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ธุรกิจน�้ำตำล : บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด

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

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�้ำตำล : บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด

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�้ำตำล : บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด

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�้ำตำล : บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด 

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�้ำตำล : 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�้ำตำล : 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 ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) 

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�ำกัด  
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

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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ธุรกิจสนับสนุน : 
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด  

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

ธุรกิจพลังงำนและสำรเคมี :
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด

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

ธุรกิจพลังงำนและสำรเคมี
บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด

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

ธุรกิจพลังงำนและสำรเคมี :
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด 

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�ำกัด

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�ำกัด 

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

บุคคลอ้ำงอิง : นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ

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

บุคคลอ้ำงอิง : 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�ำไรขำดทุนโดยสรุป (ล้ำนบำท)  2558 2557 %เปลี่ยนแปลง 2556 
รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 18,866 19,185 -2% 18,941

ต้นทุนจำกกำรด�ำเนินงำน        (14,837)        (14,358)  3%        (14,961) 

    ก�ำไรขั้นต้น 4,029 4,827 -17% 3,980

รำยได้อื่นๆ 661 447 48% 777

    ก�ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำย 4,690 5,274 -11% 4,756

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (595) (623) -4% (474)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (864) (727) 19% (603)

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร (197) (193) 2% (182)

ค่ำธรรมเนียมกองทุน (1,157)            (992)  17% (1,033)

    รวมค่ำใช้จ่ำย (2,813) (2,534) 11% (2,292)

    ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 1,877 2,740 -31% 2,464

ต้นทุนทำงกำรเงิน (849) (834) 2% (672)

ส่วนแบ่งก�ำไรบริษัทร่วม 14 (11)   (0)

ภำษีเงินได้ (93) (109) -15% (132)

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่นๆ (134) (159)   16

   ก�ำไรสุทธิ 815 1,626 -50% 1,676

   ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 0.20 0.49 -58% 0.50

   อัตรำก�ำไรขั้นต้น 21.36% 25.16%   21.01%

   อัตรำก�ำไรสุทธิ 4.32% 8.48%   8.85%

  งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป (ล้ำนบำท)  2558 2557 %เปลี่ยนแปลง 2556

    เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 294 256 15% 212

    ลูกหนี้กำรค้ำ 1,226 1,657 -26% 881

    ลูกหนี้ชำวไร่ 1,041 993 5% 696

    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ 809 889 -9% 1,027

    สินค้ำคงเหลือ 4,109 4,348 -6% 3,647

    ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 518 543 -5% 480

    ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 26,976 27,088 0% 25,138

รวมสินทรัพย์ 40,176 40,134 0% 36,017

    หนี้สินหมุนเวียน 9,156 14,322 -36% 13,466

    หนี้สินไม่หมุนเวียน 15,532 10,979 41% 8,848

รวมหนี้สิน 24,688 25,301 -2% 22,315

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,488 14,833 4% 13,703

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น 3.34 3.96   3.68

อัตรำส่วนหนี้ต่อทุน 1.59 1.71   1.63

อัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน 1.45 1.48   1.39

  งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้ำนบำท)  2558 2557 %เปลี่ยนแปลง 2556

ก�ำไร + ค่ำเสื่อม + รำยกำร Non cash 3,135  3,875  -19% 3,370

เปลี่ยนแปลงใน Working Capital          (1,743)            (2,278)          (1,604) 

     กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน 1,392  1,598  -13% 1,766 

ลงทุนในที่ดิน อำคำร เครื่องจักร  (สุทธิ)  (965)           (2,650)  -64%            (4,242) 

    กระแสเงินสดจำกกำรลงทุน (931)           (3,195)  -71%            (6,294) 

    กระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน (314) 1,708  -118% 4,431 

เงินสดเปลี่ยนแปลง 31  57   (91)

เงินสดปลำยงวด 287  256    199 

EBIT            1,877             2,740  -31% 2,464

Depreciation           1,252             1,131  11% 950

EBITDA            3,129             3,871  -19% 3,414
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สารจากประธานกรรมการบริษัท

 ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ บริษัท น้�ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)  

ครบรอบ 70 ปี โดยได้จัดงำนฉลองครบรอบส�ำหรับคู่ค้ำและลูกค้ำไป 

เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2558 โรงแรมพลำซ่ำ แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 

กรุงเทพฯ โดยท่ำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม ดร.อรรชกำ 

สีบุญเรือง เป็นประธำนเปิดงำนฉลองครบรอบในครั้งนี้ ภำยในงำนได้มี

กำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวประวัติควำมเป็นมำตลอด 70 ปีที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่

กำรเริ่มต้นก่อสร้ำงโรงงำนน้�ำตำลต่ำงๆ กำรขยำยกำรด�ำเนินงำน 

ในธุรกิจสนับสนุน และธุรกิจต่อเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจพลังงำนทดแทน คือ 

เอทำนอล ไฟฟ้ำ และปุ๋ยอินทรีย์ จนเป็นบริษัทน้�ำตำลแห่งแรกที่ 

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำมำรถขยำยศักยภำพ

ตำมแนวคิด Bio-Refinery Complex ซึ่งเป็นกำรจัดระบบกำรสร้ำงและ

กำรจัดกำรโรงงำนน้�ำตำลและผลิตภัณท์ต่อเนื่อง คือ โรงงำนเอทำนอล

โรงงำนไฟฟ้ำ และโรงงำนปุ๋ยอินทรีย์ ไว้ในที่เดียวกันเพื่อสร้ำงระบบ

ธุรกิจแบบครบวงจรที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) ทั้งช่วย 

ลดต้นทุนทำงกำรผลิต และกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกลุ่ม 

KSL ได้เป็นอย่ำงดี 

 ส�ำหรับวิสัยทัศน์ของบริษัทนั้น เริ่มต้นจำกกำรเล็งเห็นควำมส�ำคัญ

ของกำรสร้ำงคุณค่ำและได้รับก�ำไรจำกกำรลงทุนในนวัตกรรมพลังงำน

จำกธรรมชำติเพื่อทุกควำมต้องกำร และกำรก�ำหนดค่ำนิยมองค์กรที่

ชัดเจน มุ่งเน้นเรื่อง Dynamic (มีพลัง), Integrity (ซื่อสัตย์), Synergy 

(ร่วมใจ) และ Creativity (สร้ำงสรรค์) หรือ DISC เพ่ือเสริมสร้ำง

รำกฐำนที่มั่นคงแข็งแรงให้แก่บริษัทในอนำคตด้วยกำรพัฒนำและ

ปรับปรุงประสิทธิภำพและทัศนคติกำรท�ำงำนของทุกภำคส่วนในองค์กร  

ภำยใต้หลักจริยธรรมและธรรมำภิบำลที่ดีและยึดถือตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ซึ่งบริษัทยึดถือมำโดยตลอด 

ผ่ำนกำรท�ำโครงกำร CSR และในวำระที่ บริษัท น้�ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด 

(มหำชน) มีอำยุครบ 70 ปีในปี 2558 ที่ผ่ำนมำ บริษัทในกลุ่ม KSL  

ได้ด�ำเนินกิจกรรมโครงกำร 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียงในชุมชน

โดยรอบแต่ละโรงงำน ครบถ้วนส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์  

โดยเน้นเร่ืองกำรน้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเผยแพร่ 

ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ สู่ชุมชน และกำรน�ำไปสู่สภำวะกำรสร้ำงควำมยั่งยืน

ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจ พนักงำน  

ตลอดจนชุมชนและกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมยั่งยืน

 สุดท้ำยนี้ ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท ขอขอบคุณพนักงำน 

ทุกท่ำน ท่ีร่วมแรงร่วมใจในกำรพัฒนำบริษัทให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคง

เสมอมำ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทำงธุรกิจที่ให้กำรสนับสนุน

บริษัทเป็นอย่ำงดี บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนำต่อเนื่อง เติบโตอย่ำง

ยั่งยืน ควบคู่ไปพร้อมกับกำรตอบแทนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อไป

นายมนู  เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการบริษัท
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ส�ำหรับภำพรวมของผลประกอบกำรของบริษัทประจ�ำปี 2558  

มีกำรเปลี่ยนแปลงลดลงเมื่อเทียบกับของปีก่อน โดยกลุ ่มบริษัทมี 

ผลก�ำไรสุทธิ 815 ล้ำนบำท ตำมงบกำรเงินรวม ลดลงร้อยละ 50 เมื่อ

เทียบกับผลประกอบกำรของปี 2557 ที่มีผลก�ำไรสุทธิ 1,626 ล้ำนบำท 

ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผลประกอบกำรลดลงนั้นเนื่องมำจำกรำคำน�้ำตำล

ตลำดโลกปรับตัวลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ (ปี2557) อยู่ระดับประมำณ  

15 - 18 เซ็นต์ต่อปอนด์ ลดลงมำที่ระดับ 11 - 15 เซ็นต์ต่อปอนด์  

(ปี 2558) และรำคำลงมำต�่ำสุดในไตรมำส 3 ของปีที่ 10.13 เซ็นต์ต่อปอนด์   

สำเหตุที่รำคำตลำดโลกปรับลดตัวอย่ำงรุนแรง ส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรที่

น�้ำตำลเกินดุลติดต่อกัน 5 ปี ท�ำให้มีสต็อกน�้ำตำลอยู ่ในระดับสูง  

ประกอบกับค่ำเงินเรียลของบรำซิล (ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกน�้ำตำล

เป็นอันดับหนึ่งของโลก)  ที่อ่อนตัวลงมำกถึงร้อยละ 49 จำก 2.66 เรียล

ต่อดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2557 เป็น 3.96 เรียลต่อดอลล่ำร์สหรัฐ และแรงขำย

เก็งก�ำไรจำกกองทุน อย่ำงไรก็ดี ในปี 2559 ปริมำณกำรผลิตน�้ำตำล 

ทั่วโลกคำดว่ำจะน้อยกว่ำปริมำณกำรบริโภค ซ่ึงส่งผลให้รำคำน�้ำตำล

ปัจจุบัน (มกรำคม 2559) ปรับตัวกลับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 14-15 เซนต์ต่อ

ปอนด์ ในส่วนของธุรกิจพลังงำนหมุนเวียน ทั้งธุรกิจเอทำนอลและ

ธุรกิจโรงไฟฟ้ำ ผลประกอบกำรปรับตัวลดลง ซ่ึงมำจำกต้นทุนวัตถุดิบ 

ที่สูงขึ้น และในไตรมำส 4 ปี 2558 บริษัทมีกำรซ่อมแซมใหญ่ที่โรงไฟฟ้ำ

ที่บ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี ท�ำให้ต้องหยุดจ�ำหน่ำยพลังงำนเป็นระยะ

เวลำ 2 เดือน ดังนั้นในภำพรวม ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบกำรลดลง

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ

 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอื่นๆ ในปี 2558 ประกอบด้วยกำรพัฒนำ

วิสัยทัศน์และแบรนด์ของกลุ่มบริษัท เค เอส แอล เพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจในอนำคตที่เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรสร้ำง

คุณค่ำและได้รับก�ำไรจำกกำรพัฒนำนวัตกรรมพลังงำนจำกธรรมชำติ

เพ่ือสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองทุกควำมต้องกำร กำรก�ำหนดค่ำนิยม

องค์กรที่ชัดเจน เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและแบบอย่ำงกำรประพฤติ

ปฏิบัติตนให้แก่บุคลำกรเพื่อให้บุคลำกรทุกคนท�ำหน้ำที่ของตนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ ในกำรพัฒนำองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์  

กำรด�ำเนินงำน เพื่อพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ เช่น กำรด�ำเนินกำร

เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 70 ศูนย์รอบพื้นที่โรงงำนต่ำงๆ ภำยใต้

โครงกำร 70 ปี 70 กิจกรรมพอเพียงให้แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย  

กำรร่วมลงทุนในกองทุนลงทุนสุนทำน 20 ล้ำนบำท (กองทุนเปิด ทิสโก้ 

ESG) ที่เป็นกำรน�ำดอกผลจำกกำรลงทุนมำใช้เพื่อสำธำรณะประโยชน์ 

และกำรบริจำคเงินสร้ำงสถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรำมำธิบดี 

ร่วมกับคู่ค้ำและลูกค้ำของบริษัท จ�ำนวนกว่ำ 13 ล้ำนบำท เป็นต้น 

บริษัทเชื่อมั่นว่ำทิศทำงและกำรปฏิบัติดังกล่ำวจะน�ำมำซึ่งกำรเติบโต

อย่ำงยั่งยืนของบริษัทและสังคมไทยสืบไป 

 ในฐำนะตัวแทนบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ขอขอบคุณ

ท่ำนผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ ลูกค้ำ พนักงำน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย รวมถึง

สถำบันกำรเงินที่สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทด้วยดีตลอดมำและ

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับกำรสนับสนุนจำกท่ำนสืบต่อไป

 

 นายจ�ารูญ ชินธรรมมิตร์
     ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นตำมมติของคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ให้มีบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน และงำนกำรตรวจสอบภำยใน รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
 ในปี 2558 ได้เปลี่ยนกำรนับรอบกำรประชุมเป็น 1 ม.ค. 2558 ถึง 31 ต.ค. 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทมีกำรประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบประกอบด้วย 1. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 2. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์ กรรมกำรตรวจสอบ 3. นำยกำรุณ กิตติสถำพร 
กรรมกำรตรวจสอบ 4. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 4 ท่ำน มิได้เป็นกรรมกำรในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และบริษัทย่อยในล�ำดับเดียวกัน มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน หรือเป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำ คู่ค้ำ 
หรืออื่นๆ กับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กฎหมำย กฎ ระเบียบได้ก�ำหนดไว้ เรื่องส�ำคัญที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ
พร้อมโดยสรุปประกอบด้วยเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 

 1. พิจำรณำและสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส, งบกำรเงินประจ�ำปี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ฝ่ำยจัดกำรไม่ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย จ�ำนวน 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชี สอบถำมและรับฟังค�ำ ชี้แจง และ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทั้งวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชี ผู้สอบ
บัญชีมิได้ตั้งข้อสังเกตที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำงบกำรเงินเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ทันต่อเวลำกำรปฏิบัติตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป มำตรฐำนกำรบัญชี 
และกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีที่ส�ำคัญของบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินในปี 2558 ที่บริษัทฯ จัดท�ำขึ้นนั้น มีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญ และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไป 

 2. กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมหลักของ กฎหมำย และแนวทำงปฏิบัติ ที่คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ มีควำมโปร่งใส สร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

 3. สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท ติดตำมรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ที่ส�ำคัญของบริษัทจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นรำยไตรมำส ในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทมีควำมเพียงพอ
และเหมำะสมแล้ว

 4. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม
สอบทำนกำรตรวจสอบภำยใน โดยกำรสอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งครอบคลุม ระบบงำนที่ส�ำคัญของบริษัท ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำต่ำงๆ ต่อส�ำนัก
ตรวจสอบภำยใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน โดยได้มีกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบต่อแผนกำรตรวจสอบ ประจ�ำปี ทั้งนี้ยังได้
สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ของบุคลำกรของ หน่วยงำนตรวจสอบ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นไป ตำมมำตรฐำนสำกลและยกระดับกำรตรวจ
สอบภำยในให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

 5. สอบทำนควำมเหมำะสมของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำรำยกำรเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรดังกล่ำว ตำมข้อ
ก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยพบว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นกำรด�ำเนินกำรตำม 
ธุรกิจปกติของบริษัทในรำคำที่สมเหตุสมผล และได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

 6. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกฎ ระเบียบของส�ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดควำมถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

 7. ควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และคุณภำพงำนของผู้สอบบัญชี 
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ ของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยเห็นว่ำเป็นผู้มีควำมเข้ำใจธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นอย่ำงดี ประกอบวิชำชีพด้วยควำมเป็น
อิสระ เป็นกลำงและส่งมอบงำนตรงตำมเวลำอย่ำงสม่�ำเสมอเสนอจึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมกำรบริษัทน�ำเสนอ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 แต่งตั้งให้
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกปีหนึ่งเป็นปีที่ 6

 นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินกำรปฏิบัติงำนของตนเองในปี 2558 ทั้งรำยบุคคลและคณะตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และแนวปฏิบัติที่ดี 
ซึ่งผลกำรประเมินพบว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ด้วยควำมรอบคอบ
และเป็นอิสระ และมีควำมเห็นในภำพรวมว่ำ บริษัทฯ มีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง มีกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ มีกำร
บริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปิดเผยรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ประโยชน์อย่ำงครบถ้วน และมีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 (นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์)
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   10

คณะกรรมการบริษัท

นำยมนู เลียวไพโรจน์   

ประธำนกรรมกำร 

นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย   

กรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรบริหำร

นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์   
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์  

กรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรบริหำร

นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์  

กรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรบริหำร 

นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล   

กรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรบริหำร
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นำงอินทิรำ สุขะนินทร์   

กรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรบริหำร

นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์  

กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 

นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์   

กรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรบริหำร 

นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์  

กรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรบริหำร 

นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์   

กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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นำยชลัช ชินธรรมมิตร์   

กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำร,
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ  

กรรมกำรอิสระ,
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง, 
กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์  

กรรมกำรบริษัท

นำยประมูล วิเชียรสินธุ์   

กรรมกำรอิสระ, 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์   

กรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรบริหำร 
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นำยวรภัทร โตธนะเกษม   

กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ,
ประธำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร,
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์  
กรรมกำรอิสระ, 
กรรมกำรตรวจสอบ, 
กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์  

กรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรบริหำร 

นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์   

กรรมกำรอิสระ,
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ,
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นำยกำรุณ กิตติสถำพร   

กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน,
กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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 เป้ำหมำยระยะยำวในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท คือ กำรเป็นหนึ่งในผู้น�ำในกำรผลิตน�้ำตำล และ

ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นจำกกำรผลิตน�้ำตำล ซึ่งเห็นได้จำกนโยบำยในส่วนธุรกิจน�้ำตำลของบริษัท ได้แก่ “ผลิต

น�้ำตำลทรำยคุณภำพสูง ด้วยประสิทธิภำพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลำ ลูกค้ำมั่นใจ ปลอดภัยผู้บริโภค” ท�ำให้

โรงงำนน�้ำตำลทั้ง 5 โรงงำนภำยในกลุ่ม จัดได้ว่ำเป็นกลุ่มโรงงำนน�้ำตำลล�ำดับต้นของกลุ่มผู้ผลิตน�้ำตำล 

ทั้งประเทศที่มีประสิทธิภำพกำรผลิตสูง และผลิตน�้ำตำลได้อย่ำงมีคุณภำพ อีกทั้งด้วยเป้ำหมำยกำรเป็นหนึ่ง 

ในผู้ผลิตผลพลอยได้อื่นจำกกำรผลิตน�้ำตำล และกำรเห็นศักยภำพของธุรกิจต่อเนื่องจำกธุรกิจน�้ำตำล เช่น 

ธุรกิจเอทำนอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำและธุรกิจผลิตปุ๋ยชีวภำพท�ำให้บริษัทมีกำรลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง 

มำโดยตลอด ซึ่งโครงกำรที่ผ่ำนมำค่อนข้ำงประสบควำมส�ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจ    

 ในระยะสั้นบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเป็นหนึ่งในผู้น�ำทำงด้ำนกำรบริหำรต้นทุนและประสิทธิภำพทำงด้ำนกำรผลิต 

โดยน�ำเอำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำประยุกต์ใช้กับระบบกำรผลิตและกำรจัดกำร นอกจำกนี้ บริษัทเข้ำใจว่ำ

ควำมเสี่ยงหลักของบริษัท คือ ปริมำณอ้อย โรงงำนน้�ำตำลและธุรกิจต่อยอด ไม่สำมำรถอยู่รอดได้ถ้ำขำดอ้อยเข้ำหีบ 

บริษัทจึงมีเป้ำหมำยที่จะช่วยลดต้นทุนกำรผลิตอ้อย เพิ่มผลผลิตและประสิทธิกำรผลิตอ้อยของเกษตรกรชำวไร่อ้อย 

เพื่อให้เกษตรกรชำวไร่สำมำรถอยู่รอด รวมถึงกำรสร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมให้แก่เกษตรกรชำวไร่   

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ

 ในปี 2554 บริษัทได้ตัดสินใจลงทุนเพิ่ม 1 โครงกำร คือโครงกำรลงทุนสร้ำงโรงงำนน้�ำตำลและโรงไฟฟ้ำที่

จังหวัดเลย โครงกำรประกอบด้วยโรงงำนน้�ำตำลขนำด 18,000 ตันอ้อยต่อวัน และโรงผลิตกระแสไฟฟ้ำ ขนำด 

40 เมกะวัตต์ และได้ทดลองเดินเครื่องจักรในฤดูกำลหีบอ้อยปี 2555/56

 ในปี 2555 ภำยหลังจำกที่บริษัทได้ท�ำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ รวมถึงได้ท�ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

ในด้ำนต่ำงๆ แล้ว บริษัทได้ตัดสินใจลงทุน โครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และปรับปรุงโรงงำน

น้�ำตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อย ที่อ�ำเภอน้�ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยขยำยก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ

จำกเดิม 30 เมกะวัตต์ เป็น 65 เมกะวัตต์ และปรับปรุงโรงงำนน้�ำตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อยได้

เพิ่มขึ้นอีก 8,000 ตันต่อวัน จำกเดิมอยู่ที่ 27,000 ตันต่อวัน โดยแล้วเสร็จในปี 2557 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

พันธกิจ

นโยบำยคุณภำพ 
 ผลิตน�้ำตำลทรำยคุณภำพ 

ด้วยประสิทธิภำพสูงสุด ส่งมอบ

ตรงเวลำ ลูกค้ำมั่นใจ ปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค

วิสัยทัศน์ 
เรำคือนวัตกรรม
พลังงำนธรรมชำติ

เพื่อทุกควำมต้องกำร 

เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ
 บริษัท น้�ำตำลขอนแก่น 

จ�ำกัด (มหำชน) มีนโยบำย 

ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคม โดยยึดหลักกำรด�ำเนิน

ธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้มี

จริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน 

และผลประโยชน์ของผู้มีส่วน 

ได้เสีย ภำยใต้นโยบำยคุณภำพ 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

สร้ำงรำยได้ให้แก่ชำวไร่
บนพื้นฐำนของกำรเกษตร

ที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล

พัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต
ให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

สร้ำงผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่ำงหุ้นส่วน
แห่งควำมส�ำเร็จ 

สร้ำงผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่ำงหุ้นส่วน
แห่งควำมส�ำเร็จ 

บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)14
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ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

 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

 

น�ำตาล

โรงไฟฟ�า
ชีวมวล

กระแสไฟฟ�า

กากหม�อกรอง

โรงงานน�ำตาลอ�อย

กากน�ำตาล

กากอ�อย

เอทานอล
(แอลกอฮอล�)

99.5%

ก�าซชีวภาพ
โรงงาน

ปุ�ยอินทร�ย�
โรงงาน

เอทาานอล

แผนภำพที่ 1 : แผนภูมิแสดงควำมสัมพันธ์ของกำรผลิตน้�ำตำลและกำรผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ 
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 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2558 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวม 15 บริษัท 

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

 กลุ่มธุรกิจ/ชื่อบริษัท ทุนช�ำระแล้ว สัดส่วน ประเภทของธุรกิจ
  (ล้ำนบำท) กำรลงทุน
 

  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 ปุ๋ยอินทรีย์    

 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% เป็นบริษัท โฮลดิ้งคอมแพนี

     อยู่ระหว่ำงศึกษำกำรลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 

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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 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม ณ 31 มกรำคม 2558 ดังนี้

 บริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมโดยมีรำยละเอียดสำมำรถจ�ำแนกตำมประเภทของธุรกิจได้ดังนี้

ธุรกิจน�้ำตำล

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 เป็นบริษัทผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลและผลพลอยได้อื่นๆ สำขำที่ 1 โรงงำนตั้งอยู่ที่อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ภำยหลังปรับปรุง

ประสิทธิภำพในปี 2557 ปัจจุบันสำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 35,000 ตันอ้อย/วัน และสำขำที่ 2 โรงงำนตั้งอยู่ที่อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สำมำรถ

หีบอ้อยได้ที่ 18,000 ตันอ้อย/วัน โดยทั้งสองโรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั้งน�้ำตำลทรำยดิบ น�้ำตำลไฮโพล น�้ำตำลทรำยขำว และน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์     

 บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด

 เป็นบริษัทผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงำนตั้งอยู่ที่อ�ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี สำมำรถหีบอ้อยได้ที่ 22,000 

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 4,000  

ตันอ้อย/วัน ซึ่งก�ำลังกำรหีบอ้อยลดลง เน่ืองมำจำกบริษัทมีกำรขยำยเคร่ืองจักรส่วนหนึ่งไปที่ประเทศลำว 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 2,004 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
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 บริษัท Koh Kong Plantation จ�ำกัด และบริษัท Koh Kong Sugar Industry จ�ำกัด

 เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทำนพื้นที่ส�ำหรับเพำะปลูกอ้อยรวมประมำณ 19,100 เฮกเตอร์ (119,375 ไร่) จำกรัฐบำลกัมพูชำ โดยบริษัทจะเพำะปลูก 

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

ธุรกิจพลังงำนและสำรเคมี

 บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จ�ำกัด

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

350,000 ลิตรต่อวัน (150,000 ลิตรต่อวัน ที่อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ 200,000 ลิตรต่อวัน ที่อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี) 

จำกกระทรวงอุตสำหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิง หรือที่เรียกว่ำเอทำนอล ซึ่งใช้เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับ

รถยนต์ นอกจำกนี้บริษัทยังมีโรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยน�ำของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน�้ำตำล (กำกหม้อกรอง) และของเสียจำกกระบวนกำร

ผลิตแอลกอฮอล์ (น�้ำเสีย) มำเป็นวัตถุดิบ 

 บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด

 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลำยปี 2546 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำ และผลิตไอน�้ำโดยใช้กำกอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยจ�ำหน่ำย 

ไฟฟ้ำ พร้อมกับไอน�้ำให้โรงงำนน�้ำตำลและโรงงำนอื่นๆ ในกลุ่ม และมีไฟฟ้ำที่เกินควำมต้องกำรของกลุ่ม สำมำรถจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำ 

ฝ่ำยผลิต และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ปัจจุบันบริษัทมีสำขำรวม 3 สำขำ โดยสำขำที่ 1 ตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงงำนน�้ำตำลขอนแก่น อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น      

สำขำที่ 2 ตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ.กำญจนบุรี (โครงกำรพลังงำนทดแทนบ่อพลอย) และสำขำที่ 3 ตั้งอยู่ใกล้เคียง 

โรงงำนน�้ำตำลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย (โครงกำรเลย) ท�ำให้ปัจจุบันบริษัทมีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำรวม 195 เมกะวัตต์    

 บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด

 บริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดหำ และจัดจ�ำหน่ำย วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร  เช่น จ�ำหน่ำยปุ๋ยอินทรีย์  และรวมถึง 

กำรให้บริกำรทำงกำรค้ำต่ำง ๆ 

ธุรกิจสนับสนุน

 บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด

 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทส่งออกน�้ำตำลรับอนุญำตตำมข้อก�ำหนดของ พรบ. 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 ลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็น

