับรัฐบำลของประเทศดังกล่ำว เพ่ือใช้เป็นอำคำรส�ำนักงำนของบริษัทย่อย อำคำรโรงงำน  

   ถนน และพื้นที่ปลูกอ้อย รวม 10,000 เฮกตำร์ โดยมีก�ำหนดระยะเวลำ 30 ปี และสำมำรถต่อสัญญำได้อีก 20 ปี หำก 

   ได้รับควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 บริษัทย่อยได้ใช้พื้นที่แล้ว จ�ำนวน 5,053.61  

   เฮกตำร์ โดยมีอัตรำค่ำเช่ำจ�ำนวน 6 ดอลลำร์สหรัฐต่อเฮกตำร์ต่อปี 



บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   158

  

  30.7.2 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษัทย่อย) ได้เข้ำร่วมลงนำม 

   ในบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) กับรัฐบำลของรำชอำณำจักรกัมพูชำ เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2549 เพื่อก่อตั้งโรงงำนน�้ำตำล 

   พร้อมทั้งได้รับสัมปทำนพื้นที่เพำะปลูกอ้อยในจังหวัดเกำะกง ประเทศกัมพูชำ จ�ำนวน 19,100 เฮกตำร์ อำยุสัมปทำน 90 ป ี 

   โดยไม่มีค่ำเช่ำใน 4 ปีแรก และหลังจำกนั้นคิดค่ำเช่ำในอัตรำ 1 - 4 ดอลลำร์สหรัฐต่อเฮกตำร์ต่อปี ณ วันที่ 31 ตุลำคม  

   2557 และ 2556 บริษัทย่อยได้ใช้พื้นที่แล้ว จ�ำนวน 10,481.76 เฮกตำร์   

 30.7.3 บริษัทย่อยในรำชอำณำจักรกัมพูชำแห่งหนึ่งท�ำสัญญำเช่ำที่ดินระยะยำว 2 ฉบับ กับบุคคล ภำยนอก เพื่อสร้ำงท่ำเรือ 

   และที่ดินรอกำรพัฒนำในวันที่ 31 พฤษภำคม 2550 และวันที่ 1 มิถุนำยน 2550 ตำมล�ำดับ ระยะเวลำ 90 ปี เท่ำกันทั้ง 

   สองสัญญำ โดยบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินค่ำเช่ำล่วงหน้ำไปแล้วทั้งจ�ำนวน 476,953 ดอลลำร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ตุลำคม  

   2557 และ 2556 คงเหลือ ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำจ�ำนวน 0.44 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ และจ�ำนวน 0.45 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ  

   ตำมล�ำดับ

  

31. เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
 บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศในตลำด อัตรำ

กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำที่เกี่ยวเนื่อง และจำกกำรที่คู่สัญญำ ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยพิจำรณำใช้เครื่องมือ
ทำงกำรเงินที่เหมำะสมเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบำยที่จะถือหรือออกเครื่องมือทำงกำรเงิน
เพื่อกำรเก็งก�ำไรหรือเพื่อกำรค้ำ 

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
 บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษัทบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยโดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ
รวมถึงกำรจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตรำดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมำะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลำคม

  ซึ่งมีรำยละเอียดส่วนใหญ่ ดังนี้ 

 2557            
หน่วย : พันบาท

                   งบการเงินรวม
   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย รวม
    ภายใน   มากกว่า   มากกว่า   ปรับขึ้นลง     
  1 ปี   1 ถึง 5 ปี   5 ปี   ตามราคาตลาด

 สินทรัพย์ทำงกำรเงิน           

    เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์  - - 368 210,615 210,983

    เงินฝำกประจ�ำ 10,023 - - - 10,023

    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น 120,000 - - - 120,000

    ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 223,357 427,413 17,165 2,548 670,482

    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชำวไร่และบุคคลอื่น 830,332 - - 58,355 888,687

    เงินลงทุนระยะยำวอื่น - 18,836 - - 18,836

  รวม 1,183,712 446,249 17,533 271,518 1,919,011

 หนี้สินทำงกำรเงิน 

    เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 6,051,853 - - 597,642 6,649,496