บริษัทน�้ำตำลในกลุ่ม KSL โรงงำนน�้ำตำลอื่นที่ถือหุ้นโดยพันธมิตรทำงกำรค้ำอื่นๆ และลูกค้ำทั่วไป นอกจำกนี้ทำงบริษัท ไทยชูกำร์เทอร์มินัล จ�ำกัด 

(มหำชน) เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก ๆ คือ ธุรกิจซื้อ ขำย ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้งสำลี ธุรกิจ

ผลิตถุงกระสอบพลำสติก และโรงงำนผลิตน�้ำมันปำล์ม และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงท่ำเรือคอนเทนเนอร์ (รำยละเอียดดูได้จำกข้อมูล

บริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) (TSTE) และ บริษัท ทีเอสฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน) (TMILL))

 บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันด�ำเนินธุรกิจ ซื้อมำขำยไปน�้ำตำลทรำยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับลูกค้ำภำยในประเทศ นอกจำกนี้

บริษัทได้มีกำรเพำะปลูกอ้อยในที่ดินของบริษัทเอง 

 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 

 เป็นบริษัทร่วมของ บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) โดยเข้ำไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 32.5 ซึ่งเดิมบริษัทมีกำรลงทุนในโรงงำน

ผลิตแป้งจำกมันส�ำปะหลังที่จังหวัด จันทบุรี อย่ำงไรก็ตำมในปี 2558 บริษัทได้ขำยเงินลงทุนดังกล่ำวออกไป ปัจจุบัน อยู่ระหว่ำงศึกษำกำรลงทุน 

ในธุรกิจอื่น

 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

โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัท

  % กำรถือหุ้น ปี 2556  ปี 2557  ปี 2558
 ชื่อบริษัท ของบริษัท รำยได้ % รำยได้ % รำยได้ %
  ปี 2558 (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนบำท)
 

1. บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทหลัก 6,022.13 23%  8,668.09  31%  8,370.27  29%

2. บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด 90.21% 3,021.98 11%  3,196.84  11%  2,946.99  10%

3. บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด 95.78% 4,548.89 17%  4,540.44  16%  4,645.78  16%

4. บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด 98.61% 733.42 3%  744.15  3%  550.13  2%

5. บริษัท ไทยชุกำร์เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) 23.82% 2,471.65 9%  1,538.84  6%  1,457.52  5%

6. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 79.55% 15.00 0%  13.15  0%  20.60  0%

7. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด 100.00% 2,437.42 9%  2,472.01  9%  2,600.92  9%

8. บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด 100.00% 2,151.97 8%  2,493.81  9%  2,994.70  11%

9. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด* 100.00% 2.95 0%  20.56  0%  11.61  0%

10. บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด 98.49% 246.94 1%  211.21  1%  219.55  1%

11. บริษัท Koh Kong Plantation จ�ำกัด** 80.00% 136.21 1%  128.73  0%  116.70  0%

12. บริษัท Koh Kong Sugar จ�ำกัด 80.00% 667.43 3%  89.36  0%  136.92  0%

13. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด 100.00% 3,843.20 15%  3,605.85  13%  4,172.69  15%

14. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด 91.02% 102.17 0%  150.34  1%  154.96  1%

15. บริษัท Wynn In Trading จ�ำกัด 100.00% - -  -    -  -    0%

รวม  26,401.38 100% 27,873.38 100%  28,399.34  100%

หักรำยกำรระหว่ำงกัน  -7,460.22  -8,688.53    (9,533.50) 

รวมรำยได้   18,941.16    19,184.84    18,865.84  

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

กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์

 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�ำ้ตำลทรำยขำว  (White    Sugar)  -  เป็นน�ำ้ตำลทรำยมค่ีำสปีระมำณ     46  -  200    ICUMSA  มค่ีำโพลำไรเซชัน่ไม่น้อยกว่ำ   99.50   ดกีร ีน�ำ้ตำลประเภทนี้

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 ดังนั้นผลผลิตกำกน�้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 กำกหม้อกรองที ่

ได้สำมำรถน�ำไปเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตปุ๋ยเพื่อกำรเกษตรทั่วไป ในอดีตบริษัทให้กำกหม้อกรองดังกล่ำวแก่ชำวไร่อ้อยที่น�ำอ้อยมำส่งโรงงำนเพื่อ

เป็นกำรส่งเสริมกำรผลิตปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคียง อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำกที่บริษัทย่อยเริ่มด�ำเนินกิจกำรผลิตแอลกอฮอล์และสำรเคมีต่อเนื่อง  

น�้ำเสียที่ได้จำกโรงงำนจะสำมำรถน�ำไปผสมกับกำกหม้อกรอง ผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำย (BIODECOMPOSE) ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่มี

คุณภำพเหมำะสมแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อย ซึ่งจะท�ำให้เกิดกำรท�ำธุรกิจที่ครบวงจร

 น�้ำตำล : กำรตลำดและภำวกำรณ์แข่งขัน

 กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดต่ำงประเทศ

 ภำพรวมของตลำดน�้ำตำลโลกน้ัน ผลผลิตน�้ำตำลโลก ฤดูกำรผลิต 2557/58 มีประมำณ 182.3 ล้ำนตัน (มูลค่ำน�้ำตำลทรำยดิบ) เพิ่มขึ้น 

1 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับฤดูกำรผลิต 2556/57 ในขณะเดียวกันควำมต้องกำรบริโภคโลกรวมเท่ำกับ 179.1 ล้ำนตัน 

ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 3 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับฤดูกำรผลิต 2556/57 อย่ำงไรก็ดีปริมำณน�้ำตำลคงเหลือปลำยปีเพิ่มขึ้นจำก

ระดับ 77.2 ล้ำนตัน ในฤดูกำรผลิต 2556/57 เป็น 79.3 ล้ำนตัน ในฤดูกำรผลิต 2557/58คิดเป็นอัตรำร้อยละ 44 ของปริมำณควำมต้องกำร

บริโภค หรือเพียงพอส�ำหรับกำรบริโภคประมำณ 5 เดือน
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production Disappearance Inventory

* หมายเหตุ ข้อมูลปี 2015/2016 เป็นการประมาณการ

แผนภำพที่ 2 : ดุลน�้ำตำลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)
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 จำกกำรประมำณกำรของ F.O.Licht ณ 27 ตุลำคม 2558 คำดว่ำ ผลผลิตในปี 2558/59 จะลดลงร้อยละ 2.4 จำก 182.3 ล้ำนตัน เป็น 177.8 

ล้ำนตัน ส่วนกำรบริโภคจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 หรือเพิ่มขึ้นจำก 179.1 ล้ำนตัน เป็น 181.7 ล้ำนตัน ซึ่งจะท�ำให้ปริมำณผลิตน�้ำตำลโลกขำดดุล ส่งผลให้

ปริมำณน�้ำตำลคงเหลือปลำยงวดของโลก ปี 2558/59 คำดว่ำจะลดลงจำก 79.3 ล้ำนตัน เป็น 74.1 ล้ำนตัน ส่วนในทวีปเอเชีย คำดว่ำปี 2558/59 

จะมีน�้ำตำลผลิตไม่พอต่อกำรบริโภคต่อเนื่อง โดยปริมำณน�้ำตำลในทวีปเอเชียจะขำดดุลอยู่ประมำณ 18.6 ล้ำนตัน อย่ำงไรก็ดีกำรประมำณกำร 

ดังกล่ำว อำจเปลี่ยนแปลงไป ตำมอุปสงค์ 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 นอกจำกนี้ยังมีผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลกในภำพรวม  

เช่น กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในประเทศจีน ปัญหำเศรษฐกิจ ที่ประเทศบรำซิล ซึ่งส่งผลต่อค่ำเงินเรียลอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับ US 

ดอลล่ำร์ กำรเคลื่อนย้ำยเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ รำคำน�้ำมันและรำคำ commodity ตกต�่ำ เป็นต้น  

YEAR  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Max  9.32 11.84 19.30 12.37 15.02 24.64 34.39 35.31 26.50 19.69 18.32 15.92

Average 7.07 9.31 14.83 10.16 11.86 17.26 22.34 26.88 21.58 17.84 16.38 13.11

Min  5.36 8.22 9.75 8.45 9.52 11.38 13.67 20.47 18.54 15.89 13.50 10.39
 
Unit : cent/lb, Conversion to US$/Ton by multiplied by 22.0462  

แผนภำพที่ 3 : แสดงรำคำน�้ำตำลตลำดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี
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ส�ำหรับช่องทำงกำรจ�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 2558 ประเทศไทยมีโรงงำนน�้ำตำลที่เดินเครื่องผลิตจ�ำนวน 50 โรง (ไม่รวมโรงงำนที่ไม่ด�ำเนินงำน และใบอนุญำตใหม่ที่ยังไม่ได้ก่อสร้ำง 

โรงงำน) มีกำรหีบอ้อยรวมประมำณ 106 ล้ำนตันอ้อย/ปี ผลิตน�้ำตำลประมำณ 11.3 ล้ำนตันน�้ำตำล (ขึ้นอยู่กับปริมำณ และคุณภำพอ้อยเข้ำหีบ

แต่ละปี) โดยมีระยะเวลำกำรหีบอ้อยในแต่ละปีประมำณ 4 - 6 เดือนเท่ำนั้น ฤดูกำรหีบอ้อยจะเร่ิมประมำณเดือนพฤศจิกำยนของแต่ละปีจนถึง

ประมำณเดือนเมษำยนหรือพฤษภำคม จ�ำนวนของโรงงำนน�้ำตำลปัจจุบันถูกควบคุมจำกทำงภำครัฐ โดยผู้ประกอบกำร โรงงำนน�้ำตำลต้องได้รับ

อนุญำตจำกคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำยและกรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรมก่อนถึงจะขยำยก�ำลังกำรผลิตหรือย้ำยฐำนกำรผลิต  

หรือสร้ำงโรงงำนน�้ำตำลแห่งใหม่ได้ 

 ในปี 2558 ประเทศไทยมีโรงงำนน�้ำตำลที่เดินเครื่องผลิตจ�ำนวน 50 โรง สำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มโรงงำนน�้ำตำลซึ่งเป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ของ

ประเทศไทยได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ ที่เหลือเป็นผู้ผลิตรำยย่อย โดยกลุ่มโรงงำนน�้ำตำลขอนแก่นถือได้ว่ำเป็นกลุ่มผู้ผลิตที่มีปริมำณอ้อยเข้ำหีบเป็นอันดับ 

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

และภำคตะวันออก (1 โรง) โดยตำรำงที่ 1 แสดงยอดขำยของน�้ำตำล และสัดส่วนส่งออกต่อกำรขำยในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง
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ตำรำงที่ 1 : ยอดขำยน�้ำตำล และสัดส่วนกำรส่งออกต่อกำรขำยในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง

   ยอดขำยและรำคำขำย 2558 2557 2556
 ปริมำณ รำคำเฉลี่ย จ�ำนวนเงิน ปริมำณ รำคำเฉลี่ย จ�ำนวนเงิน ปริมำณ รำคำเฉลี่ย จ�ำนวนเงิน
 หน่วย บำทต่อหน่วย ล้ำนบำท หน่วย บำทต่อหน่วย ล้ำนบำท หน่วย บำทต่อหน่วย ล้ำนบำท
          

น�้ำตำล 923,267 14,008 12,933 836,701 15,721 13,154 720,318 17,226 12,408 
 น�้ำตำลภำยในประเทศ 209,571 19,592 4,106 177,057 19,887 3,521 192,331 19,935 3,834  
น�้ำตำลต่ำงประเทศ 713,697 12,368 8,827 659,644 14,603 9,633 527,987 16,239 8,574  
% ปริมำณน�้ำตำลในประเทศ/
   ปริมำณขำยน�้ำตำลรวม 23%   21%    27%   
   
 

 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 “ชำวไร่ร�่ำรวย โรงงำนรุ่งโรจน์” ซึ่งเป็นนโยบำยที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงและส่งเสริมอำชีพระยะยำวให้แก่ชำวไร่อ้อยและเป็นระบบที่ตัดตัวกลำง

หรือ “หัวหน้ำโควตำ” 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

ตำรำงที่ 2 : โครงสร้ำงรำคำจ�ำหน่ำยน�้ำมันแก๊สโซฮอล์ ณ วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2559
      
 บำท/ลิตร รำคำหน้ำโรงกลั่น ภำษี กองทุน กองทุน รำคำขำยและ ค่ำกำร ภำษี รำคำขำย
    น�้ำมัน อนุรักษ์ฯ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลำด   ปลีก 
เบนซิน 95 13.77 5.60 6.15 0.25 28.18 2.42 0.17 30.76
แก๊สโซฮอล์ 95 E10 14.98 5.04 0.05 0.25 22.28 1.42 0.10 23.80
แก๊สโซฮอล์ 95 E20 16.09 4.48 -2.40 0.25 20.19 1.17 0.08 21.44
แก๊สโซฮอล์ 91 E10 14.73 5.04 0.01 0.25 21.97 1.32 0.09 23.38
แก๊สโซฮอล์ E85 22.31 0.84 -9.23 0.25 15.25 3.30 0.23 18.79

ที่มา : ส�านักงานพลังงาน และแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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แผนภำพที่ 4 : ปริมำณกำรใช้เอทำนอลที่ใช้ผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงในรูปของน�้ำมันแก๊สโซฮอล์
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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 ปริมำณกำรใช้เอทำนอลเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกทำงรัฐบำลยกเลิกกำรใช้น้�ำมันเบนซิน ออกเทน 91 ธรรมดำ เป็น 

น้�ำมันแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทั้งหมด ท�ำให้สถำนีบริกำรน้�ำมันเริ่มปรับตัวโดยกำรยกเลิกขำยเบนซินธรรมดำ และในปี 2558 สืบเนื่องจำกรำคำขำย

น้�ำมันผสมเอทำนอลที่รำคำถูกกว่ำรำคำน้�ำมันปกติ ผู้บริโภคมีควำมมั่นใจ ประกอบกับกำรส่งเสริมกำรใช้น้�ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ท�ำให้ควำมต้องกำร

ใช้เอทำนอลเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งเป็นไปตำมภำครัฐที่ได้วำงนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรใช้เอทำนอลโดยต้ังเป้ำไว้ที่ระดับ 9 ล้ำนลิตรต่อปี   

อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของก�ำลังกำรผลิตเอทำนอล แม้ว่ำก�ำลังกำรผลิตปัจจุบันของโรงงำนเอทำนอลเพียงพอที่จะผลิตได้ตำมควำมต้องกำรใช้  

แต่โรงงำนบำงโรงงำนยังไม่สำมำรถเดินเครื่องได้เต็มท่ีทั้งหมด เนื่องมำจำกปัญหำด้ำนรำคำขำยเอทำนอลไม่สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบ ไม่จูงใจ

ให้ผู้ผลิตเดินเครื่องได้เต็มก�ำลังกำรผลิต ส่งผลให้ปี พ.ศ. 2558 อุปสงค์ และอุปทำนเอทำนอลในประเทศค่อนข้ำงใกล้เคียงกัน 

 อย่ำงไรก็ดีในส่วนของบริษัทน้ัน เน่ืองจำกใช้ผลพลอยได้จำกโรงงำนน�้ำตำลเป็นวัตถุดิบ จึงได้เปรียบเร่ืองต้นทุนกำรผลิต ตำรำงที่ 3 แสดง

ยอดขำยและรำคำขำยเฉลี่ย

ตำรำงที่ 3 : ยอดขำย และรำคำขำยเฉลี่ย ของเอทำนอล ใน 3 ปีย้อนหลัง 

 2558 2557  2556  

ยอดขำย (ลิตร)  97,116,975 91,606,665 104,651,475   
รำคำขำยเฉลี่ย (บำทต่อลิตร) 25.71 25.92 22.25  

 เอทำนอล : กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร

 นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบ

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

ในกรณีที่โรงงำนน�้ำตำลในกลุ่มบริษัท มีกำกน�้ำตำลไม่เพียงพอ ทำงโรงงำนเอทำนอลจะซ้ือกำกน�้ำตำลจำกโรงงำนน�้ำตำลในบริเวณใกล้เคียง 

นอกจำกนี้เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในเรื่องวัตถุดิบ บริษัทได้ลงทุนในส่วนที่สำมำรถใช้แป้งและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจำกมันส�ำปะหลังได้เป็นวัตถุดิบ

ในกำรผลิตเอทำนอล ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถจัดหำวัตถุดิบรองรับกำรผลิต รวมถึงช่วยกำรบริหำรต้นทุนผลิตเอทำนอลได้ และในกรณีที่รำคำน�้ำตำล

ตลำดโลกตกต�่ำ บริษัทสำมำรถที่จะใช้น�้ำอ้อยที่มำจำกกำรหีบอ้อยของโรงงำนน�้ำตำลมำเป็นวัตถุดิบ

 นโยบำยกำรผลิต

 บริษัทมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตให้ต�่ำที่สุด ผ่ำนกำรผลิตให้มี 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�ำหน่ำยไฟฟ้ำ พร้อมกับไอน�้ำให้โรงงำนน�้ำตำล และโรงงำนอื่นๆ ในกลุ่ม 
และมีไฟฟ้ำที่เกินควำมต้องกำรของกลุ่ม สำมำรถจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตได้ ปัจจุบันบริษัทมีสำขำรวม 3 สำขำ โดยสำขำที่หนึ่งต้ังอยู่
ใกล้เคียงกับโรงงำนน�้ำตำลขอนแก่น อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น มีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 65 เมกะวัตต์ โดยจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต จ�ำนวน 20 
เมกะวัตต์ สำขำที่สองตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุรี (โครงกำรพลังงำนทดแทนบ่อพลอย) มีก�ำลังกำร
ผลิตไฟฟ้ำ 90 เมกะวัตต์ โดยจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต จ�ำนวน 30 เมกะวัตต์ และสำขำที่สำมตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงำนน�้ำตำลขอนแก่น 
อ.วังสะพุง จ.เลย (โครงกำรเลย) มีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 40 เมกะวัตต์

ไฟฟ้ำและไอน�้ำ : กำรตลำดและภำวกำรณ์แข่งขัน

 เนื่องจำกธุรกิจนี้เป็นกำรจ่ำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ ดังนั้นจึงมีผู้รับซื้อที่แน่นอน  
จึงไม่มีกำรแข่งขันกันทำงกำรตลำด ส่วนไฟฟ้ำอีกส่วนหนึ่งและไอน�้ำ ทำงบริษัทได้ขำยให้แก่บริษัทในเครือ เพื่อใช้ส�ำหรับผลิตเอทำนอลและน�้ำตำล   
โดย 100% จะเป็นกำรจ�ำหน่ำยภำยในประเทศ

ตำรำงที่ 4 : ยอดขำย และรำคำขำยเฉลี่ยของไฟฟ้ำ ใน 3 ปีย้อนหลัง

 2558 2557  2556  

ยอดขำย (MW-hour)  300,292 324,099 301,136  
รำคำขำยเฉลี่ย (THB/MW-hour) 3,368 3,520 3,416  

 ไฟฟ้ำและไอน�้ำ : กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร

 นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบ

 กำรจัดหำวัตถุดิบถือได้ว่ำเป็นส่วนส�ำคัญในกำรประกอบธุรกิจไฟฟ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงงำนไฟฟ้ำของบริษัทที่ใช้เชื้อเพลิงหลักคือกำกอ้อย   

โดยในแต่ละปี ปริมำณอ้อยเข้ำหีบของบริษัทจะไม่แน่นอน ดังนั้นในปีที่มีอ้อยเข้ำหีบในปริมำณน้อย ก็จะส่งผลกระทบต่อปริมำณเชื้อเพลิงที่จะ

ใช้ในโรงไฟฟ้ำได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมโดยกำรจัดซ้ือเช้ือเพลิงชีวมวลจำกภำยนอกมำรองรับ เช่น จัดซ้ือกำกอ้อยจำก

โรงงำนน�้ำตำลข้ำงเคียง 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 เป็นไปตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำว 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 -
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ปัจจัยความเสี่ยง

 ปัจจัยควำมเสีย่งในกำรประกอบธรุกจิของบรษิัททีอ่ำจมผีลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทนุของผูล้งทนุอย่ำงมนียัส�ำคญัสำมำรถสรปุได้ดงันี้  

1.  ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำวัตถุดิบ - อ้อย

 กิจกำรบริษัทเป็นโรงงำนผลิตน�้ำตำลทรำย ซ่ึงใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบและบริษัทได้มีกำรลงทุนในโครงกำรต่อยอดอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ 

และของเสียที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลมำเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ดังนั้นผลประกอบกำรบริษัทจะพึ่งพิงต่อปริมำณอ้อยซึ่งเป็น

วัตถุดิบต้นทำงเป็นส�ำคัญ

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

จะเกิดจำกกำรที่เกษตรกรเปลี่ยนไปเพำะปลูกพืชไร่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ำ รวมถึงเกิดจำกนโยบำยกำรส่งเสริมของภำครัฐ (2) ผลผลิตอ้อยต่อ

พื้นที่เพำะปลูก (ตันอ้อยต่อไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกสภำวะอำกำศที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภัยแล้ง และน้�ำท่วม อันเนื่องมำจำกสภำวะ

โลกร้อน  

 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�ำหน่ำยให้กับภูมิภำค

เอเชีย กำรที่ประเทศไทยมีปริมำณอ้อยเข้ำหีบที่ลดน้อยลง ท�ำให้มีน�้ำตำลที่สำมำรถส่งออกได้ลดน้อยลง ส่งผลต่อกำรปรับตัวของรำคำขำยน�้ำตำล 

ต่ำงประเทศสูงขึ้น ซึ่งกำรปรับเพิ่มข้ึนของรำคำน�้ำตำลต่ำงประเทศเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยลดผลกระทบจำกปริมำณอ้อยเข้ำหีบที่ลดลงได้และ

ภำระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้    

 นอกจำกนีบ้รษิัทได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรสร้ำงควำมมัน่คงทีย่ัง่ยนืของวตัถดุบิอ้อย บรษิัทได้ให้ควำมช่วยเหลอืแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อย 

ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของเงินกู้ในกำรลงทุนเพำะปลูก กำรสนับสนุนในส่วนของวัตถุดิบในกำรเพำะปลูก กำรท�ำระบบชลประทำน กำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำ

มำช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภำพกำรผลิต กำรลดบทบำทของพ่อค้ำคนกลำงซื้อขำยอ้อย ซึ่งควำมช่วยเหลือทั้งหมดมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงฐำนะ

ให้ชำวไร่มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น    

ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ - อ้อย
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้าตาลตลาดโลก
ความเสี่ยงเรื่องนโยบายภาครัฐ
ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากระบบการให้สินเช่ือ
ชาวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว)
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงในด้านการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ
และการเงินโลก
ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา
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2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน�้ำตำลตลำดโลก

 ในกำรซื้อขำยน้�ำตำลในตลำดโลกน้ัน น้�ำตำลจัดได้ว่ำเป็นสินค้ำหนึ่งที่มีควำมผันผวนทำงด้ำนรำคำสูงเม่ือเทียบกับสินค้ำเกษตรอื่นๆ โดยรำคำ

น้�ำตำลตลำดโลกจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยอย่ำง เช่น อุปสงค์ อุปทำนของประเทศผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ส่งออก และผู้น�ำเข้ำ กำรเก็งก�ำไรจำกนักเก็งก�ำไร   

รวมถึงสภำพภูมิอำกำศที่เอื้ออ�ำนวยกับกำรเพำะปลูกในแต่ละประเทศ นโยบำยกำรส่งเสริม กำรแทรกแซง กำรส่งออก กำรน�ำเข้ำของอุตสำหกรรม

น้�ำตำลและภำครัฐ โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว อีกทั้งในปัจจุบันรำคำน้�ำตำลยังมีส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับรำคำน้�ำมันเชื้อเพลิงด้วย 

เนื่องจำกอ้อยและกำกน้�ำตำล สำมำรถน�ำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์หรือที่เรียกว่ำ “เอทำนอล” ส�ำหรับผสมกับน้�ำมันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้ 

ด้วยปัจจัยดังกล่ำว ส่งผลให้รำคำซื้อขำยน้�ำตำลในตลำดโลกค่อนข้ำงผันผวนสูง 

 โดยทั่วไปโรงงำนน้�ำตำลในประเทศไทยมีภำระผูกพันในกำรจ�ำหน่ำยน้�ำตำลให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรภำยในประเทศก่อน ส่วนน้�ำตำลที่เหลือนั้น

โรงงำนจึงจะสำมำรถน�ำไปขำยส่งออกได้ โดยแต่ละปีส�ำนักอ้อยและน้�ำตำลทรำยจะประมำณกำรปริมำณควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศ  

ที่เรียกว่ำ โควตำ ก และจะจัดสรรโควตำดังกล่ำวให้แก่โรงงำนน้�ำตำลแต่ละโรงตำมสัดส่วนของปริมำณน้�ำตำลที่ผลิตได้ ส่งผลให้สัดส่วนของ

น้�ำตำลภำยในประเทศ และน้�ำตำลส่งออกของแต่ละโรงงำนจะค่อนข้ำงใกล้เคียงกัน ซึ่งจะอยู่ระหว่ำง 20:80 ถึง 30:70 ขึ้นอยู่กับปริมำณอ้อยเข้ำหีบ

ทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นยอดขำยของธุรกิจน้�ำตำลจะมีควำมผันผวนตำมรำคำน้�ำตำลตลำดโลกอยู่ประมำณ 70 - 80% อย่ำงไรก็ตำมในแง่ของต้นทุน

กำรผลิตน้�ำตำล ค่ำอ้อยซึ่งเป็นต้นทุนหลักจะเป็นไปตำมระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 นั้นหมำยควำมว่ำในกรณีที่รำคำน้�ำตำลปรับตัวลดลง 100 บำท

ชำวไร่จะได้รับผลกระทบต่อค่ำอ้อยที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 70 ส่วนโรงงำนจะได้รับผลกระทบร้อยละ 30 

 สืบเนื่องจำกในช่วง 3-4 ปีที่ผ่ำนมำ รำคำน้�ำตำลตลำดโลกมีควำมผันผวนมำกโดยมีกำรปรับรำคำจำก 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ ขึ้นไปสูงสุดที่ 32  

เซ็นต์ต่อปอนด์ และมีปรับระดับลงมำที่ 25, 20, 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ และลงมำต่�ำสุดช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 อยู่ที่ 10 - 11 เซ็นต์ต่อปอนด์  

ปัจจุบันต้นปี 2559 รำคำได้ตีกลับมำอยู่ที่ประมำณ 14-15 เซ็นต์ต่อปอนด์ กำรที่รำคำผันผวนค่อนข้ำงรุนแรงเช่นนี้ ถ้ำบริษัทไม่สำมำรถก�ำหนด

รำคำขำยให้ได้อย่ำงน้อยเท่ำกับระดับรำคำที่ใช้ส�ำหรับก�ำหนดรำคำอ้อยได้ จะส่งผลกระทบค่อนข้ำงรุนแรงต่อผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้   

ดังนั้นเพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของน้�ำตำลตลำดโลก บริษัทได้มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรท�ำสัญญำซื้อขำยน้�ำตำลล่วงหน้ำ

ผ่ำนสถำบันกำรเงิน ซึ่งกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวจะท�ำให้บริษัทสำมำรถคงรักษำควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรไม่ให้ขึ้นอยู่กับควำมเสี่ยงจำก

กำรผันผวนของรำคำตลำดโลกมำกเกินไป อย่ำงไรก็ตำมกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวอำจส่งผลต่อกำรบันทึกบัญชีก�ำไร ขำดทุน นอกจำกนี้

บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงเรื่องปริมำณกำรท�ำสัญญำซื้อขำยน้�ำตำลล่วงหน้ำมำกกว่ำปริมำณน้�ำตำลจริงที่สำมำรถส่งออกได้ ส่งผลให้เกิดภำวะ 

ขำยเกิน(Oversold) ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลขำดทุนขึ้นได้  

 แต่อย่ำงไรก็ตำม เมื่อก่อนผลประกอบกำรของบริษัทพึ่งพิงเฉพำะธุรกิจน้�ำตำลและกำกน้�ำตำลเท่ำนั้น ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำ

น้�ำตำลตลำดโลกจึงส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทค่อนข้ำงมำก แต่ในปัจจุบันบริษัทมีโครงกำรลงทุนต่อยอด อำทิเช่น โครงกำรโรงงำน

ผลิตเอทำนอล โครงกำรโรงงำนผลิตปุ๋ยชีวภำพ และโครงกำรโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ ดังนั้น ผลประกอบกำรของบริษัทจึงพึ่งพิงกับรำคำน้�ำตำล

ตลำดโลกน้อยลง ผลกระทบของควำมผันผวนของรำคำน้�ำตำลตลำดโลกจึงน้อยลงเช่นกัน

3. ควำมเสี่ยงเรื่องนโยบำยภำครัฐ

 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
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 บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของนโยบำยภำครัฐในกำรก�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. ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดหนี้เสียจำกระบบกำรให้สินเชื่อชำวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว)

 ในกำรประกอบกิจกำรโรงงำนน�้ำตำล โรงงำนน�้ำตำลจะมีกำรปล่อยเงินกู้ หรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ให้กับชำวไร่เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในกำรเพำะปลูกอ้อย หรือที่เรียกว่ำ “กำรเก๊ียวอ้อย” ซ่ึงเป็นเสมือนกับกำรจองอ้อยส�ำหรับเข้ำหีบในโรงงำน ภำยหลังจำกที่อ้อยโตขึ้นพร้อมตัด  

จะเป็นช่วงเดียวกับช่วงโรงงำนน�้ำตำลเริ่มเปิดหีบอ้อย เกษตรกรชำวไร่อ้อยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กับโรงงำนและรับเงินค่ำอ้อย โดยมีกำรหักเงินกู้

ยืมหรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ออก ควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรเก๊ียวอ้อยจะเกิดมำจำก ถ้ำปีใดที่เกิดควำมแห้งแล้งจนท�ำให้ผลผลิตอ้อยลดน้อยลง หรือ

เกิดควำมเสียหำยจำกโรคระบำด หรือเกษตรกรชำวไร่อ้อยไม่ยอมส่งอ้อยให้กับโรงงำน หนี้ที่เกิดจำกกำรเกี๊ยวอ้อยจะกลำยเป็นหนี้เสียซึ่งจะส่งผลกระทบ

มำที่ผลประกอบกำรของบริษัท ท�ำให้บริษัทต้องตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น

 บริษัทได้ค�ำนึงถึงปัจจัยควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงได้มีกำรพัฒนำระบบกำรเกี๊ยวอ้อยที่ดี โดยบริษัทได้น�ำระบบดำวเทียมในกำรส�ำรวจพื้นที่ปลูกอ้อย 

(GPS) มำช่วยในกำรลดปัญหำกำรอ้ำงสิทธิควำมเป็นเจ้ำของไร่อ้อย และยังใช้ส�ำหรับกำรวำงแผนกำรจัดหำอ้อย อีกทั้ง บริษัทยังมีกำรร้องขอให้

เกษตรกรชำวไร่น�ำทรัพย์สินเข้ำมำค�้ำประกันเงินเกี๊ยวที่เกษตรกรชำวไร่รับไป ส่งผลให้ปัจจุบันหนี้เสียของบริษัทค่อนข้ำงต�่ำและหนี้เงินเกี๊ยวส่วน

ใหญ่ของบริษัทมีทรัพย์สินค�้ำประกันอยู่

5. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

 ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศยังคงส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ เนื่องจำกบริษัท 

มีกำรส่งออกน้�ำตำลประมำณ ร้อยละ 70 - 80 ของยอดขำย รวมถึงกำรน�ำเข้ำเครื่องจักร อุปกรณ์ และกำรเนินธุรกิจในต่ำงประเทศจึงกล่ำวได้ว่ำ

มีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนคงเหลืออยู่ แต่อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทน้�ำตำลขอนแก่นได้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงโดย

กำรท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) หรือกำรบริหำรอัตรำแลกเปลี่ยนแบบ Natural Hedge อีกทั้งจำกกำร

ก�ำหนดรำคำอ้อยผ่ำนระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ท�ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนน้อย เนื่องจำกต้นทุนค่ำอ้อยของบริษัท

ผันผวนตำมอัตรำแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน จึงท�ำให้รำยได้และต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัทสัมพันธ์ตำมอัตรำแลกเปลี่ยนในทิศทำงเดียวกัน นอกจำกนี้

ยังมีกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้ด�ำเนินกำรได้ทันต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

6. ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำกกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

 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 4 ท่ำนเข้ำตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ดังนั้นจึงมีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรในระดับที่เหมำะสม นอกจำกนี้ 

บริษัทยังจัดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่ปฏิบัติงำนเป็นอิสระตำมควำมเหมำะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่หลักในกำรดูแล

ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน

7. ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นสืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและกำรเงินโลก

 ในช่วงที่ผ่ำนมำ วิกฤติปัญหำหน้ีสินในสหภำพยุโรป และกำรปรับตัวลดลงอย่ำงรวดเร็วของระดับรำคำน�้ำมัน ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศ 

ผู้ส่งออกน�้ำมัน ซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกโดยรวม อีกทั้งภัยธรรมชำติและไม่ใช่ธรรมชำติต่ำงๆ รวมถึงกำรก่อกำรร้ำยที่เกิดขึ้น ท�ำให้เศรษฐกิจ

และกำรเงินทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบทั้งหมด จึงไม่มีหลักประกันใดว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำว จะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและกำรด�ำเนิน

งำนของบริษัท ทั้งในเรื่องปริมำณควำมต้องกำรและระดับรำคำ น�้ำตำล และ/หรือ เอทำนอลในภำพรวม อีกทั้งอำจส่งผลกระทบต่อสภำพคล่อง 

แหล่งกู้ยืม และต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัท
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 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ด�ำเนินนโยบำยทำงกำรเงินที่รอบคอบมำโดยตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนในระดับที่พอเหมำะและอยู่ในเกณฑ์

ที่บริษัทจะรับได้ อีกทั้งบริษัทยังมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับธนำคำรต่ำงๆ ที่เป็นหุ้นส่วนทำงธุรกิจมำอย่ำงยำวนำน ทั้งนี้บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจอย่ำง

รอบคอบเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินและเศรษฐกิจโลกที่อำจมีในอนำคตและอำจมีผลต่อบริษัท

8. ควำมเสี่ยงจำกโครงกำรลงทุนในประเทศลำว และกัมพูชำ

 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 2558 ทั้งสองโครงกำรยังประสบภำวะขำดทุน อย่ำงไรก็ตำมบริษัทได้เล็งเห็นและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  

มำโดยตลอด ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำที่บริษัทเข้ำไปลงทุน โครงกำรได้มีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีกำรเพำะปลูก 

กำรจัดกำร กำรควบคุมงบประมำณ มีกำรให้เงินกู้แก่ชำวไร่ คู่ค้ำ เพื่อขยำยพื้นที่กำรเพำะปลูก กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติม และกำรพัฒนำ 

สภำพดินที่เสื่อมโทรมอย่ำงต่อเนื่อง จึงส่งผลให้โครงกำรมีกำรพัฒนำขึ้นตำมล�ำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทำงที่ดีที่โครงกำรจะเร่ิมสร้ำงผล

ตอบแทนจำกกำรลงทุนในอนำคต  

 นอกจำกนี้ สืบเน่ืองจำกเป็นโครงกำรลงทุนต่ำงประเทศ โครงกำรจะมีควำมเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเมืองปัญหำข้อพิพำทกับชุมชน รวมถึง

ควำมไม่ชัดเจนเรื่องกฏเกณฑ์ กฎระเบียบทำงรำชกำรของประเทศนั้นๆ ที่มีกำรแก้ไขและเปลี่ยนแปลง แต่อย่ำงไรก็ตำมประเด็นดังกล่ำวยังคงเป็น

เรื่องที่บริษัทให้ควำมส�ำคัญและพร้อมที่จะบริหำรจัดกำรหรือแก้ไขให้ถูกต้องและเหมำะสม
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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 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 2,004,656,261 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 4,009,312,522 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 0.50 บำท

ผู้ถือหุ้น  

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2558 นับ 3 ปีย้อนหลัง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนหุ้น (ในปี 2556-2557 ค�ำนวณโดยไม่รวม

หุ้นทุนซื้อคืน) มีดังนี้ 

 ณ  วันที่ 31 ตุลำคม 2556 ณ  วันที่ 31 ตุลำคม 2557 ณ  วันที่ 31 ตุลำคม 2558
 ล�ำดับ ชื่อ จ�ำนวนหุ้น สัดส่วน ล�ำดับ  ชื่อ จ�ำนวนหุ้น สัดส่วน ล�ำดับ  ชื่อ จ�ำนวนหุ้น สัดส่วน
 ที่   ร้อยละ   ที่   ร้อยละ   ที่   ร้อยละ  
 
 1. บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์ 550,000,000 32.92  1. บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์   553,958,700 33.16 1. บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์   1,330,924,480   33.20 

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

 2. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ 47,913,478 2.87  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 46,999,502 2.81 2. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ 104,868,636   2.62 

 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 44,363,465 2.66  3. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ 43,695,265 2.62 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 100,341,922   2.50

 4. CREDIT SUISSE AG,  38,502,900 2.30  4. CREDIT SUISSE AG,  38,409,400 2.30 4. CREDIT SUISSE AG,  91,150,560   2.27

  SINGAPORE BRANCH    SINGAPORE BRANCH    SINGAPORE BRANCH

 5. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ 37,720,089 2.26  5. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ 37,720,089 2.26 5. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 90,621,494   2.26 

 6. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 37,595,956 2.25  6. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 37,698,956 2.25 6. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ 90,545,413   2.26 

 7. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ 36,449,139 2.18 7. นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 37,261,070 2.23 7. นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 89,954,008   2.24 

 8. นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 36,038,870 2.16 8. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ 36,449,139 2.18 8. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ 87,477,933  2.18 

 9. นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 35,057,870 2.10  9. นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 35,093,570 2.10 9. นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 84,224,568   2.10 

10. บริษัท ชินกิจ จ�ำกัด 32,901,000 1.97  10. บริษัท ชินกิจ จ�ำกัด 32,901,000 1.97 10. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ 79,672,274   1.99 

  รวม 896,542,767 53.67  รวม 900,186,691 53.89  รวม 2,149,781,288   53.62

 11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 774,004,117 46.33  11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 770,360,193 46.11 11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 1,859,531,119   46.38

  รวมทุนที่เรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้น 1,670,546,884 100.00   รวมทุนที่เรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้น 1,670,546,884 100.00  รวมทุนที่เรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้น 4,009,312,407  100.00

 บริษัท ชินกิจ จ�ำกัด เป็นบริษัทของครอบครัวชินธรรมมิตร์  ซึ่งส่วนใหญ่ถือหุ้นโดยสมำชิกในครอบครัว โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดถือหุ้นมำกกว่ำ
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   32

 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 2558 นับ 3 ปีย้อนหลัง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

 ณ  วันที่ 31 ตุลำคม 2556 ณ  วันที่ 31 ตุลำคม 2557 ณ  วันที่ 31 ตุลำคม 2558
 ล�ำดับ ชื่อ-นำมสกุล จ�ำนวนหุ้น สัดส่วน ล�ำดับ  ชื่อ-นำมสกุล จ�ำนวนหุ้น สัดส่วน ล�ำดับ  ชื่อ-นำมสกุล จ�ำนวนหุ้น 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 ชุติมำวรพันธ์ 2,900,000 2.90  นำงสำวเยำวลักษณ์ ชุติมำวรพันธ์ 2,900,000 2.90  นำงสำวเยำวลักษณ์ ชุติมำวรพันธ์ 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 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

 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

ประวัติกำรจ่ำยเงินปันผล 

 2555 2556 2557

1 เงินสด (บำทต่อหุ้น) 0.50 0.35 0.0811111111
2 หุ้นปันผล (บำทต่อหุ้น) - - 0.10

 คณะกรรมกำรบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2558 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
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  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

 คณะผู้บริหำร

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2558 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
            

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

 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 จะไม่รวมถึงกำรอนุมัติรำยกำรที่

ท�ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ

บริษัทย่อย 

ตำรำงสรุปวงเงินอนุมัติของรำยกำรที่ส�ำคัญ

   สรุปวงเงินอนุมัติรำยกำรที่ส�ำคัญตำมคู่มืออ�ำนำจด�ำเนินกำร 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



บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   34

ตำรำงสรุปจ�ำนวนครั้งในกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร 

 ที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่งใน คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
   คณะกรรมกำรบริษัท บริษัท บริหำร ตรวจสอบ        และพิจรำณำ บริหำร     ก�ำกับดูแลกิจกำร 
       ค่ำตอบแทน ควำมเสี่ยง
    เข้ำประชุม รวมครั้ง  เข้ำประชุม   รวมครั้ง  เข้ำประชุม รวมครั้ง  เข้ำประชุม  รวมครั้ง  เข้ำประชุม รวมครั้ง  เข้ำประชุม รวมครั้ง 

 1.  นำยมนู  เลียวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำร 7 7 

 2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร 7 7 12 12 

 3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ กรรมกำรบริหำร 7 7 12 12 

 4. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมกำรบริหำร 7 7 12 12 

 5. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร 7 7 12 12 

 6. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมกำรบริหำร 7 7 12 12  

 7. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร 7 7 12 12 

 8. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร/ 7 7 12 12   2 2

    กรรมกำรสรรหำและ

    พิจำรณำค่ำตอบแทน   

 9. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์ กรรมกำรบริหำร 7 7 11 12 

 10. นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร 7 7

 11. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร/  6 7 11 12     3 4

    กรรมกำรบริหำร

    ควำมเสี่ยง    

 12. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำรบริหำร 7 7 12 12 

 13. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมกำรบริหำร 7 7 12 12 

 14. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรอิสระ/ 6 7     2 2

     กรรมกำรสรรหำ

    และพิจำรณำค่ำตอบแทน         

 15. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมกำรอิสระ/ 6 7     2 2 

    ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

    พิจำรณำค่ำตอบแทน   

 16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ กรรมกำรอิสระ/ 6 7       4 4 2 3

    ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

    กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร    

 17. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมกำรอิสระ/  7 7   4 4   4 4

    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

    /กรรมกำร

    บริหำรควำมเสี่ยง   

 18. นำยกำรุณ กิตติสถำพร กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร 7 7   3 4 2 2   3 3

    สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

    กรรมกำรตรวจสอบ/    

    กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร   

 19. นำยวรภัทร โตธนะเกษม  กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 6 7   4 4   3 4 3 3

    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/

    ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  

 20. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์ กรรมกำรอิสระ/ 7 7   2 4     3 3

    กรรมกำรตรวจสอบ

    กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร    

 21. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ กรรมกำรบริหำร 7 7 12 12 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

 1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร

  บริษัทก�ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ชัดเจน และมีกำรเสนอขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจำรณำตำม 

หลักเกณฑ์ของควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพตำมที่

ต้องกำร พร้อมกันนี้ยังพิจำรณำถึงหน้ำที่รับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน ส�ำหรับกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้รับต�ำแหน่งในคณะกรรมกำร   

ชุดย่อยต่ำงๆ  โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1)  ค่ำตอบแทนประจ�ำ ซึ่งจะจ่ำยให้กับกรรมกำร เป็นรำยเดือน

 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 27 กุมภำพันธ์ 2558 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. ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะ 

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

   กรรมกำรย่อยชุดต่ำงๆ ครั้งละ 5,000 บำท/คน 

 หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริษัทย่อย 

 4. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร   

  ค่ำตอบแทนผู้บริหำรจะเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่บริษัทก�ำหนด โดยจะเชื่อมโยงกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและผลปฏิบัติ 

งำนของแต่ละคน ทั้งนี้ ระดับของค่ำตอบแทนผู้บริหำรอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษำผู้บริหำรที่มีคุณภำพตำมที่บริษัทต้องกำร
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
 1. ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทในปีที่ผ่ำนมำ

 ปี 2558   ปี 2557
 ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำตอบแทนกรรมกำร
   ต�ำแหน่งใน รำยเดือน  เบี้ย รวม รำยเดือน  เบี้ย รวม
 ที่ รำยชื่อคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษัท  โบนัส ประชุม (บำท)  โบนัส ประชุม (บำท)

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

 2. นำยจ�ำรูญ  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร      300,000.00  100,000.00  6,000.00  406,000.00   300,000.00  100,000.00  6,000.00  406,000.00

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

 4. นำยพรศิลป์  แต้มศิริชัย กรรมกำรบริหำร       300,000.00  100,000.00  6,000.00   406,000.00 300,000.00  100,000.00   5,000.00   405,000.00

  5. นำยสมชำย  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร      300,000.00  100,000.00  6,000.00   406,000.00   300,000.00  100,000.00  5,500.00  405,500.00

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

 7. นำงสำวดวงดำว  ชินธรรมมิตร์  กรรมกำรบริหำร /       300,000.00  100,000.00  17,000.00   417,000.00    300,000.00   100,000.00   16,000.00   416,000.00

   กรรมกำรสรรหำและ

   พิจำรณำค่ำตอบแทน  

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

 9. นำยตระกำร  ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมกำรบริหำร  300,000.00 100,000.00   6,000.00 406,500.00   300,000.00 100,000.00   5,500.00 405,500.00

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

 11. นำยชลัช  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร/       300,000.00   100,000.00   21,500.00  421,500.00   300,000.00   100,000.00   20,500.00  420,500.00 

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 12. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำรบริหำร      300,000.00 100,000.00 6,000.00 406,000.00   300,000.00 100,000.00 6,000.00 406,000.00 

 13. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมกำรบริหำร      300,000.00   100,000.00   6,000.00 406,000.00 300,000.00   100,000.00   6,000.00 406,000.00 

 14. นำยสมชำติ  ชินธรรมมิตร์  กรรมกำรอิสระ/       300,000.00   100,000.00   11,000.00 411,000.00   300,000.00   100,000.00   5,000.00 405,000.00 

     กรรมกำรสรรหำและ

   พิจำรณำค่ำตอบแทน

 15. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์  กรรมกำรอิสระ /ประธำน 300,000.00  100,000.00  13,200.00 413,200.00   300,000.00  100,000.00  12,000.00 412,000.00 

   กรรมกำรสรรหำและ

   พิจำรณำค่ำตอบแทน

 16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ  กรรมกำรอิสระ/       300,000.00   100,000.00   38,400.00   438,400.00   300,000.00   100,000.00   28,000.00   428,000.00 

   ประธำนกรรมกำร

   บริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำร

   ก�ำกับดูแลกิจกำร

 17. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์  กรรมกำรอิสระ/        360,000.00   120,000.00   48,400.00   528,400.00   360,000.00   120,000.00   33,000.00   513,000.00 

   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ 

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 18. นำยกำรุณ กิตติสถำพร  กรรมกำรอิสระ/  300,000.00   100,000.00  45,000.00 445,000.00   300,000.00   100,000.00  35,000.00 435,000.00 

      กรรมกำรสรรหำและ

   พิจำรณำค่ำตอบแทน/

   กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 19. นำยวรภัทร โตธนะเกษม กรรมกำรอิสระ/     300,000.00   100,000.00  60,600.00   460,600.00   300,000.00   100,000.00  27,000.00   427,000.00 

   กรรมกำรตรวจสอบ/

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/  

   ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 20. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์  กรรมกำรอิสระ/ 300,000.00   100,000.00   29,000.00 429,000.00   300,000.00   100,000.00   25,000.00 425,000.00 

      กรรมกำรตรวจสอบ/

   กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

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

    รวม      6,420,000.00   2,140,000.00   343,600.00   8,903,600.00   6,420,000.00   2,140,000.00   259,000.00   8,819,000.00
 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทย่อย
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 2. ค่ำตอบแทนผู้บริหำรในปีที่ผ่ำนมำ

  ค่ำตอบแทนผู้บริหำร รวมจ�ำนวน 11 คน (ตำมรำยชื่อคณะผู้บริหำรระดับสูงมีค่ำตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือนและโบนัสรวมเป็นเงิน 43.6 

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 นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ (กรรมกำรและ     
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่) เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร Advanced Compensation Management นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ (กรรมกำรและ       
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่) เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน. รุ่น 6) นำยสินชัย สิริรัตนพลกุล (ผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่) เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide

  พร้อมกันนี้ กรณีที่บริษัทมีกรรมกำรเข้ำใหม่ บริษัทก�ำหนดเป็นนโยบำยที่จะต้องมีกำรอบรมและปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อ

เป็นกำรให้ข้อมูลพื้นฐำนของบริษัทที่จ�ำเป็นและมีประโยชน์ต่อกำรท�ำหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท นอกจำกนี้ กรณีที่บริษัทมีกำรขยำยกำรด�ำเนิน

ธุรกิจและโครงกำรลงทุนต่ำงๆ ของบริษัท บริษัทเชิญกรรมกำรของบริษัทเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเข้ำเยี่ยมชมและตรวจสอบควำมคืบหน้ำของ

โครงกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ 

  แผนกำรสืบทอดงำน

  คณะกรรมกำรบริษัทเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำหนดแผนสืบทอดงำน กรณีที่กรรมกำรผู้จัดกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงไม่สำมำรถปฏิบัติ 

หน้ำที่ในต�ำแหน่ง เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้เกิดควำมม่ันใจว่ำ กำรบริหำรงำนของบริษัทจะท�ำต่อไปได้อย่ำงรำบร่ืน และมีผู้ที่สำมำรถรับ

ผิดชอบทดแทนกันได้ตำมควำมเหมำะสม พร้อมกันนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ศึกษำ

หำข้อมูลและติดต่อกับบริษัทและสถำบันที่มีควำมเป็นมืออำชีพมำให้ค�ำปรึกษำในกำรด�ำเนินโครงกำรแผนกำรสืบทอดงำนให้ดีขึ้นต่อไป

  กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

  บริษัทมีนโยบำยเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อป้องกันมิให้กรรมกำรและผู้บริหำรและพนักงำน และใช้ข้อมูล

ภำยในที่มีสำระส�ำคัญของบริษัท ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและ 

ผู้เกี่ยวข้องในธุรกรรมที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทและวิธีรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ โดย

ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยดังกล่ำว ดังนี้   

  บริษัทได้ก�ำหนดเป็นจรรยำบรรณ : แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด�ำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยในและกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของ

กลุ่มบริษัท กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร หรือให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสำธำรณชน

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

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

  ผู้บริหำรระดับสูงตำมควำมจ�ำเป็นเท่ำนั้น โดยเฉพำะข้อมูลภำยในที่เป็นควำมลับ ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยต่อพนักงำนบริษัท  

  บริษัทจะให้พนักงำนทรำบถึงข้อจ�ำกัดในกำรน�ำข้อมูลไปใช้อย่ำงถูกต้อง ในกรณีที่พนักงำนน�ำข้อมูลที่เป็นควำมลับของบริษัทไปเปิดเผย 

  ต่อบุคคลภำยนอก จะถือว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

 5. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน จะด�ำเนินกำรสุ่มตรวจกรณีที่มีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ  รวมถึงกำรตรวจสอบผ่ำนระบบสำรสนเทศ 

  ของบริษัทและข่ำวสำรจำกภำยนอก

 บุคลำกร  

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2558 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกรของบริษัทมีดังนี้

     งบรวม งบเฉพำะกิจกำร
 2558 2557 2558 2557

จ�ำนวนพนักงำนถัวเฉลี่ย (คน)

 ช่วงฤดูกำรผลิต   6,862 6,694 2,264 2,158      

 ช่วงปกติ     5,166        5,280    1,725         1,704

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน (ล้ำนบำท)          1,608.86         1,508.47   558.35     522.22

  ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่มีนัยส�ำคัญอันมีผลกระทบทำงด้ำนลบต่อบริษัท
 

 นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน

  บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำนขององค์กรมำโดยตลอด และมีกำรก�ำหนดนโยบำยเร่ืองกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

อย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เพื่อให้พนักงำนมีศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนในสำยงำน 

ของตน โดยก�ำหนดเป้ำหมำยให้บุคลำกรทุกคนเข้ำรับกำรอบรม ให้สอดคล้องกับทิศทำงและกลยุทธ์ของบริษัท มีกำรจัดอบรมทั้งในบริษัท      

โดยเชิญวิทยำกรมำบรรยำยและฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องต่ำงๆที่เก่ียวกับกำรท�ำงำนรวมทั้งเร่ืองจริยธรรม และให้พนักงำนเข้ำร่วมอบรมและ

สัมมนำเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้กับบริษัทอื่นๆภำยนอกบริษัทด้วย นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรวำงแผนกำรอบรม และสนับสนุนในเรื่องงบประมำณอย่ำง

สม�่ำเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีกำรสื่อสำรเพื่อถ่ำยทอดและบริหำรควำมรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่ำงพนักงำนในองค์กร 

  นอกจำกนี้ บริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีของพนักงำนและบุคลำกร มีกำรพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมในที่ท�ำงำน โดยมีกำรจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องควำมปลอดภัยและกำรปฎิบัติตนในโรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
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นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 คณะกรรมกำรเห็นชอบกำรทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทในกำรประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2558 

ปัจจุบันนี้ บริษัทมีนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรทั้งหมด 7 หมวด คือ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 3. บทบำทของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 5. บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (ซึ่งรวมถึงโครงสร้ำง คุณสมบัติและองค์

ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯและคณะกรรมกำรชุดย่อย ซ่ึงได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร นอกจำกนี้ยังรวมถึง กำรประชุม กำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร) 6. กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น และ 7. กำรให้ข้อมูลกำรกระท�ำผิดและกำรทุจริต

กำรด�ำเนินกำรในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน 

   เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2557 บริษัทโดยประธำนกรรมกำรบริษัทได้ร่วมลงนำมในประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยใน

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต รับทรำบข้อตกลงค�ำประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน

กำรทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งน้ี บริษัทอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรปรับปรุงเอกสำรและกระบวนกำรต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับค�ำประกำศเจตนำรมณ์ดังกล่ำว

และหลักเกณฑ์ของแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยใน

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อขอรับกำรรับรองต่อไป 

 เพื่อให้กำรจัดท�ำเอกสำรและหลักฐำนอ้ำงอิงในกำรขอรับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