    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 1,393,777 - - - 1,393,777

    หุ้นกู้ระยะยำว 1,499,889 5,992,853 - - 7,492,742

    เงินกู้ยืมระยะยำว 911,393 2,177,160 - 3,396,215 6,484,768

   หนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 3,555   8,003 - - 11,558

  รวม 9,860,467 8,178,016 - 3,993,857 22,032,341
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 2556            
หน่วย : พันบาท

                   งบการเงินรวม
   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย รวม
    ภายใน   มากกว่า   มากกว่า   ปรับขึ้นลง     
  1 ปี   1 ถึง 5 ปี   5 ปี   ตามราคาตลาด

 สินทรัพย์ทำงกำรเงิน           

    เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์  -   -   - 142,056 142,056  

       เงินฝำกธนำคำรแบบประจ�ำ  13,022   -   - -   13,022

         ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย  189,144  414,148   33,117 2,118   638,527  

       เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชำวไร่และบุคคลอื่น  780,097  1,011   -   46,326     827,434

      เงินลงทุนระยะยำวอื่น  500   20,201   -   -    20,701  

  รวม  982,763    435,360   33,117 190,500   1,641,740

 หนี้สินทำงกำรเงิน

       เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 6,951,145 - - 451,210 7,402,355

       เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 1,990,096 - - - 1,990,096

       หุ้นกู้ระยะยำว - 2,497,644 - - 2,497,644

       เงินกู้ยืมระยะยำว 941,393 3,008,553 - 3,162,601 7,112,547

       หนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 1,696 6,575 - - 8,271

   รวม 9,884,330 5,512,772 - 3,613,811 19,010,913
 

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรขำยสินค้ำ และกำรน�ำเข้ำเครื่องจักร เนื่องจำกรำยกำรทำง

ธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ตุลำคม บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่มีสำระส�ำคัญ

ซึ่งไม่ได้มีกำรท�ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนดังนี้
หน่วย : ล้าน

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
          สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

       ดอลลำร์สหรัฐ 38.75 755.54 3.07 50.30 19.69 - 0.02 0.74
       เยน - 6.51 - 2.52 - - - -
       เรียล 677.74 178.82 698.55 163.14 - - - -
       กีบ  181.58 - - 572.67 - - - -
 
 

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม บริษัทและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับธนำคำรพำณิชย์ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำก

อัตรำแลกเปลี่ยนในกำรรับและจ่ำยช�ำระหนี้สินในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยยังไม่ได้บันทึกหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำว

ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่เปิดสถำนะไว้มีวันครบก�ำหนด ไม่เกิน 12 เดือน 

โดยมีรำยละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้าน

 จ�านวนเงินที่ท�าสัญญา จ�านวนเงินที่ได้ตามสัญญา
          สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556  2557 2556 2557 2556

       ดอลลำร์สหรัฐ 68.05 49.29 - - บำท 2,246.26 1,517.99 - -
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  มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 

  มูลค่ำยุติธรรมสุทธิตำมสัญญำซื้อขำยเงินตรำ

     ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (1.88) 25.50 - -

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน�้ำตำลทรำยและรำคำอ้อย

 อุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลทรำยในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่ำงเกษตรกรชำวไร่อ้อยและโรงงำนน�้ำตำล รำคำขำย

น�้ำตำลโควตำ ข. และอัตรำแลกเปลี่ยนที่บริษัท อ้อยและน�้ำตำลไทย จ�ำกัด (อนท.) ขำยได้จริงมีผลอย่ำงมำกต่อกำรค�ำนวณรำคำอ้อย    

ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของกำรผลิตน�้ำตำลทรำย ดังนั้น เพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของก�ำไรขั้นต้น บริษัทจึงมีกระบวนกำร

ป้องกันควำมเสี่ยง โดยจัดท�ำสัญญำซื้อ-ขำย Commodity Swap อำยุสัญญำไม่เกิน 2 ปี ซึ่งเมื่อมีกำรปิดสถำนะของสัญญำหรือ เมื่อสัญญำ

สิ้นสุดลงตำมอำยุ บริษัทจะรับรู้รำยกำรก�ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขำดทุน 

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรรับรู้รำยกำรในงบกำรเงิน ดังนี้

  หน่วย : ล้านบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557 2556 2557 2556
 

  ก�ำไรจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ 57.06 245.88 36.74 87.02

 มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทำงกำรเงินคงเหลือที่เปิดสถำนะไว้ ณ วันที่ 31 ตุลำคม ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

       งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
  สกุลเงิน  2557 2556
 

     มูลค่ำยุติธรรมสุทธิตำมสัญญำซื้อ-ขำย Commodity Swap ดอลลำร์สหรัฐ 2.63 (0.10)

      บำท 5.31 -

 มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำแลกเปลี่ยนสินค้ำเกษตร (Commodity Swap) ค�ำนวณโดยใช้รำคำน�้ำตำลทรำยดิบและน�้ำตำลทรำยขำวจำก 

The Exchange and Bloomberg ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินเสมือนว่ำบริษัทและบริษัทย่อยได้ปิดสถำนะของสัญญำเหล่ำนั้น ณ วันที่

ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ

 บริษัทและบริษัทย่อย มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ชำวไร่ เงินให้กู้ยืมชำวไร่ เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้อื่น อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อย มีลูกหนี้หลำยรำยและมีนโยบำยกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง

รวมทั้งมีกำรพิจำรณำตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ด�ำเนินกำรให้ชำวไร่น�ำที่ดินหรือสินทรัพย์อื่น

มำเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันหรือค�้ำประกันด้วยบุคคล จึงเชื่อว่ำบริษัทและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่ลูกหนี้จะไม่ช�ำระหนี้อยู่ในระดับต�่ำ

32. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทและบริษัทย่อย 12 แห่ง และพนักงำนของบริษัทดังกล่ำวได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำร

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกรุงศรี จ�ำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนไทยพำณิชย์ จ�ำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อ

พนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2557 และ 2556 บริษัทและบริษัทย่อย

ได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวน 13.22 ล้ำนบำท และ 11.26 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ในงบกำรเงินรวม และบริษัทได้จ่ำยเงินสมทบกองทุน

เป็นจ�ำนวน 5.22 ล้ำนบำท และ 3.74 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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33.  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
 บริษัทย่อยในประเทศสำมแห่งได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจ�ำนวน 8 ฉบับ จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์

ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ ที่ได้รับรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ส�ำหรับก�ำไรส�ำหรับปีที่ได้

จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม โดยทุกฉบับมีก�ำหนด 8 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม ตำมรำย

ละเอียด ดังนี้

 บัตรส่งเสริม มาตราที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เริ่ม วันหมดอายุ
 เลขที่    มีรายได้ 

 1929(2)/2547 25 26 28 31 34 35(3) 36(1)  2 พ.ย. 2547 - กำรผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจำกผลผลิต 8 ม.ค. 2549  7 ม.ค. 2557

  และ 36(2)   กำรเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย

    - กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพหรือปุ๋ยอินทรีย์ 30 มี.ค. 2549  7 ม.ค. 2557

 1062(2)/2552 25 26 28 31 34 35(3) 36(1)  30 ม.ค. 2552 - กำรผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจำกผลผลิต  ยังไม่มีรำยได้

  และ 36(2)   กำรเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย  

    - กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพหรือปุ๋ยอินทรีย์  ยังไม่มีรำยได้

 1063(2)/2552 25 26 28 31 34 35(3) 36(1) 30 ม.ค. 2552 - กำรผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจำกผลผลิต 6 ธ.ค. 2554  31 ธ.ค. 2562 

  และ 36(2)   กำรเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย

    - กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพหรือปุ๋ยอินทรีย์ 30 ธ.ค. 2554  31 ธ.ค. 2562

    - กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ 29 ก.พ. 2555  31 ธ.ค. 2562

 2364(1)/2554 25 26 28 31 34 35(1) 35(2)  20 ก.ย. 2554 - กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ 28 ก.พ. 2556  28 ก.พ. 2564

  และ 35(3)

 1258(2)/2548 25 26 28 31(3) 31(4) 34   29 มี.ค. 2548 - กำรผลิตไฟฟ้ำและไอน�้ำ 22 ธ.ค. 2549  21 ธ.ค. 2557

  และ 35(3)

 1432(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)  24 มิ.ย. 2552 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน�้ำ  30 พ.ย. 2553  29 พ.ย. 2561

  31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3)   และน�้ำเพื่ออุตสำหกรรม    

 1349(2)/2556 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)  15 มี.ค. 2556 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน�้ำ 21 ม.ค. 2557  20 ม.ค. 2565