เป็นไปโดยถูกต้องตำมแนวทำงของคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต บริษัทฯได้จ้ำงที่ปรึกษำส�ำหรับงำนนี้

โดยเฉพำะ โดยคำดหมำยว่ำบริษัทจะยื่นขอรับกำรรับรองได้ก่อนไตรมำสที่ 4 ของปี 2559

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
และกรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการบร�หาร

การก�ากับดูแลกิจการ
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  คณะกรรมกำรบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2558 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 ซึ่งประกอบด้วย 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�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
1. ก�ำกับดูแลกำรบริหำรกิจกำรบริษัทฯให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรฯต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ

ระมัดระวัง (Duty of Care) ควำมซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) หลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
และโปร่งใส (Duty of Disclosure)

2. ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบำย กลยุทธ์ และแผนงำนของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และนโยบำยอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี

3. ก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และแผนงำนที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจน
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรอย่ำงสม�่ำเสมอ

4. พิจำรณำอนุมัติงบประมำณตำมระดับวงเงินที่ก�ำหนดในคู่มืออ�ำนำจด�ำเนินกำรของบ ริษัทฯ และเรื่องที่เป็นสำระส�ำคัญ เช่น โครงกำร
ลงทุนขนำดใหญ่ อ�ำนำจกำรบริหำรระดับสูง กำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และรำยกำรอื่นใดตำมที่
กฎหมำยก�ำหนด เป็นต้น
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5. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรประเมินควำมเหมำะสมของ 
กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจ สอบภำยใน กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรติดตำมประเมินผล

6. ดูแลและปฏิบัติไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกรรมกำร ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ

7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยเท่ำที่จ�ำเป็นเพื่อช่วยดูแลกำรบริหำรงำนและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ตลอดจนแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท

8. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯใน กำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีใน
รำยงำนประจ�ำปี และครอบคลุมเรื่องส�ำคัญอื่นๆ ตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย

9. จัดท�ำและส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมแบบและภำยในเวลำที่ก�ำหนด

 
 คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 6 คร้ังต่อปี โดยก�ำหนดวันประชุมไว้เป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทั้งปี และ
แจ้งให้คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบ ปี 2558 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุม 7 ครั้ง และมีกำรประชุมกรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรอีก 1 ครั้ง 
เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆเกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ และแจ้งให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ทรำบถึงผลกำรประชุมด้วย

 คณะกรรมกำรบริหำร
 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2558 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�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร

 1. ก�ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 

  ให้ควำมเห็นชอบ

 2. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอ�ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมเห็นชอบ

 3. ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและก�ำหนดนโยบำยด้ำนบุคคล 

 4. ติดตำมและก�ำกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนงำนต่ำงๆ ของบริษัท

 5. พิจำรณำและอนุมัติกิจกรรมต่ำงๆ ที่อยู่ในขอบเขตอ�ำนำจตำมคู่มืออ�ำนำจด�ำเนินกำร

 6. ด�ำเนินกิจกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
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 ทั้งนี้ กำรมอบอ�ำนำจดังกล่ำวข้ำงต้นให้แก่คณะกรรมกำรบริหำรนั้น ต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฏหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับของ

บริษัท และในกรณีที่กำรด�ำเนินกำรใดท่ีมีหรืออำจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมกำรบริหำรคนใด หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำม

ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมกำรบริหำรน�ำเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่อไป 

โดยกรรมกำรบริหำรคนนั้นและบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องดังกล่ำว

 ปี 2558 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุม 12 ครั้ง มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนกำรท�ำหน้ำที่ 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย 
  1. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
  2. นำยกำรุณ กิตติสถำพร   กรรมกำรตรวจสอบ 
  3. นำยวรภัทร โตธนะเกษม   กรรมกำรตรวจสอบ
  4. นำงสำวนงลักษณ์    พินัยนิติศำสตร์   กรรมกำรตรวจสอบ

 โดยหัวหน้ำส�ำนักตรวจสอบภำยใน ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยต�ำแหน่ง

 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
 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 ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำง 

   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

  หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทถงึสิง่ทีมี่ผลกระทบอย่ำงมีนยัส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด�ำเนนิงำน  

  และได้้มกีำรหำรอืร่่วมกนักบัคณะกรรมกำรบรษิัทและผูบ้รหิำรแล้วว่ำต้องด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแก้้ไข เมือ่ครบก�ำหนดเวลำทีก่�ำหนดไว้้ร่่วมกนั  

  หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่่อกำรด�ำเนินกำรแก้้ไขดังกล่่ำวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใด     

  รำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบดังกล่ำวต่่อส�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 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม 5 ครั้ง มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่

อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนกำรท�ำหน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำ

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2558 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�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 1. ด้ำนกำรสรรหำ

(1) ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำให้เป็นไปตำมโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  

ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อควำมโปร่งใสและเพ่ือให้แน่ใจว่ำจะเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทคำดหวัง โดยพิจำรณำจำก

ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ รวมถึงควำมเป็นอิสระและกำรมีเวลำมำปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ที่จะท�ำหน้ำที่ กรรมกำร

(2) สรรหำและเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสมที่จะมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้ก�ำหนดวิธีกำรสรรหำเปิดรับกำรเสนอช่ือ รวมถึงกำรตรวจสอบคุณสมบัติทำงกฎหมำยและข้อก�ำหนด

หน่วยงำนทำงกำร และควำมยินดีในกำรมำเป็นกรรมกำร

(3) สรรหำและเสนอรำยชื่อบุคคลที่เหมำะสมมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้คณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำเพื่อทดแทนกรรมกำรที่ครบวำระ
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 2. ด้ำนค่ำตอบแทน

(1) พิจำรณำหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ที่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและเป็นธรรมของ 

คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจำรณำอนุมัติ โดยประธำนคณะกรรมกำรแต่ละคณะจะได้รับค่ำตอบแทนที่สูงกว่ำกรรมกำรในคณะประมำณ 20%

(2) พิจำรณำข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี

(3) เปิดเผยรำยช่ือกรรมกำร จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม และค่ำตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ รวมถึง

เนื้อหำสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ก�ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด

ค่ำตอบแทน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปี

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน : บริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำ เป็น 

คณะกรรมกำรชุดเดียวกัน โดยประธำนเป็นกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรจะมี

คุณสมบัติที่หลำกหลำย เช่น ควำมรู้ทำงด้ำนกำรปกครอง กฎหมำย และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในปี 2558 คณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนมีกำรประชุม 2 ครั้ง มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนกำรท�ำหน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำ

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2558 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�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรวำงกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซ่ึงครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงประเภท

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

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

ควำมเสี่ยงด้ำนระบบสำรสนเทศ (Information System Risk) เป็นต้น

2. วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงโดยสำมำรถประเมิน ตรวจติดตำม และควบคุมควำมเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวม 

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและ 

ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฎิบัติตำมนโยบำย 

4. จัดให้มีกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจ

ว่ำกำรส�ำรวจควำมเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกำรด�ำเนินธุรกิจ 

5. สนับสนุนและพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 

6. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอในสิ่งที่ต้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด 

7. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถจัดจ้ำงที่ปรึกษำจำกภำยนอก เพื่อขอค�ำแนะน�ำได้ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท โดยต้องได้รับ

ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท

8. ปฎิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ก�ำหนดให้มีกำรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ด�ำรง

ต�ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปี

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง    :  คณะกรรมกำรบรษิัทก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มกีรรมกำรส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรอสิระและ 

ประธำนเป็นกรรมกำรอิสระและประธำนเป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำร จะมีคุณสมบัติที่หลำกหลำย เช่น  

ควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร กำรลงทุน และควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี ในปี 2558 คณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุม 4 ครั้ง มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนกำรท�ำหน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำ
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 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2558 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�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

1. พิจำรณำเสนอแนะนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแล

กิจกำร ต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ

2. พิจำรณำเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร พนักงำน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ

3. ก�ำกับดูแลและให้ค�ำแนะน�ำตลอดจนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร ในกำรปฎิบัติหน้ำที่เพ่ือให้เป็นไปตำม

นโยบำย จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

4. ทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฎิบัติกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมำตรฐำนสำกลหรือ

มำตรฐำนอื่นที่เหมำะสม

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

6. ปฎิบัติหน้ำที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ก�ำหนดให้มีกำรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยปีละ 3 ครั้ง โดยกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ด�ำรง

ต�ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปี

 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร : คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นกรรมกำรอิสระทั้งหมด ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็น 

ผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนกำรก�ำกับดูแล กำรบริหำรจัดกำร และกำรลงทุน ในปี 2558 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรมีกำรประชุม 3 ครั้ง  

มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนกำรท�ำหน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำ

 นิยำมกรรมกำรอิสระ

 กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน และต้องสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยได้ 

เท่ำเทียมกัน 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  



บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   46

 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

 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำรก�ำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำร เป็นไปตำม

นโยบำยแนวทำงและเป้ำหมำยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือ หุ้น อยู่ในกรอบของกำรมีจรรยำบรรณที่ดี และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี

ส่วนได้เสีย

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นสมควรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯไว้ ดังต่อไปนี้

 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 ตรวจสอบภำยใน 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น

 ประเภทของกรรมกำร 
 ที่ รำยชื่อ - สกุล ตัวแทนผู้ถือหุ้น กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร กรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

 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�ำนวนใกล้ที่สุดกับหน่ึงในสำม ดังนั้น วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรจะอยู่ประมำณ 3 ปี ในกรณีที่ 

คณะกรรมกำรครบวำระ หำกยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ ให้คณะกรรมกำรชุดเดิมยังคงท�ำหน้ำที่ต่อจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งคณะ

กรรมกำรชุดใหม่เข้ำมำแทน 

 3. คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย ซ่ึงได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

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

ไว้ในกฎบัตรหรือประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุด 

 เพื่อควำมโปร่งใสและเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ กรรมกำรส่วนใหญ่ในคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นกรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำร
ชุดย่อยเป็นกรรมกำรอิสระ นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรท�ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง ประธำนคณะกรรมกำร  
จะไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมกำรชุดย่อยมีวำระ 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมกำรครบวำระ หำกยังไม่มี
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ ให้คณะกรรมกำรชุดเดิมยังคงท�ำหน้ำที่ต่อจนกว่ำจะมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดใหม่เข้ำมำแทน และในกรณี
ที่กรรมกำรหมดวำระในคณะกรรมกำรบริษัท และไม่ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีก  จะท�ำให้วำระของกรรมกำร
ในคณะกรรมกำรชุดย่อยหมดวำระลงตำม  ทั้งน้ีหำกมีกรรมกำรเพ่ิมใหม่ระหว่ำงปีในกรรมกำรชุดย่อย ให้กรรมกำรนั้นมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

เท่ำกับ วำระของคณะกรรมกำรชุดย่อยเดิม

 4. คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของกรรมกำร ตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ว่ำกรรมกำร

บริษัทจะประกอบกิจกำร หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของ

บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ�ำกัดอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให ้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 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

จรรยำบรรณ ตำมวิสัยทัศน์ที่วำงไว้

 6. คณะกรรมกำรบริษัทให้มีกำรจัดท�ำคู่มือนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และคู่มือจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ

ที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ภำยใต้กรอบของจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรองค์กร ด�ำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมเป็นธรรม 

และค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และยึดมั่นในหลักกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีกำรก�ำหนดนโยบำย แผนงำน 

กลยุทธ ์กำรด�ำเนินงำน และกำรประเมินผล ตลอดจนกำรด�ำเนินงำนและกำรก�ำกับดูแลเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 7. คณะกรรมกำรบริษัทให้มีกำรจัดท�ำคู่มือนโยบำยกำรให้ข้อมูลกำรกระท�ำผิดและกำรทุจริต เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบสวน

กำรกระท�ำผิดและทุจริต กำรให้ข้อมูลกำรกระท�ำผิดและทุจริต กำรลงโทษผู้กระท�ำผิด กำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 

 8. กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรได้ดูแลอย่ำงรอบคอบเม่ือเกิดรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในหัวข้อที่เป็นรำยกำรระหว่ำงกัน ตำมข้อก�ำหนด และวิธีกำรของตลำดหลักทรัพย์ในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน นอกจำกนี้ยังมีกำรก�ำหนดไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียในรำยกำรที่จะท�ำไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ และมีกำรเปิดเผย

ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนในรำยงำนประจ�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 6 ครั้ง โดยในปี 2558 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรทั้งหมด 7 ครั้ง รวมถึงมีกำรประชุมของกรรมกำร 

ที่ไม่ใช่ผู้บริหำร เพิ่มอีก 1 ครั้ง อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งท�ำหน้ำที่ตัดสินใจตำมอ�ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยทุกครั้งที่มีกำรประชุมกรรมกำรบริษัท   

คณะกรรมกำรบริหำรได้มีกำรน�ำสิ่งที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ กลับมำแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถก�ำกับ ควบคุม ดูแล 

กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง

 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 2558 คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประเมินผลปฎิบัติงำนของตนเอง โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

รวมถึงมีกำรประเมินเป็นหมู่คณะและรำยบุคคล โดยภำยหลังจำกได้รับผลกำรประเมิน คณะกรรมกำรพิจำรณำผลและหำแนวทำงกำรปรับปรุง 

กำรปฎิบัติงำน

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำร 

 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
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 2. ในรอบระยะเวลำบัญชีที่ผ่ำนมำ กรรมกำรอิสระไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ กับบริษัท

 3. กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

  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 5 คน ทั้งนี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดนั้นต้องมี

ถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

 2. กำรเลือกตั้งกรรมกำรโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้ำงมำกและให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

  (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ทั้งนี้ ในกำรออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคน

   ที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นไม่เกินจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตำม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะ 

   แบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงมำกหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้ 

   รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน 

   จ�ำนวนที่จะมี ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

 3. ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรจ�ำนวนหนึ่งในสำมออกจำกต�ำแหน่ง ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 

  สำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม

เลขำนุกำรบริษัท

 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นำยธัชชัย ศุภผลศิริ เป็นเลขำนุกำรบริษัท เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมกำรใน 

กำรปฎิบัติตำมกฎหมำยเก่ียวกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่ำงๆของกรรมกำร กำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น และ

กำรท�ำรำยงำน ตลอดจนหน้ำท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด โคยคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีควำมเหมำะสม มีควำมรู้

ควำมสำมำรถ และด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัทและกฎหมำย 

 นอกจำกนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขำนุกำรบริษัทได้รับกำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนกฎหมำย หรือกำรปฎิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัท และมี

กำรเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 1. เพื่อให้เป็นไปตำมกลไกในกำรก�ำกับดูแลที่ท�ำให้สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำรและรับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

และดูแลรักษำผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและ 

บริษัทร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยเป็นไปตำมระเบียบปฎิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจำกที่ประชุมกรรมกำรบริษัท  

 2. ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่ำว จะมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 

เช่น กำรลงทุนในโครงกำรอื่นๆ

กำรใช้ข้อมูลภำยใน

 ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ซึ่งประกำศให้ทรำบทั่วกันว่ำ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูล

ภำยใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสำระส�ำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น กรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภำพในกำรลงทุนซื้อขำยหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผล

ประโยชน์ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน จะงดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินให ้

แก่สำธำรณชนทรำบ

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีค่ำสอบบัญชี และค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม ในปี 2558 เป็น

จ�ำนวนเงิน 7,355,000 บำท และมีค่ำบริกำรอื่น เป็นจ�ำนวนเงิน 200,000 บำท
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กำรปฎิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเรื่องอื่นๆ
 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 ครั้งที่ 1/ 2558 บริษัทมีกำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น

ได้มีเวลำศึกษำข้อมูล 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 2557 ครั้งที่ 1/ 2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 ซึ่งกรรมกำรทั้งหมด 21 คน ร่วมเข้ำ 

ประชุมครบถ้วน มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมข้อสงสัยต่ำงๆ จำกกรรมกำรบริษัท รวมถึงคณะกรรมกำรย่อยต่ำงๆ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยที่จะ 

ไม่มีกำรลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรรับรู้สำรสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีกำรแจกเอกสำรที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมอย่ำงกะทันหัน ไม่เพิ่มวำระ

กำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ ไม่จ�ำกัดสิทธิในกำรเข้ำประชุมของผู้ถือหุ้นที่มำสำย 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 ช่องทำงรับเรื่อง

ผ่ำนไปรษณีย์ลงทะเบียนมำที่สำยงำนเลขำนุกำรบริษัท ช่วงเวลำที่เปิดแบบฟอร์มข้อมูลบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  

กำรแสดงควำมยินยอมของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ โดยรำยละเอียดดังกล่ำวสำมำรถดูผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งภำยหลังที่รับเรื่องที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท จะพิจำรณำกลั่นกรองตำมกระบวนกำรต่อไป อย่ำงไรก็ตำมที่ผ่ำนมำไม่มีกำรเสนอชื่อแต่อย่ำงใด

 8. บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลจะเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ในรูปแบบเอกสำร ส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบมีกำรจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน  

 9. ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบ รวมถึงกำรเสนอรำยชื่อกรรมกำรอิสระ ได้แก่ 

นำยมนู เลียวไพโรจน์ และนำยกำรุณ กิตติสถำพร เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้ ยังจัดเตรียมแบบมอบฉันทะซึ่งเป็นแบบมำตรฐำน

สำมำรถระบุควำมเห็นในกำรลงคะแนนเสียงได้
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 10. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 มีวำระงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุน วำระลด 

ทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ช�ำระ วำระกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้น วำระกำรจ่ำยเงินปันผล วำระกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับกำร 

จ่ำยหุ้นปันผล วำระกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล วำระกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำม

วำระ วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร วำระกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

 11. ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 คร้ังที่ 1/2558 ประธำนกรรมกำรได้แจ้งกฎเกณฑ์ส�ำหรับกำรประชุมและวิธีกำรออกเสียงลงมติ

ให้ผู้ถือหุ้นทรำบ และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมได้ ส่วนในวำระแต่งตั้งกรรมกำร คณะกรรมกำรได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น

เลือกกรรมกำรเป็นรำยคน โดยใช้บัตรลงคะแนนและมีกำรถ่ำยวีดิทัศน์ บันทึกภำพและเสียงกำรประชุม 

 12. รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 คร้ังที่ 1/2558 แสดงรำยชื่อกรรมกำรที่เข้ำ/ไม่เข้ำร่วมประชุม มีค�ำชี้แจงที่เป็นสำระ

ส�ำคัญ มีค�ำถำมและค�ำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และในกรณีที่ไม่เห็นด้วยจะมีมติที่ประชุมที่เป็นคะแนนที่เห็น

ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งทำงบริษัทได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ภำยใน 14 วัน

 13. บริษัทมีมำตรกำรป้องกันกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ (แสดงรำย

ละเอียดในหัวข้อ 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 

บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

 นอกจำกกำรค�ำนึงถึงกำรรักษำผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังมีกลุ่มต่ำงๆ ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ที่ช่วยสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 

และควำมยั่งยืนของกิจกำร เช่น กลุ่มลูกค้ำ พนักงำนของบริษัท คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ในอดีตที่ผ่ำนมำบริษัทด�ำเนินนโยบำยต่ำง ๆ  

ในกำรสร้ำงจริยธรรมกำรด�ำเนินธุรกิจมำโดยตลอด เช่น  

 สิทธิของผู้ถือหุ้น : ตำมได้กล่ำวถึง สิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรปฎิบัติตำมหลัก 

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรเรื่องอื่นๆ ข้ำงต้น บริษัทมีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

อย่ำงเท่ำเทียมกันและก�ำหนดจรรยำบรรณทำงธุรกิจให้สอดคล้องกัน 

 สิทธิของพนักงำน : บริษัทมีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงำนในหมวดที่ว่ำดว้ยบทบำทของผู้มีส่วนได้เสียและ

ก�ำหนดจรรยำบรรณทำงธุรกิจให้สอดคล้องกัน นอกจำกสิทธิตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นพระรำชบัญญัติ แรงงำนและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว 

บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อพนักงำนของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีกำรแบ่งแยกเช้ือชำติ ศำสนำ ไม่ว่ำเพศหญิงหรือชำย โดยพนักงำนทุกคนตำ่งมี

สิทธิเท่ำเทียมกันและได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเสมอภำค และมีสิทธิได้รับสวัสดิกำรตำมต�ำแหน่งหน้ำที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และในกำรพิจำรณำ

ปรับต�ำแหน่งหรือเงินเดือนของพนักงำนบริษัท ได้ด�ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำรซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหำรจำกฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดควำม

โปร่งใสและเป็นธรรมนอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ผ่ำนกำรอบรมภำยใน และภำยนอกบริษัท เพื่อรองรับกำรเติบโต

ของบริษัทในอนำคต อีกทั้งบริษัทยังมีกำรจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพ่ือสร้ำงหลักประกันให้แก่พนักงำนภำยในบริษัท มีกำรประกำศนโยบำย 

มรท.8001-2553 มำตรฐำนแรงงำนไทยด้ำนสิทธิมนุษยชนและควำมรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับได้ใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ 

ขั้นสูงสุดจำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน และรักษำมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง

 สิทธิของลูกค้ำ : บริษัทมีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้ำในหมวดที่ว่ำด้วยบทบำทของผู้มีส่วนได้เสียว่ำบริษัท 

ใช้ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในระดับสำกล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL, KOSHER เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจ

สูงสุดแก่ลูกค้ำในด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์สินค้ำ กำรส่งมอบที่ตรงเวลำ และบริกำรในระดับโลก ตลอดจนรักษำควำมลับของ

ลูกค้ำโดยเคร่งครัด และก�ำหนดจรรยำบรรณทำงธุรกิจให้สอดคล้องกัน ภำยใต้ควำมรับผิดชอบและควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในระยะยำว
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 สิทธิของคู่ค้ำ : บริษัทมีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้ำในหมวดที่ว่ำด้วยบทบำทของผู้มีส่วนได้เสียว่ำสนับสนุน 

กำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม ควำมเสมอภำคในกำรด�ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงอย่ำงโปร่งใสและ

ยุติธรรม บริษัทก�ำหนดคุณสมบัติของคู่ค้ำที่มีสิทธิเข้ำเสนอรำคำและประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ข้อมูลและเงื่อนไขกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ถูกต้องครบ

ถ้วนแก่คู่ค้ำที่มีสิทธิเสนอรำคำโดยวิธีที่เปิดเผยและเท่ำเทียมกัน รักษำข้อมูลกำรเสนอรำคำที่ได้รับจำกคู่ค้ำไว้เป็นควำมลับไม่เปิดเผยแก่คู่ค้ำ 

ที่เสนอรำคำรำยอื่น ไม่เรียกไม่รับผลประโยชน์ใดๆ จำกคู่ค้ำเพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรได้ท�ำสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงกับบริษัท และได้ก�ำหนดจรรยำบรรณ

ในกำรด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน (คู่ค้ำบริษัท นอกจำกหมำยถึงคู่สัญญำในกำรซ้ือขำยและกำรจ้ำงระหว่ำงกันแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ร่วมลงทุนกับ

บริษัทในบำงกิจกำรด้วย บริษัทค�ำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำยและสิทธิตำมสัญญำร่วมทุนมำโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ควำมเท่ำเทียมกัน และสิทธิ

ที่จะได้รับผลประโยชน์จำกเงินที่ลงทุน)  
  

 สิทธิของเจ้ำหนี้ : บริษัทมีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้ำหนี้ในหมวดที่ว่ำด้วยบทบำทของผู้มีส่วนได้เสียว่ำบริษัท

ปฏิบัติตำมข้อตกลงที่มีกับเจ้ำหน้ีทั้งในแก่กำรช�ำระหน้ี กำรให้และรักษำหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ก�ำหนด เช่น รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน

ของบริษัทที่ถูกต้องแก่เจ้ำหน้ี กำรรักษำอัตรำส่วนหน้ีสินและทุน เป็นต้น ในกำรด�ำเนินงำน บริษัทได้สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับเจ้ำหนี้ผ่ำนกำร

บริหำรงำนอย่ำงมีจรรยำบรรณ และอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทอย่ำงเปิดเผย

 สิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชุมชนในหมวดที่ว่ำด้วยบทบำทของผู้มีส่วนได้

เสียว่ำบริษัทให้กำรสนับสนุนและกำรจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรกุศลหรือกำรพัฒนำชุมชน เพื่อสร้ำงควำม

สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและยกระดับคุณภำพชีวิตของชุมชนโดยเฉพำะในพื้นที่ที่บริษัทประกอบกิจกำร ให้ควำมร่วมมือต่อภำครัฐและหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง ช่วยพัฒนำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงิน และสนับสนุนกิจกรรมทำงสังคม เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและ

พัฒนำชุมชนให้ยั่งยืน อำทิเช่น โครงกำรตรวจสุขภำพชุมชนรอบโรงงำน  จังหวัดขอนแก่น, โครงกำรคลำยหนำวให้ชุมชน CSR KSL มอบผ้ำห่มให้ 

ผู้สูงอำยุในหมู่บ้ำนบริเวณโดยรอบโรงงำน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย, โครงกำรบริจำคหนังสือเพื่อเด็กนักเรียน  “Smile Library” ให้โรงเรียน

ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกำญจนบุรี, โครงกำร “กองทุนลงทุนสุนทำน” ซึ่งก่อตั้งขึ้นภำยใต้แนวคิด Philanthropic Investment   

กำรลงทุนที่น�ำผลตอบแทนมำใช้เพื่อสำธำรณประโยชน์ ซ่ึงเป็นควำมคิดริเริ่มของสถำบันไทยพัฒน์ที่ใช้เงินลงทุนระยะยำวเพื่อหำดอกผลส�ำหรับ 

น�ำไปใช้จ่ำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่สังคมในด้ำนต่ำงๆ, กิจกรรม “KSL ร่วมใจรักธรรมชำติ ปลูกปะกำรังเทียม” ณ หำดเตยงำม อ่ำวนำวิก 

อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, บริจำคเงินแก่มูลนิธิรำมำธิบดีในพระบรมชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อก่อสร้ำง

สถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปรำกำร, โครงกำรอบรมเพื่อพัฒนำชีวิตเกษตรกรบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ชุมชน

เพื่อเป็นศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ในโครงกำร 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง ครบทั้งหมด 70 ศูนย์กำรเรียนรู้ในปี 2558,  

มอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรและธิดำของพนักงำนบริษัทฯ ประจ�ำปี 2558 และบริจำคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปำล ผ่ำนทำง

ส�ำนักงำนอุตสำหกรรม จังหวัดขอนแก่น

 บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมำโดยตลอด ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฎิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมต่ำงๆ อำทิเช่น กฎหมำย

สิ่งแวดล้อม

 ในส่วนของสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหมวดที่ว่ำด้วยบทบำทของผู้มีส่วนได้เสียว่ำ 

บริษัทใช้ทรัพยำกรธรมชำติและพลังงำนอย่ำงประหยัด รักษำคุณภำพของสิ่งแวดล้อม ไม่ปลดปล่อยของเสียหรือมลภำวะสู่ชุมชน ส�ำหรับโครงกำร

ที่อำจสร้ำงผลกระทบให้กับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม บริษัทจะศึกษำและสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้อำจได้รับผลกระทบ และเตรียมกำรลดผลกระทบ

ที่จะเกิดต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมบริเวณโดยรอบ รวมถึงบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีกำรศึกษำปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมและ

กระบวนกำรลดผลกระทบ พร้อมไปกับกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร
  

 นอกจำกที่บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่ได้กล่ำวมำแล้วนั้น บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือกำรแจ้ง

เบำะแสต่ำงๆ ที่ท�ำให้บริษัทสำมำรถพัฒนำ หรือปรับปรุง แก้ไข กำรด�ำเนินงำนของบริษัท โดยบริษัทจัดช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อ

กับบริษัทได้ ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ที่ไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น และผู้มีส่วนได้เสียต้องกำรที่จะให้แก้ไขหรือขอควำมชัดเจน  หรือผู้มีส่วนได้

เสียต้องกำรที่จะให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถท�ำได้โดยแจ้งต่อผู้บริหำรของบริษัท หรือหัวหน้ำส�ำนักงำนตรวจสอบภำยใน หรือ

หัวหน้ำส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล หรือประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำงโทรศัพท์ หรือทำงอีเมล์ ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบำะแส 

กำรกระท�ำควำมผิดแต่อย่ำงใด ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนดรำยละเอียดเหล่ำนี้ไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรว่ำด้วยกำรให้ข้อมูลกำรกระท�ำผิดและ

กำรทุจริตและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ
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กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

 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 

 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    Email: chanachai@kslgroup.com 

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

 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทได้ดีข้ึนและสำมำรถน�ำไปถ่ำยทอดต่อนักลงทุนที่สนใจได้ บริษัทจึงจัดท�ำแผนงำนนักลงทุนสัมพันธ์

ประจ�ำปี โดยมีกำรประชุมนักวิเครำะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมำส ณ ห้องประชุมของบริษัท นอกจำกนี้ ในปี 2558 บริษัทเข้ำร่วมกิจกรรม 

“บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) จัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีกำรประชุมเพ่ือช้ีแจงข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจและ

ผลกำรด�ำเนินงำน ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรต่ำงๆให้นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มำร่วมงำนที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ   

 ส�ำหรับนักลงทุนต่ำงประเทศ บริษัทประสำนงำนร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทวิเครำะห์หลักทรัพย์ในกำรจัดท�ำแผน เพื่อร่วมเดินทำงใน

กำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรของบริษัท โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทเข้ำร่วมประชุมชี้แจงผลกำรด�ำเนิน

งำนและควำมก้ำวหน้ำที่สิงคโปร์และฮ่องกง ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยิ่งไปกว่ำนั้น บริษัทเปิดโอกำสให ้

นักลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ สำมำรถเข้ำพบเพื่อขอข้อมูลรำยละเอียดและเยี่ยมชมกิจกำรของบริษัท ซึ่งสำมำรถท�ำตำรำงนัดหมำยล่วงหน้ำ 

ผ่ำนทีมงำนนักลงทุนสัมพันธ์
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 ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง  คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน ประวัติกำรท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
 กำรถือหุ้น ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท    
 ในบริษัท (%)  

1. นำยมนู เลียวไพโรจน์   - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บัณฑิต  - - ประธำนกรรมกำรบริษัท - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)
 (อำยุ 72 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 บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์       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)  1.987 - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)
 (อำยุ 65 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   1.197
 ภรรยำ

3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ - มัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยสำมัญ 0.544 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)
 (อำยุ 77 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)
 (เกษียณอำยุ 31 ตุลำคม 2558)
 (กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม)
 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547)
 นำงสุมิตรำ ชุติมำวรพันธ์   0.489
 ภรรยำ   

       

รายละเอียดเกี่ยวผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท 
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 ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง  คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน ประวัติกำรท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
 กำรถือหุ้น ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท    
 ในบริษัท (%)  

4. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย - ปริญญำตรี โครงสร้ำงโยธำ  0.666 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 71 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   0.696

 ภรรยำ

5. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร ์ - อนุปริญญำ คอมพิวเตอร์ 2.182 - กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 63 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

 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  (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   0.399

 บุตรยังไม่บรรลุนิติภำวะ

6. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร ์- Diploma from KATINKA School, England 2.260 - กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 59 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    

 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

 (แต่งตั้ง 26 กุมภำพันธ์ 2547) 

7. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ - Master of Science, Agricultural Economics,  2.258 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 57 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 คณะเศรษฐศำสตร์    - 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 67 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
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 ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง  คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน ประวัติกำรท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
 กำรถือหุ้น ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท    
 ในบริษัท (%)  

9. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ - ประกำศนียบัตร พำณิชยกำร สำขำบัญชี 0.309 - กรรมกำรบริหำรและ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 75 ปี) - หลักสูตร Director Accreditation Program   ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่   บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

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

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

 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่      - 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   0.113

 ภรรยำ

10. นำยชำตรี ชินธรรมมิตร ์ - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บริหำรธุรกิจ 1.303 - กรรมกำรบริษัท - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 42 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 ชินธรรมมิตร์ - ปริญญำตรี ด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร 0.981 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 47 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   0.251

 บุตรยังไม่บรรลุนิติภำวะ

 ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์   0.251

 บุตรยังไม่บรรลุนิติภำวะ

 ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์   0.008

 บุตรยังไม่บรรลุนิติภำวะ
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 ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง  คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน ประวัติกำรท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
 กำรถือหุ้น ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท    
 ในบริษัท (%)  

12. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ - ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  1.434 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 68 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   1.268 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 62 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   0.404

 ภรรยำ

14.นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์ - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ คณะเครื่องกล 0.519 - กรรมกำรอิสระ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 57 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�ำแหน่ง  คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน ประวัติกำรท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
 กำรถือหุ้น ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท    
 ในบริษัท (%)  

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

 (อำยุ 85 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 71 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 คณะพำณิชยศำสตร์ - - กรรมกำรอิสระ   - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 62 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 สุขะนินทร์ - อนุปริญญำ สำขำเลขำนุกำร   0.578 - กรรมกำรบริษัทและ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 69 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�ำแหน่ง  คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน ประวัติกำรท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
 กำรถือหุ้น ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท    
 ในบริษัท (%)  

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

 (อำยุ 68 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 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  - - กรรมกำรอิสระ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 66 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)

 พินัยนิติศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  - กรรมกำรอิสระและ  - ธนำคำรออมสิน

 (อำยุ 56 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�ำแหน่ง  คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ สัดส่วน ประวัติกำรท�ำงำน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
 กำรถือหุ้น ต�ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน / บริษัท    
 ในบริษัท (%)  

22. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ - CFA Charterholder, Association for 2.616  - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 43 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  0.038 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 65 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 59 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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กำรเปิดเผยข้อมูลกำรถือหุ้นของกรรมกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อมไว้ในรำยงำนประจ�ำปี
กำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ณ 31 ตุลำคม 2558 เปรียบเทียบกับสิ้นสุด 31 ตุลำคม 2557

     จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) จ�ำนวนหุ้น   หมำยเหตุ
ล�ำดับ  รำยชื่อกรรมกำร   ต�ำแหน่ง 31 ต.ค. 2557  31 ต.ค. 2558 เพิ่มขึ้น ร้อยละจ�ำนวนหุ้น 
    Par 0.50 THB  Par 0.50 THB (ลดลง) ที่มีสิทธิออกเสียง
                                                   ในปี 2558 (หุ้น)

 1. นำยมนู  เลียวไพโรจน์   ประธำนกรรมกำรบริษัท -                 -    -    -   ไม่มีหุ้น KSL   

 2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์1 กรรมกำรบริษัท         96,564,356   127,650,366   31,086,010   3.184  มีรำยกำรซื้อหุ้นเพิ่มจ�ำนวน 10,779,300 หุ้น  

  (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยัง      และ ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 20,306,710 หุ้น

  ไม่บรรลุนิติภำวะ)           ระหว่ำงปี 2558 (พำร์ 0.50 บำท)     

 3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์2 กรรมกำรบริษัท         28,801,140   41,414,808   12,613,668   1.033   มีรำยกำรซื้อหุ้นเพิ่มจ�ำนวน 4,382,200 หุ้น  

  (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยัง      และ รับโอนจำกบุตรสำวจ�ำนวน 1,486,800 หุ้น

  ไม่บรรลุนิติภำวะ)                      -   และได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 6,744,668 หุ้น  

        ระหว่ำงปี 2558 (พำร์ 0.50 บำท)

 4. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย3 กรรมกำรบริษัท        45,513,960   54,616,752   9,102,792   1.362  ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 9,102,792 หุ้น 

  (รวมคู่สมรสและบุตร      ระหว่ำงปี 2558 (พำร์ 0.50 บำท)  

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)       

 5. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำรบริษัท        53,524,140   57,498,612   3,974,472   1.434  ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 9,583,102 หุ้น 

        และโอนออกจ�ำนวน 5,608,630 ระหว่ำง

        ปี 2558 (พำร์ 0.50 บำท)

 6. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ กรรมกำรบริษัท          19,296,742   23,156,090   3,859,348   0.578   ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 3,859,348 หุ้น   

        ระหว่ำงปี 2558 (พำร์ 0.50 บำท)

 7. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ 4 กรรมกำรบริษัท         49,787,824   59,845,388   10,057,564   1.493   ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 9,957,564 หุ้น    

  (รวมคู่สมรสและบุตร      และรับโอนจ�ำนวน 100,000 ระหว่ำงปี 2558

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)      (พำร์ 0.50 บำท)

 8. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริษัท         75,440,178   90,545,413   15,105,235   2.258   มีรำยกำรซื้อหุ้นเพิ่มจ�ำนวน 16,000 หุ้น

        และได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 15,089,235 หุ้น

        ระหว่ำงปี 2558 (พำร์ 0.50 บำท)

 9. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล 5 กรรมกำรบริษัท        55,861,820   67,034,184   11,172,364   1.672   ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 11,172,364 หุ้น

   (รวมคู่สมรสและบุตร      ระหว่ำงปี 2558 (พำร์ 0.50 บำท)

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)     

  10. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ 6 กรรมกำรบริษัท         86,168,642   103,463,169   17,294,527   2.581   มีรำยกำรซื้อหุ้นเพิ่มจ�ำนวน 60,800 หุ้น  

  (รวมคู่สมรสและบุตร      และได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 17,233,727 หุ้น

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)           ระหว่ำงปี 2558 (พำร์ 0.50 บำท)

 11. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์         75,397,912   90,621,494   15,223,582   2.260   มีรำยกำรซื้อหุ้นเพิ่มจ�ำนวน 120,000 หุ้น                   

          และได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 15,103,582 หุ้น

        ระหว่ำงปี 2558 (พำร์ 0.50 บำท)

 12. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์               119,820   143,784   23,964   0.004   ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 23,964 หุ้น   

        ระหว่ำงปี 2558 (พำร์ 0.50 บำท)

 13. นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์  กรรมกำรบริษัท         43,536,020   52,243,224   8,707,204   1.303   ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 8,707,204 หุ้น   

        ระหว่ำงปี 2558 (พำร์ 0.50 บำท)

 14. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริษัท          17,354,486   20,825,383   3,470,897   0.519   ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 3,470,897 หุ้น   

        ระหว่ำงปี 2558 (พำร์ 0.50 บำท)

 15. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์  กรรมกำรบริษัท                    -     -     -     -    ไม่มีหุ้น KSL

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

  17. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมกำรบริษัท                    -     -     -     -    ไม่มีหุ้น KSL

 18. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์   กรรมกำรบริษัท                    -     -    -     -    ไม่มีหุ้น KSL

 19. ดร.วรภัทร โตธนะเกษม   กรรมกำรบริษัท                    -      -         -     -    ไม่มีหุ้น KSL

 20. นำยกำรุณ กิตติสถำพร    กรรมกำรบริษัท                    -     -     -     -    ไม่มีหุ้น KSL

 21. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์7    กรรมกำร         14,100,120   16,920,144   2,820,024   0.422   ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 2,820,024 หุ้น

  (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยัง      ระหว่ำงปี 2558 (พำร์ 0.50 บำท)

  ไม่บรรลุนิติภำวะ)     

 22. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์      รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่   87,390,530   104,868,636  17,478,106.00  2.616   ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 17,478,106 หุ้น   

        ระหว่ำงปี 2558 (พำร์ 0.50 บำท)

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

 หมายเหตุ      กรรมการอิสระ
1. นายจ�ารูญ ชินธรรมมิตร์    ถือหุ้นจ�านวน   79,672,274    ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ (ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน  47,978,092  รวม 127,650,366 ในปี 2558
2. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์  ถือหุ้นจ�านวน  21,802,080  นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์ (ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน  19,612,728 รวม 41,414,808  ในปี 2558 
3. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย ถือหุ้นจ�านวน   26,718,360   นางมนทนัฐ แต้มศิริชัย (ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน   27,898,392 รวม 54,616,752  ในปี 2558
4. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นจ�านวน    39,345,388  ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจ�านวน  10,080,000   
     ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจ�านวน  10,080,000 
      ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์(บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจ�านวน  340,000  รวม  59,845,388 ในปี 2558
5. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล   ถือหุ้นจ�านวน     50,851,920   นางกรกช โรจนะโชติกุล (ภรรยา) ถือหุ้นจ�านวน   16,182,264   รวม 67,034,184   ในปี 2558
6. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์    ถือหุ้นจ�านวน     87,477,933 ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ)  ถือหุ้นจ�านวน  15,985,236  รวม 103,463,169  ในปี 2558
7. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์  ถือหุ้นจ�านวน      12,383,424   นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ์ (ภรรยา) ถือหุ้นจ�านวน       4,536,720  รวม 16,920,144  ในปี 2558

หลักเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจดทะเบียนแตกพำร์ จำกหุ้นละ 1.00 บำท
เป็นรำคำพำร์ 0.50 บำท วันที่ 3 มี.ค.58 และจ่ำย
ปันผลเป็นหุ้นในอัตรำส่วน 5:1 วันที่ 27 มี.ค.58
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กำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง ต้นปี สิ้นปี และที่มีกำรซื้อขำยระหว่ำงปี 2558
                
    หุ้นสำมัญ      หุ้นสำมัญ ร้อยละ
 ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง (จ�ำนวนหุ้น)  รำยกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี 2558  (จ�ำนวนหุ้น) จ�ำนวนหุ้น
       31 ต.ค. 57 ซื้อ (ขำย)   รับโอน/(โอน) รับหุ้นปันผล ณ 31 ต.ค. 58 ที่มีสิทธิ
    Par 0.50 บำท   Par 0.50 บำท  Par 0.50 บำท ออกเสียง

 หมายเหตุ     กรรมการอิสระ  

1. นายจ�ารูญ ชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นจ�านวน  79,672,274    ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์  (ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน  47,978,092  รวม 127,650,366  ในปี 2558

2. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ ถือหุ้นจ�านวน  21,802,080    นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์ (ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน 19,612,728  รวม 41,414,808  ในปี 2558

3. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย ถือหุ้นจ�านวน 26,718,360   นางมนทนัฐ แต้มศิริชัย (ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน 27,898,392  รวม  54,616,752  ในปี 2558

4. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นจ�านวน  39,345,388   ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์(บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจ�านวน  10,080,000 

      ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจ�านวน  10,080,000 

    ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจ�านวน  340,000  รวม 59,845,388  ในปี 2558

5. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล ถือหุ้นจ�านวน   50,851,920  นางกรกช โรจนะโชติกุล (ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน  16,182,264  รวม 67,034,184  ในปี 2558

6. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นจ�านวน  87,477,933   ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ)  ถือหุ้นจ�านวน  15,985,236  รวม 103,463,169  ในปี 2558

7. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ ถือหุ้นจ�านวน  12,383,424 นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ์(ภรรยา)  ถือหุ้นจ�านวน  4,536,720  รวม  16,920,144 ในปี 2558

  

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

  2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์1 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร     60,859,812   6,502,100  - - 12,310,362  79,672,274  1.987 

    และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่     

   (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)           35,704,544 4,277,200   -    -  7,996,348  47,978,092   1.197 

3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์2 กรรมกำรและ          12,537,200    4,842,200  (540,000)  1,486,800 3,475,880  21,802,080   0.544  

    รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส - - -  รับโอนจำกบุตรสำว - - -

   (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)            16,263,940    80,000  -   -  3,268,788  19,612,728  0.489 

4. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย3 กรรมกำรและ        22,265,300   -    -  - 4,453,060 26,718,360 0.666 

  (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส          23,248,660   -    - -  4,649,732 27,898,392 0.696 

5. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำรและ        53,524,140   รับโอนจำกพี่สำวร่วมบิดำมำรดำ 14,391,370 9,583,102 57,498,612 1.434

    รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส -   โอนให้บุตร 5 คน@ 4 ล้ำนหุ้น (20,000,000)

6. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ กรรมกำรและ          19,296,742  -  - - 3,859,348 23,156,090    0.578  

   รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส                               

7. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์4 กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  32,787,824  -   -  รับโอนจำกคุณย่ำ  6,557,564  39,345,388  0.981 

    (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)           17,000,000    100,000   3,400,000   20,500,000  0.511 

8. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  75,440,178   16,000    - -  15,089,235   90,545,413  2.258 

9. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล 5 กรรมกำรและ        42,376,600   -      - - 8,475,320 50,851,920  1.268 

   (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส          13,485,220   -     - - 2,697,044 16,182,264  0.404 

10. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์6 กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 72,898,278   -    - - 14,579,655   87,477,933 2.182 

    (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)           13,270,364 60,800    - - 2,654,072  15,985,236  0.399 

11. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  75,397,912  120,000  - - 15,103,582  90,621,494 2.260 

12. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์ กรรมกำร                119,820  - - - 23,964 143,784  0.004 

 13. นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์  กรรมกำรบริษัท        43,536,020       - -         - 8,707,204  52,243,224  1.303 

14. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริษัท          17,354,486  - - - 3,470,897  20,825,383  0.519 

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

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

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

18. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์   กรรมกำรบริษัท                         -    - - - -  - -   

19.  ดร.วรภัทร โตธนะเกษม   กรรมกำรบริษัท                         -    -  - - - - -

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

21.  นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์7 กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  10,319,520  - - - 2,063,904 12,383,424  0.309 

  (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)   3,780,600 - - - 756,120  4,536,720  0.113 

22. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์      รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่        87,390,530   - - - 17,478,106   104,868,636 2.616 

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

   และเลขำนุกำรบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยแสดงจ�านวนหุ้นที่ถือ 
ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซ้ือขายระหว่างปี ไว้ในรายงานประจ�าปี 2558



รายงานประจ�าปี 2558
  63

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

 ต�ำแหน่ง
 ชื่อ - นำมสกุล บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) 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

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
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 บริษัท น้�ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corperate  

Social Responsibility : CSR) ด้วยควำมตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อ

สังคมและชุมชนโดยรอบ รวมท้ังใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยยึดหลักกำรด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงำน 

ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจกำรอยู่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ และหน่วยงำนภำครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชำติ

 ทำงบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนำธุรกิจน้�ำตำลและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ โดยควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

และปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดกฎหมำย หรือข้อก�ำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสำกลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนำสร้ำง

รำกฐำนของควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม รำยละเอียดดังนี้

 1. กำรก�ำกับดูแลองค์กร : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของโรงงำนผลิตน�้ำตำลในประเทศไทย  

  ด้วยกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ เพ่ิมมูลค่ำและ 

  ส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรที่ดีอันเป็นสำกลและ 

  เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและด�ำรงรักษำควำมเป็นเลิศในคุณธรรม 

  อันเป็นคุณค่ำพื้นฐำนขององค์กรชั้นน�ำ

 2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพ 

  ต่อสิทธิและเสรีภำพ ด้วยกำรไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมควำมเสมอภำค ไม่แบ่งแยกเพศและชนช้ัน  

  ไม่ใช้แรงงำนเด็ก และต่อต้ำนกำรคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยอยู่ระหว่ำงขอกำรรับรองสถำนประกอบกำร 

  ที่ไม่ใช้แรงงำนเด็กและแรงงำนบังคับ

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITIES

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
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 3. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม : บริษัทฯ มีกำรก�ำกับดูแลให้ค่ำจ้ำงอยู่ในระดับที่เหมำะอุตสำหกรรมของไทย กำรปรับปรุง 

  เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง และกำรจัดระเบียบองค์กรนั้นจะด�ำเนินกำรอย่ำงรับผิดชอบโดยอยู่ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยไทยรวมทั้งปฏิบัต ิ

  ตำมกฎหมำย

 บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรเพื่อให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนด้ำนสวัสดิกำรเป็นสื่อกลำงให้ควำมช่วยเหลือในเรื่อง

สวัสดิกำรต่ำงๆ แก่พนักงำนและดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนที่ดีสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข รวมทั้งยังมี

กำรจัดตั้งกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพเพื่อสร้ำงหลักประกันให้พนักงำน นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้ใบรับรอง มรท.8001-2553 มำตรฐำนแรงงำนไทย 

ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุดจำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำนฯ และรักษำมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

 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 มีควำมมุ่งมั่นในกำรด�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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 บริษัท น้�ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัท

ในกลุ่ม เอำใจใส่และให้ควำมส�ำคัญกับควำมมีสมดุล

ระหว่ำงควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจ กำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม

 ในส่วนของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรนั้น ได้แสดงไว้ใน

ตอนต้นของรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว ดังนั้น ในส่วนนี้ 

จะเป็นกำรน�ำเสนอข้อมูลในด้ำนต่ำงๆ ที่เก่ียวเนื่องกับ

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมเติม โดยเฉพำะด้ำนกำร

จัดกำรวัตถุดิบ กำรรักษำสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย 

บุคลำกร สังคมและกิจกรรมสัมพันธ์ ซึ่งได้ด�ำเนินกำร

อยู่ ณ โรงงำนต่ำงๆ และส�ำนักงำนใหญ่ 

 กลุ่มบริษัทที่อยู่ในขอบเขตของกำรจัดท�ำรำยงำน

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่ำงๆ ประกอบด้วย

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558

 กำรจัดกำร กำรรักษำ ควำมปลอดภัย บุคลำกร สังคมและ
 วัตถุดิบ สิ่งแวดล้อม   กิจกรรมสัมพันธ์

บริษัท น้�ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) สำขำน้�ำพอง     

บริษัท น้�ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด(มหำชน) สำขำวังสะพุง     

บริษัท น้�ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด     

บริษัท โรงงำนน้�ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด     

บริษัท น้�ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด     

บริษัท โรงไฟฟ้ำน้�ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด 

(สำขำน้�ำพอง,สำขำวังสะพุง,สำขำบ่อพลอย)     

บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด 

(สำขำน้�ำพอง,สำขำบ่อพลอย)     

ส�ำนักงำนใหญ่      

1. กำรจัดกำรวัตถุดิบ 
 วัตถุดิบหลักของกลุ่มน้�ำตำล คือ อ้อย ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรผลิตน้�ำตำล ดังนี้ บริษัทฯได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในด้ำนนี้เป็นอย่ำงมำก 

เพื่อให้ได้อ้อยดี มีคุณภำพ จะส่งผลให้ได้คุณภำพของน้�ำตำลที่ดี ดังนั้นในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรดูแลตั้งแต่กำรเตรียมดิน กำรบ�ำรุง กำรตัด 

กำรขนส่ง เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ได้คุณภำพ สะอำด และปรำศจำกกำรปนเปื้อน 

บริษัทฯ
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 กำรเตรียมดิน 

 ทำงบริษัทฯได้ส่งเสริมชำวไร่อ้อยคู่สัญญำ ให้เตรียมดินก่อนที่จะปลูกอ้อยตำมหลักวิชำกำรที่เหมำะสมแก่กำรปลูกอ้อยในแต่ละฤดูกำล  

 กำรบ�ำรุงอ้อย ในปีที่ผ่ำนมำ เกษตรกรประสบปัญหำที่เกิดจำกภัยแล้ง ท�ำให้อ้อยแห้ง เฉำตำย บริษัทฯ ได้ใช้แนวทำงกำรแก้ไขโดยร่วมมือกับ

ส�ำนักงำนกองทุนอ้อยสนับสนุนโครงกำรสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง ซึ่งทำงบริษัทฯได้เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวตั้งแต่ ปี 2556 - ปัจจุบัน 

 กำรตัดอ้อย ในกำรตัดอ้อยนั้น ปัญหำที่พบในกำรตัดอ้อย มีดังนี้

 ก. แรงงำนตัดอ้อยไม่เพียงพอ 

 บริษัทฯได้ใช้แนวทำงกำรแก้ไขโดยร่วมมือกับภำครัฐ ส่งเสริมให้ชำวไร่ใช้รถตัดอ้อยแทนแรงงำนคน ซึ่งทำงบริษัทฯได้ร่วมมือกับส�ำนักงำน 

 กองทุนอ้อยสนับสนุนโครงกำรสินเชื่อรถตัดอ้อย ซึ่งทำงบริษัทฯได้เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวตั้งแต่ ปี 2556 - ปัจจุบัน 

 ข. เผำอ้อยก่อนตัด เน่ืองจำกกำรเผำอ้อยจะท�ำให้ชำวไร่อ้อยตัดอ้อยง่ำยขึ้น แต่ผลกระทบที่เกิดจะท�ำให้อ้อยเน่ำเสียง่ำย และส่งให้เกิด 

  ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซค์ในอำกำศ
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 ค. อ้อยสกปรก อำจเกิดได้หลำยแบบ เช่น อ้อยใบยำว กำบใบ สิ่งปนเปื้อนมำกับอ้อย

2. กำรรักษำสิ่งแวดล้อม

ในอำกำศ  

 แต่เดิม โรงงำนน้�ำตำลต่ำงๆ ใช้ระบบบ�ำบัดอำกำศ แบบ Wet Scrubber เพื่อดักกรองฝุ่นและเขม่ำที่ออกจำกโรงงำน ต่อมำ เมื่อมีกำรพัฒนำ

ระบบบ�ำบัดอำกำศแบบ ESP (Electro Static Precipitator) ซึ่งมีประสิทธิภำพในกำรก�ำจัดฝุ่นสูงกว่ำระบบบ�ำบัดอำกำศแบบ Wet Scrubber 

โรงงำนในกลุ่มจึงเปลี่ยนจำกระบบ Wet Scrubber ที่ติดตั้งมำแต่เดิม เป็นระบบ ESP ซึ่งปรำกฏว่ำระบบ ESP สำมำรถดักเขม่ำที่จะปล่อยออกสู่

บรรยำกำศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงลดผลกระทบต่อชุมชนได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 ระบบบ�ำบัดแบบ ESP ที่กลุ่มบริษัทได้เลือกใช้ มีหลักกำรท�ำงำนที่ต่ออนุกรมจำกระบบบ�ำบัดแบบ Multi-cyclone เป็นระบบบ�ำบัดที่ต้องอำศัย

แรงจำกสนำมไฟฟ้ำในกำรแยกอนุภำคออกจำกกระแสก๊ำซร้อน โดยกำรใส่ประจุไฟฟ้ำให้อนุภำคแล้วปล่อยให้อนุภำคผ่ำนเข้ำไปในสนำมไฟฟ้ำสถิต

อนุภำคที่มีประจุดังกล่ำวจะเคลื่อนที่เข้ำไปหำและเกำะติดบนแผ่นเก็บที่มีศักย์ไฟฟ้ำตรงข้ำมกับศักย์ไฟฟ้ำของอนุภำคโดยทั่วไป ESPจะมีประสิทธิภำพสูง

ในกำรดักจับฝุ่นที่มีขนำดเล็กกว่ำ 1 ไมครอน และมีประสิทธิภำพในกำรดักจับฝุ่นได้ร้อยละ 90 หลักกำรท�ำงำนของ ESP แบ่งได้ 3 ขั้นตอน  

ประกอบด้วย 1.) กำรใส่ประจุไฟฟ้ำให้กับอนุภำค 2.) กำรดักจับอนุภำคที่มีประจุโดยใช้แรงไฟฟ้ำจำกสนำมไฟฟ้ำสถิตย์ และ 3.) กำรแยกฝุ่นออก

จำกขั้วเก็บในเครื่อง ESP ไปยังถังพักด้วยกำรเคำะ (Rapping) หรือสั่น(Vibrating)  

ตำรำงเปรียบเทียบอัตรำมลพิษที่ระบำยออกจำกระบบบ�ำบัดมลพิษอำกำศ

 หม้อไอน�้ำชุด ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง หมำยเหตุ

80 Ton/hr.(No.1) TSP 320 mg./m3 TSP (Normal Operation) 98.8 mg./m3 ปรับปรุงระบบบ�ำบัดจำกแบบ Multicyclone

 SO2 60 ppm. TSP (Soot Blowing) 106.7 mg./m3 เป็นแบบ Multicyclone ต่ออนุกรมกับระบบ

 NOx  200 ppm. SO2 48.7 ppm. Wet Scrubber

  NOx 171.7 ppm. 