  31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3)   และน�้ำเพื่ออุตสำหกรรม

 1657(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(3) 31(4) 25 ส.ค. 2552 - กำรผลิตน�้ำมันพืชบริสุทธิ์ 5 มิ.ย. 2553  4 มิ.ย. 2561 

  และ 34   และ/หรือน�้ำมันพืชกึ่งบริสุทธิ์

 นอกจำกนี้ตำมบัตรส่งเสริมเลขที่ 1063(2)/2552, 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษัทย่อยได้สิทธิในกำรลดหย่อนภำษีเงินได้ใน

อัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติมีก�ำหนดเวลำ 5 ปีนับจำกวันที่กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้หมดอำยุและตำมบัตรส่งเสริมเลขที่ 1657(2)/2552 

บริษัทย่อยได้รับสิทธิ์ยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติ และผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ส�ำหรับเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับ 

กำรส่งเสริมตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้

 บริษัทย่อยในต่ำงประเทศสำมแห่ง ได้รับใบอนุญำตลงทุนต่ำงประเทศและสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว (ใบอนุญำตล�ำดับที่ 1) และรำชอำณำจักรกัมพูชำ (ใบอนุญำตล�ำดับที่ 2 ถึง 4) ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้  

 1) ใบอนุญำตลงทุนต่ำงประเทศ เลขที่ 017-06/คลท ได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้เป็นเวลำ 5 ปีนับจำกวันที่มีรำยได้

  จำกกำรขำยน�้ำตำลทรำย จำกนั้นต้องเสียภำษีเงินได้ในอัตรำ ร้อยละ 20 เริ่มมีรำยได้วันที่ 21 กรกฎำคม 2553 และหมดอำยุวันที่ 20  

 กรกฎำคม 2558

 2) ใบอนุญำตลงทุนต่ำงประเทศ เลขที่ 4420/06 ก.ว.ก. ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2549 ออกให้โดยหน่วยงำน Council for the Development  

 of Cambodia บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยได้รับยกเว้นภำษีในกำรน�ำเข้ำเครื่องจักรในกำรผลิตและวัสดุในกำรก่อสร้ำง

 3) ใบอนุญำตลงทุนต่ำงประเทศ เลขที่ 1641/09 ก.ว.ก. และ 1642/09 ก.ว.ก. ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2552 ออกให้โดยหน่วยงำน  

 Council for the Development of Cambodia บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษี โดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้จ�ำนวน 8 ปี และ 9 ปี  

 ตำมล�ำดับ ซึ่งนับรวมทั้ง Priority Period นับจำกเวลำที่บริษัทย่อยได้ด�ำเนินกิจกำร (ปี 2549)
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 4) ใบอนุญำตขอยกเว้นภำษีของพืชเกษตร - อุตสำหกรรม (อ้อย) เลขที่ 2299 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2555 ออกให้โดยกระทรวงเศรษฐกิจ 

 และกำรคลัง รำชอำณำจักรกัมพูชำ โดยได้รับสิทธิให้คิดภำษีมูลค่ำเพ่ิมร้อยละ 0 ส�ำหรับกำรขำยอ้อยที่ใช้ในกำรผลิตน�้ำตำลทรำย    

 เพื่อส่งออกใบอนุญำตนี้มีก�ำหนด 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎำคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2554 โดยปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ 

 ระหว่ำงกำรรอรับใบอนุญำตต่อจำกวันที่ครบก�ำหนดจนถึงปีบัญชีปัจจุบันที่ได้ยื่นขอไปแล้ว

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 34.1 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 บริษัทได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์เพื่อด�ำเนินกำรลดทุนที่ออกและช�ำระแล้วจำก  

 1,704,646,884 บำท เป็น 1,670,546,884 บำท โดยกำรตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทจ�ำนวน 34,100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

 เป็นมูลค่ำรวม 34,100,000 บำท

 34.2  บริษัทและบริษัทย่อยได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) ทั้งในส่วนของธุรกิจน�้ำตำลและธุรกิจไฟฟ้ำส�ำหรับโครงกำร 

 ลงทุนที่ อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จำกกระทรวงอุตสำหกรรมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2557 และวันที่ 2 กันยำยน 2557 ตำมล�ำดับ

35. การอนุมัติงบการเงิน
 งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2557  