80 Ton/hr.(No.2) TSP 320 mg./m3 TSP (Normal Operation) 84.70 mg./m3 ปรับปรุงระบบบ�ำบัดจำกแบบ Multicyclone

 SO2 60 ppm. TSP (Soot Blowing) 91.50  mg./m3 ต่ออนุกรมกับระบบ Wet Scrubber

 NOx 200 ppm. SO2 48.40  ppm. เป็นแบบ  Multicyclone ต่ออนุกรมกับระบบ

  NOx 171.70 ppm. Electrostatic

120 Ton/hr. TSP 320 mg./m3 TSP (Normal Operation) 70.60 mg./m3 ปรับปรุงระบบบ�ำบัดจำกแบบ Multicyclone

 SO2 60 ppm. TSP (Soot Blowing) 79.10  mg./m3 ต่ออนุกรมกับระบบ Wet Scrubber

 NOx  200 ppm. SO2 48.40  ppm. เป็นแบบ  Multicyclone ต่ออนุกรมกับระบบ

  NOx 171.70 ppm. Electrostatic

200 Ton/hr. TSP 320 mg./m3 TSP (Normal Operation) 70.60 mg./m3 ปรับปรุงระบบบ�ำบัดจำกแบบ Multicyclone

 SO2 60 ppm. TSP (Soot Blowing) 79.10  mg./m3 ต่ออนุกรมกับระบบ Wet Scrubber

 NOx  200 ppm. SO2 48.40  ppm. เป็นแบบ  Multicyclone ต่ออนุกรมกับระบบ

  NOx 171.70 ppm. Electrostatic

หมายเหตุ : อัตรามลพิษที่ระบายออก อ้างอิงตามรายการค�านวณระบบบ�าบัดมลพิษอากาศ ตามรายงาน EIA บริษัท น้�าตาลท่ามะกา จ�ากัด 
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มำตรกำรป้องกันและลดผลกระทบด้ำนกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละออง

- ติดตั้ง  Wind Sock ตรวจสอบทิศทำงลม/สังเกตทิศทำงกำรพัดของลม

- มีสเปรย์ ม่ำนน้�ำ ฉีดพรมกองกำกอ้อย

- ติดตั้งแนวตำข่ำย ควำมสูง 24 เมตร ขนำดตำข่ำย 3 มิลลิเมตร

พื้นที่ด้านหลังม่านกันกากอ้อยก่อนปลูกต้นไม้ พื้นที่ด้านหลังม่านกันกากอ้อยหลังปลูกต้นไม้

โครงกำรปลูกต้นไม้ตำมแนวม่ำนกันกำกอ้อย ตำมมำตรกำร EIA 

 ด�ำเนินกำรปลูกต้นไม้ แถวที่ 1 ปลูกสนประดิพัทธ์ จ�ำนวน 160 ต้น ระยะห่ำงต้นละ 2 เมตร แถวที่ 2 ปลูกต้นโมกบ้ำน จ�ำนวน 1,000 ต้น  

เมตรละ 3 ต้น แถวที่ 3 ปลูกต้นอโศกอินเดีย จ�ำนวน 160 ต้น ระยะห่ำงต้นละ 2 เมตร 

แนวตำข่ำยกันกำกอ้อยแนวสเปรย์ม่ำนน�้ำ

Wind Sock
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น�้ำ 

 ระบบกำรจัดกำรน้�ำเสีย

  น้�ำเสียที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดและค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนไม่มีกำรระบำยออกนอกโรงงำน ซึ่งน้�ำเสียที่ผ่ำนระบบบ�ำบัดดังกล่ำว จะน�ำกลับมำ 

ใช้ประโยชน์ในพื้นที่สีเขียวของโรงงำนและฉีดพรมถนนบริเวณลำนกองกำกอ้อยเพื่อลดผลกระทบเรื่องกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละออง

 แหล่งก�ำเนิด ปริมำณ (ลูกบำศก์เมตร/วัน) วิธีกำรบ�ำบัด

1. น้�ำเสียจำกกิจวัตรประจ�ำวันของพนักงำน  36 ส่งบ�ำบัดยังระบบบ�ำบัดน้�ำเสียของโรงงำน 

2. น้�ำระบำยจำกหม้อไอน้�ำ  720 น�ำกลับมำใช้ในระบบกำรล�ำเลียงเถ้ำออกจำกห้องเผำไหม้ 

   ของหม้อไอน้�ำ ระบบบ�ำบัดมลพิษทำงอำกำศแบบเปียกและ 

   ระบบหล่อเย็น 

3. น้�ำระบำยจำกกำรล้ำงเครื่องจักร  309.6 ส่งบ�ำบัดยังระบบบ�ำบัดน้�ำเสียของโรงงำน 

4. น้�ำชะกองเก็บกำกอ้อย  396 ใช้ฉีดพ่นลำนกองเก็บกำกอ้อยเพื่อลดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่น

  (ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ) ละอองและส่วนเกินส่งไปบ�ำบัดยังระบบบ�ำบัดน้�ำเสียของ 

   โรงงำน 

รวมน้�ำเสีย  1,461.6 - 

รวมน้�ำเสียที่ส่งเข้ำระบบบ�ำบัดน้�ำเสีย 

(ควำมสำมรถในกำรบ�ำบัด 1,300 ลบ.ม./วัน)  741.6 - 

ผังระบบบ�ำบัดน้�ำเสีย

ตะแกรง/แยกน้ำามัน บ่อที่1 : บ่อตกตะกอน

บ่อที่ 5 : บ่อเติมอากาศบ่อที่ 6 : บ่อบ่ม

นำากลับไปใช้ประโยชน์

บ่อที่2 : บ่อไร้อากาศ #1

บ่อที่ 3 : บ่อไร้อากาศ

บ่อที่ 4 : บ่อเติมอากาศ

น้�ำเสียจำก
กระบวนกำรผลิต/

น้�ำชะลำนกองกำกอ้อย

กรณีไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
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1. กำกของเสีย 

 ทั่วไปจำก 

 พนักงำน

2. กำกของเสีย 

 อุตสำหกรรม 

2.1 น้�ำมันหล่อลื่น

 ที่ใช้แล้วจำก

 งำนซ่อมบ�ำรุง

ไม่จัดอยู่ในประกำศฉบับดังกล่ำว 

แต่จัดอยู่ในขอบข่ำยตำมพระรำชบัญญัติกำร

สำธำรณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 

13 02 08 (ของเสียประเภทน้�ำมันเครื่องยนต์ 

น้�ำมันเกียร์ น้�ำมันหล่อลื่น) และหมวด 13 05 

06 (น้�ำมันจำกอุปกรณ์แยกน้�ำ-น้�ำมัน) 

จัดเป็นของเสียอันตรำย

450 

กิโลกรัม/

วัน

2.5 ตัน/ปี

  

100 % External 

Recycle

ถังขยะ

มูลฝอย

แยก

ประเภท

ถังขนำด 

200 ลิตร 

มีฝำปิด

มิดชิด 

ถังเก็บ

ขยะ

มูลฝอย

อำคำร

เก็บกำก

ของเสีย

ส่งให้เทศบำล

ต�ำบลท่ำมะกำ

น�ำไปก�ำจัด 

ส่งให้หน่วยงำน

รับก�ำจัดกำก

ของเสีย

อุตสำหกรรม

ที่ ไ ด้ รับอนุญำต

จำกกรมโรงงำน

อุตสำหกรรม

น�ำไปก�ำจัด 

กำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม

แหล่งก�ำเนิด
 ประเภทของกำกของเสียตำมประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม เรื่อง กำรก�ำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่

ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
ปริมำณ

%Reuse/
Recycle/ 
Reduce

ภำชนะบรรจุ 
สถำนที่

จัดเก็บรอ
กำรก�ำจัด

วิธีกำรก�ำจัด 

2.2 เรซิ่นเสื่อม 

 สภำพจำก 

 ระบบผลิต

 น้�ำอ่อน 

2.3 เถ้ำที่เกิดขึ้น

 จำกกำร

 เผำไหม้ของ

 หม้อไอน้�ำ

หมวด 19 09 05 (เรซิ่นแลกเปลี่ยนประจุ

ที่อิ่มตัวหรือใช้งำนแล้ว) จัดเป็นของเสีย

ไม่อันตรำย 

หมวด 10 01 01 (เถ้ำหนัก ตะกรันและฝุ่น

จำกหม้อไอน้�ำที่ไม่ใช่ 10 01 04) และหมวด 

19 08 02 (ของเสียในรูปของแข็ง เช่น ฝุ่น

จำกระบบบ�ำบัดมลพิษทำงอำกำศ ได้แก่ Bag 

House, ESP, Cyclone, Scrubber ที่ไม่ใช่ 

19 80 01 เป็นต้น) จัดเป็นของเสีย

ไม่อันตรำย

2 ลบ.ม./ปี

 10,260 

ตัน/ปี

100 % External 

Recycle

100 % External 

Recycle

ถังขนำด 

200 ลิตร 

มีฝำปิด

มิดชิด

ภำยในบ่อ

และไซโล

เก็บเถ้ำ

อำคำร

เก็บกำก

ของเสีย

บ่อและ

ไซโล

เก็บเถ้ำ

ส่งให้หน่วยงำนรับ

ก�ำจัดกำกของเสีย

อุตสำหกรรมที่ได้

รับอนุญำตจำก

กรมโรงงำน

อุตสำหกรรมน�ำ

ไปก�ำจัด

ส่งให้เกษตรกรน�ำ

ไปผสมกับกำก

ตะกอนหม้อกรอง

เพื่อน�ำไปปรับปรุง

สภำพดินในพื้นที่

กำรเกษตร
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คััดแยกประเภทขยะที่แหล่งกำาเนิด อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม

ระบบความปลอดภัยบริเวณอาคารเก็บกากอุตสาหกรรม ป้ายบ่งชี้ประเภทของเสีย

กำรคัดแยกของเสียที่แหล่งก�ำเนิดและกำรจัดเก็บ 
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รำงวัล

บริษัท น้ำาตาลท่ามะกา จำากัด ได้รับรางวัล “การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำา ระดับดีเด่น ประจำาปี 2558” ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนี้คุณกรัณย์ชัย ทักษิณ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบโล่รางวัลจาก ฯพณฯ ปราโมทย์ วิทยาสุข 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงอุตสาหกรรม  ในงาน “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์รักษ์แม่น้ำาปีที่ 9” 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงละครแห่งชาติ

 

รางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Award)
โครงการและพิธีมอบรางวัลโครงการการส่งเสริมการใช้ประโยชน์

กากของเสีย ปีงบประมาณ 2558 คุณกรัณย์ชัย ทักษิณ เป็นผู้แทนบริษัทฯ 
รับมอบโล่รางวัลจาก ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสหากรรม
ณ ห้องเรนโบว์ ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย 2 กรุงเทพมหานคร

รางวัลCSR-DIW Award 2015
บริษัท น้ำาตาลท่ามะกา จำากัด ได้รับรางวัล 
CSR-DIW Award ประจำาปี พ.ศ. 2558 

โดยมีคุณกรัณย์ชัย ทักษิณ ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำาตาลท่ามะกา จำากัด 

เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558  
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนบอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รายงานประจ�าปี 2558
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3. ควำมปลอดภัย

 บริษัทฯได้ตระหนักถึงควำมปลอดภัยในทุกด้ำนๆ แต่ที่นี้จะเน้นควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรและบุคลำกร เพรำะเป็นส่วนที่บริษัทฯได้ตระหนัก

เห็นถึงควำมส�ำคัญในด้ำนนี้เป็นอย่ำงมำก

 ควำมปลอดภัยของอำหำร ส�ำหรับผลิตภัณฑ์น้�ำตำล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปลำยทำงที่ได้จำกกระบวนกำรผลิต มีด้วยกัน 4 ชนิด คือ น้�ำตำลทรำย

ดิบคุณภำพสูง(Hi-pol) น้�ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar) น้�ำตำลทรำยขำว (White Sugar) น้�ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ (Refine Sugar) 

 ด้ำนคุณภำพอำหำรบริษัทฯได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสินค้ำน้�ำตำล อำทิเช่น FSSC 22000,GMP, HACCP, HALAL, มอก. 56-2552 และ

ปัจจุบันได้มีกำรรับรองระบบมำตรฐำนสินค้ำ ของ Kosher รองรับกลุ่มลูกค้ำมำกขึ้น เพื่อเป็นกำรตอบรับกลุ่มลูกค้ำที่หลำกหลำยมำกขึ้น 

 ควำมปลอดภัยของบุคลำกร

 เนื่องจำกธุรกิจของบริษัทฯเป็นอุตสำหกรรมกำรผลิต ดังนี้ บริษัทฯจึงค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยทั้งผู้ปฎิบัติงำนและควบคุมกำรท�ำงำน โดยกำร

เน้นควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยจุดอันตรำยต่ำงๆ ในพื้นที่กำรท�ำงำน เพื่อให้พนักงำนได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนและ

เพื่อรู้วิธีกำรป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนได้ โดยแบ่งหลักสูตรกำรอบรมได้ดังนี้

 หลักสูตรอบรมควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน ภำคบังคับ

 1. ฝึกซ้อมดับเพลิงซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ให้แก่พนักงำนทุกคน ซึ่งในกำรซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เป็นซ้อมซึ่งเป็นประจ�ำทุกปี 

 วัตถุประสงค์

 - เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง กำรป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งหลักกำรอพยพหนีไฟ และลดอัตรำกำรเสี่ยงต่อกำรเกิดเหตุอัคคีภัย 

 - เพื่อป้องกันกำรสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำกอัคคีภัย

 - เพื่อสร้ำงทัศนคติที่ดีต่อบุคลำกรของบริษัทฯ ในเรื่องกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอัคคีภัย

 2.  ฝึกอบรมหลักสูตรควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนกับไฟฟ้ำ

 วัตถุประสงค์

 - เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำในโรงงำนอุตสำหกรรมและทรำบเกี่ยวกับหลักกำรท�ำงำนของไฟฟ้ำ

 - เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถป้องกันกำรเกิดอันตรำยจำกไฟฟ้ำได้ 

 - เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและวิธีกำรตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้ำอย่ำงถูกวิธีและปลอดภัย

 3.  ฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนส�ำหรับพนักงำนใหม่

 4.  ฝึกอบรมหลักสูตรทีมฉุกเฉินระงับเหตุสำรเคมีหกรั่วไหลและเกิดเพลิงไหม้

 วัตถุประสงค์

 - เพื่อให้พนักงำนทุกคนสำมำรถรับมือและมีควำมปลอดภัยเมื่อมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น

 - เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกเหตุฉุกเฉินต่อสิ่งแวดล้อมในกรณีสำรเคมีรั่วไหลและเกิดเพลิงไหม้

 - เพื่อเป็นแนวทำงปฎิบัติ และกำรฟื้นฟูสภำพสิ่งแวดล้อมภำยหลังเกิดสภำวะฉุกเฉินสำรเคมีรั่วไหลและเกิดเพลิงไหม้

หลักสูตรอบรมควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน ส�ำหรับผู้ปฎิบัติงำนเฉพำะด้ำน

 1.  ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่กำรระงับเหตุสำรเคมีหกรั่วไหล

 2.  ฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรใช้เครนและปั่นจั่น ผู้ให้สัญญำณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกำะวัสดุ

 3.  ฝึกอบรมควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนในที่อับอำกำศ

4. บุคลำกร

 เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในสินค้ำและกำรบริหำรงำนของ KSL ตำมมำตรฐำนกำรบริหำรคุณภำพในระดับสำกล ISO 9001:2008 และมำตรฐำน

ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร FSSC 22000 รวมทั้งมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001) บริษัทจึงได้มีหลักสูตรมำตรฐำนภำคบังคับ รวมทั้งสร้ำง 

ควำมพร้อมควำมรู้ควำมสำมำรถให้แก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง อันได้แก่

 หลักสูตรบังคับ ประกอบด้วย

หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่

 เน้นกำรให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำเบื้องต้นของธุรกิจอ้อยและน้�ำตำล รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้ำใจกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริงำนในองค์กร 

ประวัติควำมเป็นมำ และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งรู้จักผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีกำรผลิตสินค้ำ เพ่ือให้พนักงำนได้รู้จักและเข้ำใจสภำพแวดล้อม

ขององค์กร สำมำรถปรับพฤติกรรมเพื่อให้เข้ำกับเพื่อนร่วมงำนและสังคมกำรท�ำงำนภำยในองค์กรได้อย่ำงรำบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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หลักสูตร ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

 เน้นควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัย จุดอันตรำยต่ำงๆในพื้นท่ีกำรท�ำงำน เพ่ือให้พนักงำนได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน 

โดยได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม ตำมข้อก�ำหนดมำตรฐำนปี 2543 และถ่ำยทอดไปยังหลักสูตรอบรม 

เรื่องควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน เพื่อรู้วิธีกำรป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดจำกกำรปฏิบัติงำน

หลักสูตร ระบบกำรบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008

 เน้นกำรเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจในข้อก�ำหนดพื้นฐำน และขั้นตอนของระบบกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2008  

โดยพนักงำนในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในงำนของตนเอง และ ถือปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดในมำตรฐำนเรื่องกำรผลิตสินคำ้

และให้บริกำรที่มีคุณภำพ เพื่อให้ลูกค้ำและผู้ใช้บริกำรเกิดควำมมั่นใจในสินค้ำที่ได้มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพในระดับสำกล

หลักสูตร FSSC 22000 (Food Safety)

 หลักสูตรที่เน้นกำรจัดระบบควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร FSSC 22000 (Food Safety) โดยพนักงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับกำรอบรมใน

หลักสูตรควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร เพื่อกำรจัดท�ำแผนป้องกันสิ่งที่อำจปนเปื้อนสู่กำรผลิต เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น กับกลุ่มลูกค้ำในธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

มำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001-2553)

 เพื่อให้พนักงำนได้รับทรำบถึง ข้อก�ำหนดในมำตรฐำนแรงงำนไทย ข้อกฎหมำยแรงงำนที่เกี่ยวข้อง กำรมีอิสระเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น  

กำรไม่เลือกปฏิบัติ  กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งเรื่องควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกำรท�ำงำน 

หลักสูตร “กำรสร้ำงทีมงำน (Team Building) บนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

 เน้นสร้ำงควำมสำมัคคีในกำรท�ำงำน ส่งผลให้เกิดบรรยำกำศที่ดีในกำรท�ำงำน เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี และควำมสนิทสนมกลมเกลียวกัน

ภำยในองค์กร รวมทั้งกำรน�ำหลัก“ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ มำหลักในกำรด�ำเนินชีวิต รู้จักควำมพอประมำณ 

ควำมมีเหตุผล เป็นภูมิคุ้มกันเสริมสร้ำงให้เกิดกำรพัฒนำ และสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด�ำรงชีวิตเพื่อควำมสมดุลอย่ำงยั่งยืนต่อไป

 หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ 

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

พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดหลักสูตรที่เน้นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้กำรบริหำร กำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ และทักษะต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนิน

งำนขององค์กรสู่พนักงำนในแต่ละระดับ เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้

กลุ่มผู้บริหำรระดับสูง 

 หลักสูตรและเนื้อหำวิชำส�ำหรับกลุ่มนี้จะเน้นให้ควำมรู้ในเชิงกำรบริหำรงำนใหม่ๆ และทักษะกำรจัดกำรระดับสูง เพื่อกำรก�ำหนดทิศทำงขององค์กร 

และเป้ำหมำยให้เกิดผลตำมที่วำงแผนไว้ เพื่อให้เท่ำทันกับควำมเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอยำ่งรวดเร็ว ซ่ึงในกลุ่มผู้บริหำรระดับสูงนี้เน้นไปที่หลักสูตร 

เช่น หลักสูตรกำรคิดและเขียนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking and Executive), Directors Strategic Workshop, หลักสูตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น

กลุ่มพนักงำนระดับจัดกำร 

 หลักสูตรและเนื้อหำวิชำส�ำหรับกลุ่มนี้เน้นให้ควำมรู้ในเชิงกำรบริหำร และกำรจัดกำรทั่วๆ ไป เพื่อวำงแผนกำรบริหำรที่มีประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 

และพัฒนำภำวะผู้น�ำสู่กำรเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในองค์กร ได้แก่ หลักสูตรโครงกำรพัฒนำผู้บริหำร Mini MBA for KSL, กำรบริหำรงำนบุคคลส�ำหรับ

ผู้จัดกำร (HR for non HR), กำรพัฒนำผู้น�ำในบทบำทกำรสอนงำน (The Leader as Coach), กำรพัฒนำศักยภำพส�ำหรับผู้บริหำร  

(Competency for Executive Management), กำรบริหำรผลงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Effective Performance Management System),  

กำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Management System) เป็นต้น 

กลุ่มพนักงำนระดับบังคับบัญชำ 

 เน้นควำมรู้และทักษะในสำยงำนของตนเอง เสริมสร้ำงศิลปะในกำรกำรสื่อสำร รวมทั้งกำรท�ำงำนเป็นทีม เพ่ือพัฒนำทักษะในกำรสื่อสำร 

ประสำนสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงพนักงำน และกำรสร้ำงทัศนคติในกำรท�ำงำนที่ดีมำสู่องค์กร ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมทักษะกำรปฏิบัติงำนให้เกิด

ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ได้แก่ กำรน�ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ (Effective Presentation Technique) กำรพัฒนำทักษะหัวหน้ำงำน และกำรเป็น

พี่เลี้ยงในองค์กร, กำรเจรจำต่อรองเพื่อประสิทธิผล (Negotiation for Results), KSL Excellence Team Work และกำรเขียนหนังสือโต้ตอบ 

หนังสือรำชกำร กำรเขียนรำยงำนเพื่อกำรน�ำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นต้น 

กลุ่มพนักงำนระดับปฏิบัติกำร

 พนักงำนในกลุ่มนี้จะเน้นให้เกิดทักษะในกำรปฏิบัติงำน และเพ่ิมเติมควำมรู้ในเร่ืองหน้ำที่ของตนเอง รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมรู้เบื้องต้นใน

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่ำงๆ ที่เป็นเครื่องมือในกำรช่วยปฏิบัติงำนได้ดียิ่งขึ้น เช่น ควำมรู้เบื้องต้นในเรื่อง กิจกรรม 5ส., กิจกรรมกลุ่มคุณภำพ (QCC.), 

กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน (Safety), กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) เป็นต้น
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โครงกำรท�ำ OPK หรือ One Point Knowledge และกำรท�ำ OPL หรือ One Point Lesson, OPS One point Sharing    

 กำรท�ำ OPK หรือ One Point Knowledge และกำรท�ำ OPL หรือ One Point Lesson, OPS One point Sharing เป็นหนึ่งในเครื่องมือกำร

จัดกำรควำมรู้ของโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) ซึ่งรวบรวมบทควำม ที่น่ำสนใจ เคล็ดลับ ทำงเทคนิคด้ำนต่ำงๆ ที่ได้รับ

หลังจำกไปร่วมประชุมหรืออบรมทุกหลักสูตร และ สัมมนำจำกหน่วยงำนภำยนอก  รวมทั้งกำรเขียนบทควำมที่เกิดจำกประสบกำรณ์ของพนักงำน

ในองค์กำร แล้วน�ำมำแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมงำนมำประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำน เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำบุคลำกรให้เกิดทัศนคติในกำรเรียนรู้  

เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กรให้ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยโดยมีสมรรถนะสูงขึ้น และเกิดองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อเป้ำหมำยกำร

ด�ำเนินธุรกิจขององค์กร และกำรพัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน

 ซึ่งที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ ผู้บังคับบัญชำทุกคนทุกระดับ ต้องด�ำเนินกำรวำงแผนเรื่องกำรพัฒนำบุคลำกรที่ตนเองดูแล เพื่อจะได้มี 
กำรวำงแผนก�ำหนดเรื่องงบประมำณส่งพนักงำนไปร่วมอบรมให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด รวมทั้งต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลหลังจำก 
ไปเข้ำอบรมด้วยทุกครั้ง  
 
5. สังคมและกิจกรรมสัมพันธ์ 

 บริษัท  น้�ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจภำคเอกชนที่เติบโตควบคู่กับชุมชนและสังคมไทยมำอย่ำง ยำวนำน ส�ำหรับปี 

พ.ศ 2558 บริษัทได้จัดท�ำโครงกำรต่ำงๆเพื่อช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ ยั่งยืน ดังนี้ 

1. โครงกำร 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง 

 ได้ริเริ่มจัดท�ำโครงกำรฉลองครบรอบ 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียงขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2555 เพื่อเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำ และกำรน�ำหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในรูปแบบของกิจกรรมที่หลำกหลำย โดยได้ให้สนับสนุนส่งเสริมกำรสร้ำงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ 

พนักงำน ชุมชน (บ้ำน วัด โรงเรียน) และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ทดลองฝึกปฎิบัติจริง โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ท�ำให้

เกิดกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อกำรเติบโตในระบบ อุตสำหกรรมควบคู่กับกำรเติบโตของชุมชน สังคมและประเทศชำติอย่ำงยั่งยืนต่อไป

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรอบรมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมกำรตั้งศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน บ้ำน วัด โรงเรียน 

พนักงำน และผู้ที่สนใจได้จนครบ 70 ศูนย์ตำมเป้ำหมำย โดยใช้งบประมำณในกำรด�ำเนินโครงกำร 9,800,000 บำท มียอดสรุปจ�ำนวนผู้เข้ำรับกำร

อบรมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงประมำณ 1700 คน ซึ่งแบ่งออกเป็นพนักงำน 1000 คน และชำวบ้ำนและหน่วยงำนอื่นๆอีก 700 คน และประเมิน

ว่ำมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรนี้มำกกว่ำ 10,000 คน

 โดยกำรอบรมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรส่งเสริม กำรเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นกำรส่งเสริมและให้ควำมรู้เพื่อกำร น�ำไป

ปฎิบัติใช้จริงในชีวิตประจ�ำวันซึ่งครอบคลุมในรำยละเอียดดังนี้ คือ  กำรท�ำเกษตรทฎษฎีใหม่ใน 1 พื้นที่อยู่อำศัยของเกษตรกร ด้วยระบบกำร

จัดกำรเพื่อกำรสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ยั่งยืนในอนำคต  โดยใน 1 พื้นที่กำรเกษตรจะประกอบด้วย พื้นที่ในกำรปลูกไร่อ้อย ซึ่งถือเป็นอำชีพหลักของ

เกษตรกร  นอกจำกนั้นยังส่งเสริมกำรปลูกนำข้ำว กำรปลูกผักหมุนเวียนตำมฤดูกำล  กำรเลี้ยงสัตว์เพื่อกำรบริโภคและจ�ำหน่ำย อำทิ ไก่ เป็ด หมู 

และกำรท�ำบ่อเลี้ยงปลำชนิดต่ำงๆ  ซึ่งทั้งหมดจะได้รับควำมรู้ในกำรจัดสรรพื้นที่  กำรปลูกและกำรดูแล โดยเน้นกำรท�ำเกษตรในรูปแบบอินทรีย์  

นอกจำกนั้นยังให้ควำมรู้ในกำรจัดท�ำบัญชีครัวเรือน วิธีกำรผลิตผลิตภัณท์ไว้ใช้ในครัวเรือนต่ำงๆ เช่น น้�ำส้มสำยชู สบู่ น้�ำยำท�ำควำมสะอำด

อเนกประสงค์ เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยและสร้ำงรำยได้เสริม ยกระดับรำกฐำนควำมเป็นอยู่ของเกษตรให้ดีขึ้น
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนระดับครัวเรือน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนวัด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนระดับชุมชน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนระดับเครือข่าย

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
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  ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ 

  ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับเครือข่ำย วัด โรงเรียน โรงงำน

บริษัทน้�ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) 

  สำขำน้�ำพอง  6 2 0 2 3 1 14

บริษัทน้�ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) 

  สำขำวังสะพุง  4 3 1 2 3 4 17

บริษัทน้�ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด 9 0 0 2 4 1 16

บริษัทโรงงำนน้�ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด 6 1 0 2 5 1 15

บริษัทน้�ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด 1 2 1 1 2 1 8

รวม  26 8 2 9 17 8 70

ตำรำงรำยชื่อ 70 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่รอบโรงงำนต่ำงๆของ KSL

 เขต ล�ำดับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  บ้ำน วัด โรงเรียน โรงงำน

  1 ชุมชนบ้ำนม่วงหวำน /      

  2 ชุมชนบ้ำนกุดน้�ำใส /      

  3 ชุมชนบ้ำนนำคู /      

  4 ชุมชนบ้ำนโสกแสง /      

  5 ชุมชนบ้ำนสนำมบิน /      

  6 ชุมชนบ้ำนดงเย็น /      

  7 ชุมชนบ้ำนสร้ำงแซ่ง /      

  8 ชุมชนศูนย์รักษ์ดินรักษ์น้�ำ /      

  9 ชุมชนวัดชัยศรีบ้ำนเสียว   /    

  10 ชุมชนวัดมหำชัย   /    

  11 ชุมชนโรงเรียนโคกสูงกุดน้�ำใส     /  

  12 ชุมชนโรงเรียนบ้ำนวังชัย     /  

  13 ชุมชนโรงเรียนโคกสูงประชำสรรพ์     /  

  14 โรงงำน บมจ. น้�ำตำลขอนแก่น       /

  15 ชุมชนบ้ำนหินเกิ้งพัฒนำ /      

  16 ชุมชนบ้ำนซ�ำเจริญ /      

  17 ชุมชนบ้ำนโนนสว่ำง /      

  18 ชุมชนไร่วิเศษยำ /      

  19 ชุมชนสวนรุ่งทิพย์ /      

  20 ชุมชนบ้ำนซ�ำขำม /      

  21 ชุมชนไร่โชคสมคิด /      

  22 ชุมชนป่ำรักษ์น้�ำ /      

  23 ชุมชนวัดศรีอุทัย   /    

  24 ชุมชนวัดป่ำสันติธรรม   /    

  25 ชุมชนโรงเรียนบ้ำนเหมืองแบ่ง     /  

  26 ชุมชนโรงเรียนบ้ำนวังกกเดื่อ     /  

  27 ชุมชนโรงเรียนบ้ำนนำดอกไม้ มิตรภำพที่ 120     /  

  28 โรงงำน บมจ.น้�ำตำลขอนแก่น สำขำวังสะพุง       /

  29 โรงงำนศูนย์ขนถ่ำยผำขำว       /

  30 โรงงำนบ้ำนพักพนักงำน       /

  31 ชุมชนรอบโรงงำน บมจ.น้�ำตำลขอนแก่น สำขำวังสะพุง       /
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 เขต ล�ำดับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  บ้ำน วัด โรงเรียน โรงงำน

  32 ชุมชนบ้ำนหวำยเหนียว /      

  33 ชุมชนบ้ำนท่ำตะคร้อ /      

  34 ชุมชนบ้ำนท่ำกระทุ่ม /      

  35 ชุมชนบ้ำนวังด้ง /      

  36 ชุมชนบ้ำนส�ำนักเย็น /      

  37 ชุมชนบ้ำนหนองไม้แก่น /      

  38  ชุมชนบ้ำนพังตรุ /      

  39 ชุมชนบ้ำนเขำขลุง /      

  40 ชุมชนบ้ำนแสนตอ  /      

  41 ชุมชนวัดท่ำกระทุ่ม   /    

  42 ชุมชนวัดหมอเฒ่ำ   /    

  43 ชุมชนโรงเรียนวัดท่ำกระทุ่ม     /  

  44 ชุมชนโรงเรียนวัดท่ำตะคร้อ     /  

  45 ชุมชนโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์     /  

  46 ชุมชนโรงเรียนท่ำเรือพิทยำคม     /  

  47 โรงงำน บริษัท น้�ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด       /

  48 ชุมชนบ้ำนทัพพระยำ /      

  49 ชุมชนบ้ำนไร่ /      

  50 ชุมชนบ้ำนช่องด่ำน /      

  51 ชุมชนบ้ำนหนองกระทุ่ม /      

  52 ชุมชนบ้ำนยำงสูง /      

  53 ชุมชนบ้ำนวังทอง /      

  54 ชุมชนบ้ำนจงเจริญ /      

  55 ชุมชนวัดหลุมรัง   /    

  56 ชุมชนวัดล�ำเหยสำมัคคีธรรม   /    

  57 ชุมชนโรงเรียนชุมชนบ้ำนหลุมรัง     /  

  58 ชุมชนโรงเรียนบ้ำนหนองหมู     /  

  59 ชุมชนโรงเรียนหนองรีประชำนิมิต     /  

  60 ชุมชนโรงเรียนบ้ำนเขำแดง     /  

  61 ชุมชนโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 21     /  

  62 โรงงำนน้�ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด       /

  63 ชุมชนบ้ำนหนองหัวช้ำง /      

  64 ชุมชนบ้ำนกุดม่วง /      

  65 ชุมชนบ้ำนหัวช้ำง /      

  66 ชุมชนบ้ำนเนินไทร /      

  67 ชุมชนวัดสุธรรมำวำส   /    

  68 ชุมชนวิทยำลัยโพธิวิชชำลัย มศว.สระแก้ว     /  

  69 ชุมชนโรงเรียนบ้ำนโป่งคอม     /  

  70 บริษัทน้�ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด       /

     รวมทั้งสิ้น 70 ศูนย์ = 36 9 17 8
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กิจกรรมทำาก้อนเชื้อเห็ด ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชนโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมทำาสบู่ แชมพู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว. จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมปลูกผัก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชนโรงเรียนโป่งคอม จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมฐานเรียนรู้ฅนมีน้ำายาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชนบ้านหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี 

กิจกรรมทำาบัญชีครัวเรือน ศูนย์การเรียนรู้สู่
ชุมชนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ จังหวัดเลย

กิจกรรมปลูกป่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชนวัดป่าสันติธรรม จังหวัดเลย
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 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ

ส�ำนักพิมพ์ เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 

จ�ำกัด (มหำชน) จัดท�ำโครงกำรบริจำคหนังสือเพื่อ 

เด็กนักเรียน “Smile Library” เพ่ือช่วยพัฒนำเยำวชน 

ในชุมชุนที่ห่ำงไกลให้มีโอกำสเรียนรู้ พบกับประสบกำรณ์

ใหม่ๆ ผ่ำนตัวหนังสือที่น่ำอ่ำน อำทิ สำรำนุกรมส�ำหรับเด็ก 

และหนังสือเสริมทักษะ 2 ภำษำ แก่โรงเรียนใน 

พื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน 

น�้ำพองภูมิพัฒน์ โรงเรียนโคกสูงกุดน�้ำใส โรงเรียน 

โคกสูงประชำสรรพ์ และโรงเรียนบ้ำนเสียวโคกกลำง 

โดยได้ท�ำกำรส่งมอบ

หนั งสือแก ่ โรง เรี ยน

ทั้งหมดเม่ือ วันที่  2 

และ 9 ตุลำคม 2558 

 เมื่อวันที่  22 กรกฎำคม 2558 ณ โรงแรม ดิ โอกุระ 

เพรสทีจ กรุงเทพฯ บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด 

(มหำชน) ร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้นน�ำอีก 5 แห่ง คือ  

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์, ไมเนอร์ กรุ ๊ป, แอล.พี.เอ็น.  

ดี เวลลอปเมนท ์ , น�ำสินประกันภัย และ ทิสโก ้  

ไฟแนนเชียล กรุ ๊ป ร่วมลงทุนและเปิดตัวโครงกำร 

“กองทุนลงทุนสุนทำน” ซึ่งก่อตั้งขึ้นภำยใต้แนวคิด  

Philanthropic Investment คือ กำรลงทุนที่น�ำ 

ผลตอบแทนมำใช ้เ พ่ือสำธำรณประโยชน์ ซึ่งเป ็น 

ควำมคิดริเร่ิมของสถำบันไทยพัฒน์ที่ใช้เม็ดเงินลงทุนใน

ระยะยำวเพื่อหำดอกผลส�ำหรับน�ำไปใช้จ่ำยในกำรให้

ควำมช่วยเหลือแก่สังคมในด้ำนต่ำงๆ และเป็นทำงเลือก

ให้กับบริษัทจดทะเบียน มูลนิธิในสังกัดภำคเอกชน และส�ำนักงำนธุรกิจครอบครัว สำมำรถวำงแผนกำรจัดสรรทุนหรือทรัพยำกรส�ำหรับ 

กำรให้ควำมช่วยเหลือสังคมได้อย่ำงต่อเนื่อง จนท�ำให้โครงกำรหรือภำรกิจที่ริเริ่มขึ้นเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน 

 กองทุนลงทุนสุนทำนที่จัดตั้งขึ้นนี้ มีบริษัท TISCO เป็นผู้บริหำรจัดกำรและมีสถำบันไทยพัฒน์ท�ำหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำ โดยทั้ง 6 องค์กร 

ได้ร่วมลงเงินทุนตั้งต้นส�ำหรับกองทุนรำยละ 20 ล้ำนบำท รวม 120 ล้ำนบำทเพื่อน�ำดอกผลจำกกำรลงทุนใน 100 บริษัทในตลำดหลักทรัพย์

ซึ่งผ่ำนกำรประเมินจำกสถำบันไทยพัฒน์แล้วว่ำมีควำมโดดเด่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล  

(Environmental, Social and Governance(ESG) 100) ไปช่วยเหลือและพัฒนำสังคมในแบบยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด 

(มหำชน) คำดหวังจะน�ำดอกผลที่ได้รับจำกกำรลงทุนสุนทำน มำท�ำประโยชน์ในดำ้นสำธำรณสุข ผ่ำนโรงพยำบำลที่กลุ่มบริษัทเคเอสแอล 

ให้ควำมช่วยเหลืออยู่แล้ว รวมทั้งน�ำมำใช้ในโครงกำรเพื่อกำรศึกษำและสนับสนุนผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมอีกด้วย
 

2. โครงกำร “Smile Library” 
 โครงกำรบริจำคหนังสือเพื่อเด็กนักเรียน

3. บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) 
 ร่วมสนับสนุนเงินลงทุนในโครงกำร 
 “ลงทุนสุนทำน”(Philanthropic Investments)
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 เมื่อวันเสำร์ที่ 23 พฤษภำคม 2558 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด 

(มหำชน) ได้จัดโครงกำรเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจกำรประจ�ำปี 2558 ขึ้น  

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน  80 ท่ำน โดยบริษัทฯได้น�ำคณะผู้ถือหุ้น

รับฟังกำรบรรยำยสรุปและเยี่ยมชมโรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย อ�ำเภอบ่อพลอย 

จังหวัดกำญจนบุรี และเยี่ยมชมศูนย์กสิกรรมธรรมชำติ เค เอส แอล ริเวอร์แคว 

อ�ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อทรำบถึงภำพรวมของศูนย์

กสิกรรมธรรมชำติและเยี่ยมชมฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง

4. บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) 
 จัดกิจกรรมพำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจกำร ประจ�ำปี 2558

 ในวันเสำร์ที่ 19 กันยำยน พ.ศ. 2558 คณะผู้บริหำรและพนักงำน  

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)และบริษัทในเครือ พร้อมใจกัน 

ร่วมกิจกรรม “KSL ร่วมใจรักธรรมชำติ ปลูกปะกำรังเทียม” เพื่อ 

ปลูกปะกำรัง ณ หำดเตยงำม อ่ำวนำวิกโยธิน กิจกำรกำรท่องเที่ยว 

หน่วยบัญชำกำรนำวิกโยธิน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

6. เค เอส แอล ร่วมทอดกฐินสำมัคคี ประจ�ำปี 2558 
 

 วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2558 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และ

บริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้ำภำพในพิธีทอดกฐินสำมัคคีประจ�ำปี 2558 ณ  

ศรีประทุมวนำรำม  บ้ำนกุดน�้ำใสน้อย ม.10 ต.น�้ำพอง อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น 

โดยมีคุณจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร 

ผู ้จัดกำรใหญ่ พร้อมด้วยผู ้บริหำรและแขกผู ้มีเกียรติเข้ำร่วมพิธีด้วย  

โดยจ�ำนวนเงินท�ำบุญทอดกฐินรวมทั้งสิ้น 789,073 บำท

5. กิจกรรมเพื่อสำธำรณะประโยชน์ ประจ�ำปี 2558  
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งานฉลองครบรอบ 70 ปี 
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)

 เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2558 บริษัท น้�ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) จัดงำน

ฉลองครบรอบ 70 ปี กลุ่มบริษัท KSL ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม

พลำซ่ำ แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจำกรัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม ดร.อรรชกำ สีบุญเรือง เป็นประธำน และ คุณมนู  

เลียวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำรบริษัท และคุณจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เป็นผู้กล่ำวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ 

พร้อมประกำศวิสัยทัศน์และทิศทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท

 นอกจำกนี้ บริษัท น้�ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และแขกที่มำ 

ร่วมงำนในคร้ังนี้ยังได้ร่วมกันบริจำคเงินแก่มูลนิธิรำมำธิบดีในพระบรมชูปถัมภ์  

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพ่ือก่อสร้ำงสถำบันกำร

แพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นจ�ำนวนเงินบริจำครวมทั้งสิ้น  13,173,668  บำท และ

ร่วมกันรับชมกำรแสดงกำรวำดทรำยจำก คุณก้องเกียรติ ทองจันดี ซึ่งเล่ำถึง

ควำมเป็นมำและควำมส�ำเร็จของกลุ่มบริษัท KSL และกำรขับร้องเพลงจำก 

นักร้องชั้นน�ำ คุณกิตตินันท์ ชินส�ำรำญ และคุณธีรนัย ณ หนองคำย 
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 เม่ือวันที่  7  ตุลำคม 2558  บริษัท น้�ำตำล

ขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) จัดงำนฉลองครบรอบ 

70 ปี กลุ่มบริษัท KSL ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์  ชั้น 2 

โรงแรมพลำซ่ำ แอทธินี รอยัล เมอริเดียน 

กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจำกรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงอุตสำหกรรม ดร.อรรชกำ  สีบุญเรือง 

เป็นประธำน และ คุณมนู  เลียวไพโรจน์ ประธำน

กรรมกำรบริษัท และ คุณจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

ใหญ่ เป็นผู้กล่ำวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ พร้อม

ประกำศวิสัยทัศน์และทิศทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท

 นอกจำกนี้ บริษัท น้�ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด 

(มหำชน) และแขกที่มำร่วมงำนในครั้งนี้ยังได้ร่วม

กันบริจำคเงินแก่มูลนิธิรำมำธิบดีในพระบรมชูป

ถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
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กำรควบคุมภำยใน
 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรธุรกิจโดยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถรักษำไว้ได้ซึ่งผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้น พนักงำน และผู้มีส่วนร่วมต่ำงๆ กับธุรกิจของบริษัท เนื่องจำกระบบควบคุมภำยในที่เริ่มต้นจำกใช้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

โดยระมัดระวังต่อควำมเส่ียงทำงธุรกิจ และกำรด�ำเนินกำร จะช่วยเกื้อหนุนต่อประสิทธิผล และประสิทธิภำพของธุรกิจทั้งในด้ำนกำรเงิน และ 

กำรด�ำเนินกำร เพื่อให้มั่นใจได้ถึงกำรบรรลุเป้ำประสงค์ที่องค์กรก�ำหนด

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในร่วมกับส�ำนักตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีเป็นประจ�ำ 

ทุกไตรมำส และมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอ สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงินเชื่อถือได้ และบริษัทยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบและนโยบำยบริษัทฯ

  ส�ำหรับกำรตรวจสอบภำยใน ซ่ึงเป็นส่วนส�ำคัญของระบบควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำยให้ส�ำนักตรวจสอบภำยใน  

ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในของกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนกำรตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เพื่อประเมินควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในที่ได้จัดวำงไว้ และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำ 

ทุกไตรมำส ในปี 2558 ไม่พบรำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบกำร

ควบคุมภำยใน หรือฝ่ำฝืนกฎระเบียบ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้ก�ำหนดนโยบำย และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ฝ่ำยจัดกำรน�ำไปปฏิบัติ ฝ่ำยจัดกำร

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

กำรวำงแผนกำรด�ำเนินธุรกิจหรือกำรปฏิบัติงำนจะค�ำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่ำว ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุม 

เพื่อควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยรำยละเอียดปัจจัยควำมเสี่ยงได้มีกำรระบุไว้แล้ว

 ในระหว่ำงปี 2558 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและส�ำนักบริหำรควำมเสี่ยงและพัฒนำระบบได้จัดให้มีกำรด�ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำ

กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้

1.  จัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของส่วนโรงงำนด้ำนงำนบุคคล, ห้องชั่ง, คลังพัสดุ, คลังน้�ำมัน, คลังน้�ำตำล,โมลำส และของส่วนส�ำนักงำนใหญ่ 

ซึ่งเน้นกำรทบทวนและปรับปรุงให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ถูกต้องและเหมำะสม โดยให้แต่ละสำยงำนด�ำเนินกำรและพัฒนำ 

อย่ำงต่อเนื่อง

2.  ทบทวนกฎบัตรกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง, วัตถุประสงค์ ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส�ำนักบริหำรควำมเสี่ยงฯ,  

คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงและคู่มือกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักบริหำรควำมเสี่ยงประจ�ำปี 2558 / 2559

3.  จัดท�ำเนื้อหำเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรให้กำรอบรม เร่ืองระบบบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ Business Continuity Management  

System : BCMS และเนื้อหำแนวร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่นโดยใช้ข้อมูลนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ฉบับปรับปรุง

ประจ�ำปี 2558 เป็นพื้นฐำนในกำรจัดท�ำเนื้อหำ

4.  อบรมผู้บริหำรและพนักงำนทั้ง 7 สถำนประกอบกำรตำมเนื้อหำที่กล่ำวถึงข้ำงต้น

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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5.  ประเมินกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบแนวทำง COSO-ERM และประเมินควำมเสี่ยงในเรื่องทุจริต ประจ�ำปี 

2558 ที่อำจจะเกิดขึ้นทั้ง 7 สถำนประกอบกำร

6.  ก�ำหนดสำเหตุควำมเสี่ยง และผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงตำมสำยงำนส�ำหรับแต่ละปัจจัยเสี่ยงประจ�ำปี 2558 ที่ผ่ำนพิจำรณำและอนุมัติจำก

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

7.  จัดท�ำแผนสนับสนุนกำรวิเครำะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงใหม่ ประจ�ำปี 2558 / 2559 พร้อมทั้งจัดหำแนวทำงและมำตรกำรในกำร 

ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรร่วมจัดท�ำรำยงำนสรุปสถำนะควำมเสี่ยงครั้งที่ 4 / 2558

8.  ประชุมเตรียมกำรให้ส�ำนักบริหำรควำมเสี่ยงฯลงพื้นที่ปฎิบัติงำนทั้ง 7 สถำนประกอบกำรตำมแผนสนับสนุนข้ำงต้น

9.  สนับสนุนจัดท�ำรำยงำนสรุปสถำนะควำมเสี่ยงประจ�ำปี 2558 รวม 4 ครั้งให้กับผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงตำมสำยงำนของกลุ่มบริษัททั้ง 7 

สถำนประกอบกำร

10. สรุปรำยงำนสถำนะควำมเสี่ยงประจ�ำปี 2558 ของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมกำรของบริษัท โดยแสดงข้อมูลรำยกำรควำมเสี่ยงที่คงที่ 

ควำมเสี่ยงที่ลดลง และควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสำเหตุอย่ำงละเอียดเพื่อให้ฝ่ำยจัดกำรน�ำไปด�ำเนินกำรและวำงแผนให้เหมำะสมต่อไป

 นอกจำกนั้นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ได้พิจำรณำผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวคิด 

COSO - ERM และกำรประเมินควำมเส่ียงในเรื่องทุจริตขององค์กร โดยใช้ข้อมูลพื้นฐำนจำกแนวร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่น, 

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร, จรรยำบรรณ แนวปฎิบัติที่ดีในกำรด�ำเนินธุรกิจ, นโยบำยกำรให้ข้อมูลกำรกระท�ำผิด และกำรทุจริต กำรสอบสวน 

และกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลผลกำรพิจำรณำ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทอยู่ในเกณฑ์ 

ที่องค์กรยอมรับได้ และยังสำมำรถพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและส่วนงำนต่ำงๆ อีกด้วย
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รำยกำรระหว่ำงกันที่เปิดเผยในส่วนน้ีเป็นรำยกำรระหวำ่งกันในระหว่ำงปี 2558 และ 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม ของแต่ละปี ประกอบด้วย 

รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมและบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ดังต่อไปนี้

ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2558

บริษัทย่อย

 บริษัทที่มีรำยกำรระหว่ำงกัน ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นในบริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด ในอัตรำส่วนร้อยละ 90.21 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย ของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษัท 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 ในอัตรำส่วนร้อยละ 40.77 บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ  
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทั้ง จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.25 ท้ังนี้ มีบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เก่ียวข้องกับ 
จัดสรรที่ดินเพื่อกำรเกษตรและเป็นศูนย์ฝึกอบรม กรรมกำรบริษัทถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 8.98 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 20.85
ประกอบธุรกิจตัวแทนในกำรส่งออกน�้ำตำลทรำย บริษัท โรงน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 15.36 และบริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด   
  ถือหุ้นร้อยละ 9.47 ทั้งนี้มีกรรมกำรร่วมกันคือ นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล 
  นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ และนำยชลัช ชินธรรมมิตร์

บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นใน บริษัท น�้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

 บริษัทที่มีรำยกำรระหว่ำงกัน ลักษณะควำมสัมพันธ์

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

 บริษัทที่มีรำยกำรระหว่ำงกัน ลักษณะควำมสัมพันธ์

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

1. รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน
   1.1 รำยกำรซื้อ-ขำยสินค้ำและบริกำรตำมปกติของธุรกิจ รวมถึงปริมำณรำยกำรคงค้ำง 

   (ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2558 และ 2557)

 ผู้ซื้อ / ผู้รับบริกำร ผู้ขำย / ผู้ให้บริกำร ลักษณะรำยกำร มูลค่ำของรำยกำร ควำมจ�ำเป็นและ
   /เงื่อนไขที่ส�ำคัญ (พันบำท) ควำมสมเหตุสมผล
  31 ต.ค. 58 31 ต.ค. 57

บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น - ขำยกำกน�้ำตำล 26,412 28,398 บริษัท และบริษัทย่อยขำยกำกน�้ำตำลให้บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด

    จ�ำกัด (มหำชน) -  ลูกหนี้อื่น 9 - เพื่อน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต ซึ่งกำรขำยสินค้ำดังกล่ำว

  บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด - รับจ้ำงปรับปรุงเครื่องจักร - 2,420 เป็นไปตำมธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท รำคำที่คิดระหว่ำงกัน

   - ลูกหนี้อื่น 2,589 2,589 เป็นรำคำตลำด ซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกติทั่วไป

  บริษัท เคเอสแอล อะโกร - ขำยน�้ำตำลทรำย 271 265 และบริษัทย่อยรับจ้ำงปรับปรุงเครื่องจักรให้บริษัท

    แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด     รำชำชูรส จ�ำกัด รำคำที่คิดระหว่ำงกัน เป็นรำคำต้นทุน

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

   - ลูกหนี้กำรค้ำ    -  31

บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น - ค่ำสินค้ำอื่นๆ เช่น 456 75 บริษัทขำยสินค้ำอื่นๆ ได้แก่ พัสดุ อะไหล่ ให้แก่

    จ�ำกัด (มหำชน)  ค่ำพัสดุ อะไหล ่   บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด เพื่อน�ำไปใช้ในกำรผลิต

   - ลูกหนี้กำรค้ำ ได้แก่  14 36 โดยรำคำที่ขำยเป็นไปตำมรำคำต้นทุน

    ค่ำขำยพัสด ุ   รวมกับค่ำบริหำรจัดกำร

   - ลูกหนี้อื่น ได้แก่  4 3   

    ค่ำน�้ำดิบ

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด  - ค่ำเคมีภัณฑ์ และค่ำน�้ำดื่ม 475 1,104 กลุ่มบริษัทซื้อสินค้ำเคมีภัณฑ์ ได้แก่ โซดำไฟ และ

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

    ค่ำใช้เคมีภัณฑ์   ล้ำงเครื่องจักรภำยในโรงงำนน�้ำตำล โดยบริษัทได้มีกำร

   - เจ้ำหนี้อื่น ได้แก่ 74 54 เปรียบเทียบรำคำขำยกับคู่ค้ำรำยอื่น ผลปรำกฏว่ำรำคำขำย

    ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด   ของบริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด ต�่ำกว่ำ เนื่องจำกเคมีภัณฑ์เป็น

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด   - ค่ำเคมีภัณฑ์ และค่ำน�้ำดื่ม 18  23 ผลพลอยได้จำกกำรผลิตของบริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด   - ค่ำเคมีภัณฑ์ 18 23

     และค่ำน�้ำดื่ม    

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด  - ค่ำเคมีภัณฑ์ และค่ำน�้ำดื่ม 28 84

   - เจ้ำหนี้อื่น ได้แก่ - 2

    ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด  
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 ผู้ซื้อ / ผู้รับบริกำร ผู้ขำย / ผู้ให้บริกำร ลักษณะรำยกำร มูลค่ำของรำยกำร ควำมจ�ำเป็นและ
   /เงื่อนไขที่ส�ำคัญ (พันบำท) ควำมสมเหตุสมผล
  31 ต.ค. 58 31 ต.ค. 57

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต -  ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 5,803 4,276 ตำมพรบ. อ้อยและน�้ำตำล กำรส่งออกน�้ำตำลต้องท�ำผ่ำน

  เทรดดิ้ง จ�ำกัด     บริษัทที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด  - ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 2,723 2,411 (กอน.) อนุญำตเท่ำนั้น กลุ่มบริษัทและบริษัท ประจวบ 

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด  -  ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 6,334 4,203 อุตสำหกรรม จ�ำกัด จึงได้ตั้งบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์

       ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด ขึ้นมำ เพื่อเป็นตัวแทนจัดกำรสินค้ำ 

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด  - ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 771 770 และด�ำเนินกำรเรื่องเอกสำรกำรส่งออกเท่ำนั้น โดยบริษัท เค 

       เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด คิดค่ำบริกำรกับบริษัท   

บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขต จ�ำกัด  -  ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 370 - ในกลุ่มตำมปริมำณสินค้ำ ซึ่งเป็นไปตำมรำคำทุน   

       รวมค่ำบริหำรจัดกำร   

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล - ค่ำฝำกสินค้ำและ 17,738 32,942 บริษัทมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องใช้ท่ำเทียบเรือและ

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

    เพื่อส่งออก   บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด มหำชน ก�ำหนดค่ำบริกำร

   - รำยได้อื่น ได้แก่ ค่ำส่วนลด 1,391 1,333 ฝำกสินค้ำและค่ำขนถ่ำยน�้ำตำลเพื่อส่งออก

   - ลูกหนี้อื่น 694 - จำกปริมำณสินค้ำและระยะเวลำกำรฝำก ซึ่งเป็นไป

   - เจ้ำหนี้อื่น 359 487 ตำมรำคำตลำดและมีเงื่อนไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกติทั่วไป

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด  - ค่ำฝำกสินค้ำและ 18,072 24,638  

    ขนถ่ำยน�้ำตำลเพื่อส่งออก  

   - รำยได้อื่น ได้แก่ ค่ำส่วนลด 2,391 1,982

   - เจ้ำหนี้อื่น   - 186

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด  - ค่ำฝำกสินค้ำและ  13,982 13,433  

    ขนถ่ำยน�้ำตำลเพื่อส่งออก

   - รำยได้อื่น ได้แก่ ค่ำส่วนลด 1,031 705

   - ลูกหนี้อื่น 3 70

   - เจ้ำหนี้อื่น 110 509

   - ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 228 -

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด  - ค่ำฝำกสินค้ำและ 820 11,338  

    ขนถ่ำยน�้ำตำลเพื่อส่งออก

   - รำยได้อื่น ได้แก่ ค่ำส่วนลด 200 1,719  

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท เค.เอส.แอล.  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 5,854 4,310 บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น

  ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด - ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 367 147 ศูนย์บริกำรคอมพิวเตอร์ให้บริกำรภำยในกลุ่มบริษัท

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 1,876 2,018 บริษัทมีกำรก�ำหนดรำคำค่ำบริกำรระหว่ำงกันโดยค�ำนวณ

   - ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 204 50 จำกต้นทุนเงินลงทุนและกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 2,851 2,995 เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด และน�ำตัวเลขที่ได้มำ 

        จัดสรรเพื่อคิดค่ำบริกำรตำมปริมำณกำรใช้งำนจริงของ

   - ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 245 124 แต่ละบริษัท

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร ์ 1,438 1,735  

   - ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 90 46  

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 19 22  

บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 164 205  

บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขต จ�ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 410 531  

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 497 685  

Koh Kong Plantation Co., Ltd.  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 137 157  
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 1.2 ค่ำเช่ำพื้นที่ (ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2558 และ 2557) 

 ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการที่ส�าคัญ มูลค่าของรายการ (พันบาท) ความจ�าเป็นและ
    31 ต.ค. 58  31 ต.ค. 57 ความสมเหตุสมผล

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด  เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน 202.84 ตำรำงเมตร  730 730 บริษัทให้พื้นที่เช่ำแก่บริษัทในกลุ่มเป็นระยะเวลำนำนแล้ว

 จ�ำกัด (มหำชน)  และที่จอดรถ ตำรำงเมตรละ 300   เนื่องจำกต้องกำรให้บริษัทในกลุ่มตั้งส�ำนักงำน

    ต่อสัญญำทุก 1 ปี   ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในกำรบริหำรจัดกำร

   (01/09/57-31/08/58)     โดยคิดค่ำเช่ำตำมรำคำตลำดและมีเงื่อนไขเป็นไปตำม

  บริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน 495.54 ตำรำงเมตร 1,784 1,72 กำรค้ำปกติทั่วไป ณ วันที่เริ่มท�ำสัญญำเช่ำครั้งแรก

   และที่จอดรถ ตำรำงเมตรละ 300 และ   โดยเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรเช่ำพื้นที่และทรัพย์สิน

   242 บำท ตำมล�ำดับต่อสัญญำทุก 1 ปี   ได้ก�ำหนดให้เป็นไปตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน โดยค�ำนึง

   (01/01/58-31/12/58)     ถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ 

  บริษัท เค.เอส.แอล.  เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน 432.62 1,557 896  

  ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ำกัด และที่จอดรถ ตำรำงเมตรละ

   300 บำท ต่อสัญญำ  

   ทุก 1 ปี (01/08/57-30/07/58)

  บริษัท อมำโก้ จ�ำกัด เช่ำที่ดิน 536 ตำรำงเมตร  24 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 99 97  

     อินดัสตรี จ�ำกัด รำคำ 99,220 บำทต่อปี 

   ตำมล�ำดับ ต่อสัญญำทุก 3 ปี 

   (15/01/57-14/01/60) 

   รำคำปรับขึ้น 10 % ทุกๆ 3 ปี

  บริษัท เค.เอส.แอล เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน 33.48 ตำรำงเมตร 10 -

     เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด ตำรำงเมตรละ 300 บำท

   ต่อสัญญำ ทุก 1 ปี

   (01/10/58-30/09/59)

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด บริษัท เค.เอส.แอล  เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน พร้อมเฟอร์นิเจอร์  99 108 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 200 200 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 2558 และ 2557)         
         

                                              หน่วย : พันบำท

 ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2558
 ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมำ  กู้เพิ่ม ช�ำระคืน ยอดคงเหลือ  ดอกเบี้ยจ่ำย ควำมจ�ำเป็นและ
   1 พ.ย. 57 ระหว่ำงงวด ระหว่ำงงวด 31 ต.ค 58  ควำมสมเหตุสมผล

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) นิติบุคคลอำคำรชุด 3,200 7,900 (5,000) 6,100 166 บริษัทได้รับกำรสนับสนุนควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

  เค.เอส.แอล ทำวเวอร์      จำก นิติบุคคลอำหำรชุด เค.เอส.แอล ทำวเวอร์

        ผ่ำนทำงเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน

        ประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์

        เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัท

        โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.05-2.55 ต่อปี

        และจ่ำยช�ำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน  
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                                           หน่วย : พันบำท

 ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2557
 ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมำ  กู้เพิ่ม ช�ำระคืน ยอดคงเหลือ  ดอกเบี้ยจ่ำย ควำมจ�ำเป็นและ
   1 พ.ย. 56 ระหว่ำงงวด ระหว่ำงงวด 31 ต.ค 57  ควำมสมเหตุสมผล

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) นิติบุคคลอำคำรชุด - 3,200 - 3,200 1 บริษัทได้รับกำรสนับสนุนควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

    เค.เอส.แอล ทำวเวอร์      จำก นิติบุคคลอำหำรชุด เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ 

        ผ่ำนทำงเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน 

        ประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์

        เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริษัท โดยคิด

        อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.25-2.55 ต่อปี

        และจ่ำยช�ำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน  
          

                                 หน่วย : พันบำท

 ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2558
 ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมำ  กู้เพิ่ม ช�ำระคืน ยอดคงเหลือ  ดอกเบี้ยจ่ำย ควำมจ�ำเป็นและ
   1 พ.ย. 57 ระหว่ำงงวด ระหว่ำงงวด 31 ต.ค 58  ควำมสมเหตุสมผล

บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด บริษัท เค.เอส.แอล.  - 956,645 (956,645) - 8,343 บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัดได้รับกำรสนับสนุน

    เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด      ทำงกำรเงินผ่ำนบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด

        ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบข้อบังคับของ

        รำชกำรในเรื่องกำรส่งออกน�้ำตำล โดยบริษัท 

        เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด ท�ำหน้ำที่เป็นบริษัท 

        ตัวกลำง (ผู้กู้) ในกำรขอวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรมกำร

        ส่งออกกับทำงธนำคำร และปล่อยกู้ต่อให้แก่โรงงำน

        บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด โดยบริษัทประจวบ

        อุตสำหกรรม จ�ำกัด จะวำงค�้ำประกันเงินกู้กับธนำคำร

        ด้วยน�้ำตำลที่จะส่งออก และน�ำตั๋วสัญญำใช้เงินมำวำง

        เพื่อเป็นหลักประกันที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต

        เทรดดิ้ง จ�ำกัด  ทั้งนี้หลักประกันดังกล่ำวครอบคลุม

        วงเงินสินเชื่อ และไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำร

        ค�้ำประกันวงสินเชื่อระหว่ำงกัน

        

                        หน่วย : พันบำท

 ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2557
 ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมำ  กู้เพิ่ม ช�ำระคืน ยอดคงเหลือ  ดอกเบี้ยจ่ำย ควำมจ�ำเป็นและ
   1 พ.ย. 56 ระหว่ำงงวด ระหว่ำงงวด 31 ต.ค 57  ควำมสมเหตุสมผล

บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด บริษัท เค.เอส.แอล.  - 764,480 (764,480) - 7,014 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           
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน�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 ชุติมำวรพันธ์ และครอบครัว ได้เข้ำไปถือหุ้น บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) เป็น 

  ลักษณะกำรลงทุนส่วนตัว และไม่ได้ถือแทนบริษัท ส่วนบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล  

  จ�ำกัด (มหำชน) จ�ำนวนร้อยละ 23.82 และไม่มีนโยบำยที่จะลงทุนเพิ่ม 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 

  บริษัท ไทยชูกำร์ 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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 รอบบัญชีของบริษัทเริ่มวันที่ 1 พฤศจิกำยน และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม ของทุกปี
1. รำยงำนของผู้สอบบัญชี

 1)  ผู้สอบบัญชี

   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

   ปี 2558  นำงสำววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4067 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด

 2)  สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ

   ปี 2556 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข

   ปี 2557 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข

   ปี 2558 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข

 

2. สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย และหลักเกณฑ์ในกำรท�ำงบกำรเงินรวม

    งบกำรเงินปี 2556 งบกำรเงินปี 2557 และงบกำรเงินปี 2558 ประกอบด้วยบริษัทย่อยจ�ำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง (ไม่รวมบริษัทย่อย  

ของบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)) 

 ตำรำงที่ 1 : แสดงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัททำงตรงและทำงอ้อม

   อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น
    2556 2557 2558

 บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด 90.21 90.21 90.21

 บริษัท โรงงำนน้�ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด 95.78 95.78 95.78

 บริษัท น้�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 โรงไฟฟ้ำน้�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 น้�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

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)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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3. งบก�ำไรขำดทุน

 ปี 2558 บริษัท มีรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนรวมทั้งสิ้น 18,866 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 2 โดยรำยได้จะมำจำกรำยได้จำกกำรขำย 

18,378 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำรบริกำร 488 ล้ำนบำท โดยในปี 2558 ถึงแม้ว่ำรำคำน�้ำตำลตลำดโลกจะปรับตัวลดลง  ท�ำให้รำคำขำยส่งออก

ลดลงร้อยละ 17 - 21 แต่บริษัทมีปริมำณกำรขำยน�้ำตำลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จำกผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในภำพรวมรำยได้จำกกำรขำยลดลงร้อยละ 2 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ

 บริษัทมีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 14,837 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 3 ซึ่งมำจำกปริมำณกำรขำยน�้ำตำลที่เพิ่มขึ้น และค่ำใช้จ่ำยคงที่ เช่น 

เงินเดือน ค่ำแรง และค่ำเสื่อมรำคำ ที่ปรับเพิ่มขึ้น

 ในส่วนของรำยได้อื่น ๆ 661 ล้ำนบำท บริษัทมีรำยได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 214 ล้ำนบำท มำจำกก�ำไรจำกกำรท�ำอนุพันธ์ป้องกันควำมเสี่ยงจำกรำคำ

น�้ำตำล และค่ำตอบแทนกำรผลิต ที่จะได้รับเนื่องจำกรำคำอ้อยเบื้องต้นสูงกว่ำรำคำอ้อยเบื้องสุดท้ำย

 ส่งผลให้บริษัทมีก�ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 4,690 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
   

 ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร   

 (1) บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 595 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 19 เนื่องจำกค่ำขนส่งที่ลดลงจำกรำคำน�้ำมัน และค่ำใช้จ่ำยในกำรฝำกเก็บสินค้ำลดลง  

 (2)  บริษัท มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 864 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ซึ่งมำจำกขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 110 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำย 

   ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 197 ล้ำนบำทใกล้เคียงกับเดิม

 (3)  ค่ำธรรมเนียมกองทุน 1,157 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำที่ 992 ล้ำนบำท มำจำกปริมำณขำยภำยในประเทศ (โควต้ำ ก) เพิ่มขึ้น 

   ท�ำให้บริษัทมีก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 1,877 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 31

 ในปี 2558 บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงิน  849 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และภำระภำษีเงินได้นิติบุคคล 93 ล้ำนบำท หักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 134 

ล้ำนบำท ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิในส่วนของบริษัท ลดลงร้อยละ 50 จำกปีที่ผ่ำนมำที่ 1,626 ล้ำนบำท ลดลงเป็น 815 ล้ำนบำทในปี 2558

 ตำรำงที่ 2 : แสดงงบก�ำไรขำดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 

   งบก�ำไรขำดทุนโดยสรุป (ล้ำนบำท)  2558 2557 %เปลี่ยนแปลง 2556 

 รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 18,866 19,185 -2% 18,941

 ต้นทุนจำกกำรด�ำเนินงำน   (14,837)   (14,385) 3%  (14,961) 

   ก�ำไรขั้นต้น 4,029 4,827 -17% 3,980

 รำยได้อื่นๆ 661 447 48% 777

      ก�ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำย 4,690 5,274 -11% 4,756

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (595) (623) -4% (474)

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (864) (727) 19% (603)

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร (197) (193) 2% (182)

 ค่ำธรรมเนียมกองทุน (1,157) (992) 17%  (1,033) 

    รวมค่ำใช้จ่ำย (2,813) (2,534) 11% (2,292)

    ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 1,877 2,740 -31% 2,464

ต้นทุนทำงกำรเงิน (849) (834) 2% (672)

ส่วนแบ่งก�ำไรบริษัทร่วม 14 (11)  (0)

ภำษีเงินได้ (93) (109) -15% (132)

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่นๆ (134) (159)  16

   ก�ำไรสุทธิ 815 1,626 -50% 1,676

   ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 0.20 0.49 -58% 0.50

   อัตรำก�ำไรขั้นต้น 21.36% 25.16%    21.01% 

   อัตรำก�ำไรสุทธิ 4.32% 8.48%   8.85%
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 เมื่อพิจำรณำในส่วนของโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนทั้งสิ้น 18,866 ล้ำนบำท บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยน�้ำตำลและกำกน�้ำตำล 

13,263 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 71 ของรำยได้ทั้งหมด รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลและเบนซิน 2,510 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 13 ของรำยได้

ทั้งหมด รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ ที่ซึ่งโรงไฟฟ้ำของบริษัทจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ จ�ำนวน 1,011 ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ5 รำยได้จำกกำรขำยแป้งสำลี น�้ำมันปำล์ม และกระสอบ 1,059 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 6 รำยได้ที่เหลือจะเป็นรำยได้จำกกำรขำย

ปุ๋ย รำยได้จำกงำนบริกำร และรำยได้อื่นๆ

 ตำรำงที่  3 : โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง
 

    โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน (ล้ำนบำท) 2558 2557 %  2556
   กำรเปลี่ยนแปลง

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน  
 รำยได้จำกกำรขำยน�้ำตำล 12,933 69% 13,154 69% -2% 12,408 66% 
   รำยได้จำกกำรขำยกำกน�้ำตำล 330 2% 190 1% 74% 30 0%
   รำยได้อื่นๆ จำกกำรขำยน�้ำตำล 113 1% 136 1% -17% 83 0%
   รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 1,011 5% 1,141 6% -11% 1,029 5%
   รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลและเบนซิน 2,510 13% 2,391 12% 5% 2,344 12%
   รำยได้จำกกำรขำยปุ๋ย 17 0% 28 0% -38% 11 0%
   รำยได้จำกกำรขำยข้ำวสำลี น�้ำมัน กระสอบ 1,059 6% 1,161 6% -9% 2,142 11%
   รำยได้จำกงำนบริกำร 488 3% 466 2% 5% 357 2%
 รำยได้อื่นๆ จำกกำรด�ำเนินงำน 404 2% 518 3% -22% 538 3%
  รวม 18,866 100% 19,185 100% -2% 18,941 100%
รำยได้อื่นๆ  
   รำยได้ค่ำเช่ำ 48 7% 47 10% 4% 53 7%
   รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ (Non-Firm) - 0% 43 10% -100% 35 4%
   ก�ำไรจำกขำยสินทรัพย์และเงินลงทุน 1 0% 16 4% -93% 39 5%
   ก�ำไรจำกตรำสำรอนุพันธ์ 171 26% 57 13% 199% 246 32%
   ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน - 0% - 0% 0% 183 24%
   รำยได้อื่นๆ  441 67% 283 63% 56% 221 28%
       รวม 661 100% 447 100% 48% 777 100%

4. งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

 ตำรำงที่ 4 : สรุปงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

  งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป (ล้ำนบำท)  2558 2557 %เปลี่ยนแปลง 2556

    เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 294 256 15% 212
    ลูกหนี้กำรค้ำ 1,226 1,657 -26% 881
    ลูกหนี้ชำวไร่ 1,041 993 5% 696
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ 809 889 -9% 1,027
    สินค้ำคงเหลือ 4,109 4,348 -6% 3,647
    ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 518 543 -5% 480
    ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 26,976 27,088 0% 25,138
รวมสินทรัพย์ 40,176 40,134 0% 36,017
    หนี้สินหมุนเวียน 9,156 14,322 -36% 13,466
    หนี้สินไม่หมุนเวียน 15,532 10,979 41% 8,848
รวมหนี้สิน 24,688 25,301 -2% 22,315
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,488 14,833 4% 13,703
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น 3.34 3.96   3.68 
อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน 1.59 1.71   1.63
อัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน 1.45 1.48    1.39



รายงานประจ�าปี 2558
  95

 ในปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 40,176 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับปี 2557 ที่ 40,134 ล้ำนบำท หนี้สินรวมลดลงร้อยละ 2 จำก 25,301 ล้ำนบำท 
ในปี 2557 เป็น 24,688 ล้ำนบำท จึงส่งผลให้อัตรำหนี้สินต่อทุนลดลงจำก 1.71 เท่ำในปี 2557 เป็น 1.59 เท่ำ และอัตรำหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ย 
ต่อทุนลดลงจำก 1.48 เท่ำในปี 2557 เป็น 1.45 เท่ำ โดยรำยกำรในปี 2558 ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญ เมื่อเทียบกับปี 2557 มีดังต่อไปนี้

 (1) ลูกหนี้กำรค้ำ ลดลงร้อยละ 26 มำจำกปีที่ผ่ำนมำ 2557 ลูกค้ำรับมอบสินค้ำล่ำช้ำ ส่งผลให้มีกำรฝำกเก็บสินค้ำในโกดังสินค้ำ ส่งผลให้ 
   ลูกหนี้กำรค้ำในปี 2557 อยู่ในระดับที่สูง อย่ำงไรก็ตำมในปี 2558 เม่ือเทียบกับปี 2556 ลูกหนี้กำรค้ำยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจำก 
   ในปี 2558 ค่ำอ้อยขั้นต้นสูงกว่ำขั้นสุดท้ำย ท�ำให้กองทุนอ้อยและน�้ำตำลจะต้องมีกำรจ่ำยชดเชยให้กับโรงงำนน�้ำตำลในส่วนของค่ำอ้อย 
   ที่จ่ำยเกินและชดเชยค่ำตอบแทนกำรผลิต ซึ่ง ณ 31 ตุลำคม 2558 กองทุนยังไม่ได้ช�ำระเงินดังกล่ำว
 (2)  ลูกหนี้ชำวไร่ที่เพิ่มข้ึน เน่ืองจำกบริษัทมีกำรขยำยก�ำลังกำรหีบอ้อยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีกำรปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริม 
   กำรเพำะปลูกอ้อยมำกขึ้น  
 (3)  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ ลดลง เนื่องจำกบริษัทรับซื้อเช็คล่วงหน้ำน้อยลง
 (4)  สินค้ำคงเหลือ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6 มำจำกปริมำณน�้ำตำลคงคลัง ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557
 (5)  หนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง แต่หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น  มำจำกกำรที่บริษัทลดหนี้สินระยะสั้นลง และเพิ่มปริมำณหนี้สินระยะยำวเพิ่มขึ้น   

   เพื่อให้อัตรำส่วน Current Ratio อยู่ในระดับที่เหมำะสม

5. งบกระแสเงินสด

ตำรำงที่ 5 : แสดงงบกระแสเงินสดของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

 งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้ำนบำท)  2558 2557 %เปลี่ยนแปลง 2556

 ก�ำไร + ค่ำเสื่อม + รำยกำร Non cash 3,135  3,875  -19% 3,370 
 เปลี่ยนแปลงใน Working Capital (1,743)           (2,278)    (1,604)
    กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน 1,392  1,598   -13% 1,766  
 ลงทุนในที่ดิน อำคำร เครื่องจักร (สุทธิ)  (965) (2,650) -64% (4,242)
   กระแสเงินสดจำกกำรลงทุน (931) (3,195) -71% (6,294)
   กระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน (314)  1,708  -118% 4,431 
 เงินสดเปลี่ยนแปลง 31  57    (91)
 เงินสดปลำยงวด 287  256    199 
 EBIT            1,877             2,740   -31% 2,464 
 Depreciation           1,252              1,131  11% 950 
 EBITDA          3,129             3,871  -19%  3,414 
 
 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน 
เข้ำมำทั้งสิ้น 3,135 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2557 ร้อยละ 19 สืบเนื่องจำกรำคำขำยน้�ำตำลเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ในปี 2557 
บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน 1,392 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 13 จำกปี 2556 

 ในส่วนกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุน บริษัทและบริษัทย่อย มีกำรจ่ำยเงินจำกกิจกรรมกำรลงทุน (สุทธิ) ทั้งหมด 931 ล้ำนบำท  
โดย 965 ล้ำนบำท เป็นกำรลงทุนในที่ดิน อำคำร เครื่องจักร (สุทธิ) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำรซ่อมบ�ำรุงปกติรำยปี และกำรลงทุนท่ำเรือ 
ตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

 ในกิจกรรมกำรจัดหำเงิน บริษัทและบริษัทย่อย จ่ำยเงินสดสุทธิทั้งหมด 314 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรคืนเงินกู้  
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 6. อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

ตำรำงที่ 6 : แสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

    อัตรำส่วนทำงกำรเงิน   2558 2557 2556

 อัตรำส่วนสภำพคล่อง   
 อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน 0.88 0.58 0.47
 อัตรำสินทรัพย์คล่องตัว 0.44 0.27 0.20
 ระยะเวลำกำรเก็บหนี้ 48 34 25
 กำรหมุนเวียนของสินค้ำ 103 100 86
อัตรำส่วนวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรก่อหนี้   
 อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน 1.59 1.71 1.63
 อัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.45 1.48 1.39
 หนี้สินระยะยำวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.96 0.69 0.58
 ควำมสำมำรถกำรจ่ำยดอกเบี้ย 2.21 3.28 3.67
อัตรำส่วนผลตอบแทนจำกกำรลงทุน   
 ผลตอบแทนจำกกำรใช้สินทรัพย์ 5% 7% 7%
 ผลตอบแทนจำกกำรใช้ส่วนทุน 5% 11% 12%
อัตรำส่วนวิเครำะห์ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน   
 ผลตอบแทนขั้นต้น 21% 25% 21%
 ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนจำกยอดขำย 10% 14% 13%
 ก�ำไรสุทธิก่อนภำษีต่อยอดขำย 6% 10% 9%
 ก�ำไรสุทธิจำกยอดขำย 4% 8% 9%
อัตรำส่วนประสิทธิภำพในกำรใช้สินทรัพย์   
 ยอดขำยต่อเงินสด 69.43 84.38 77.60
 ยอดขำยต่อลูกหนี้ 7.54 10.44 14.43
 ยอดขำยต่อสินค้ำคงคลัง 4.50 4.80 5.30
 ยอดขำยต่อสินทรัพย์ถำวร 0.60 0.70 0.80
 ยอดขำยต่อสินทรัพย์รวม 0.50 0.50 0.60
กำรวัดรำคำทำงกำรตลำด   
 มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น 3.34 3.96 3.68
 ก�ำไรต่อหุ้น 0.20 0.49 0.50 

 จะเห็นได้ว่ำจำกปี 2558 อัตรำส่วนทำงกำรเงินในส่วนของ Liquidity ที่เป็นส่วนของ Current Ratio และ Acid Test Ratio ปรับตัวดีข้ึน  

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 ลดลง สืบเนื่องจำกกำรคืนเงินกู้ และบริษัท

ไม่มีกำรใช้เงินลงทุนขนำดใหญ่ 

 ในส่วนของควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรจะเห็นได้ว่ำ ROE, ROA ปรับตัวลดลง จำกผลประกอบกำรของปีนี้ที่ลดลง 
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การวิเคราะห์ และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
 โดยเมื่อพิจำรณำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนหักค่ำใช้จ่ำยบริหำรดอกเบี้ย และภำษีรำยธุรกิจ จะเห็นได้ว่ำธุรกิจน้�ำตำลในประเทศ มีก�ำไรลดลง

ร้อยละ 18 ธุรกิจไฟฟ้ำมีก�ำไรลดลงร้อยละ 21 ธุรกิจเอทำนอลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีก�ำไรลดลง ร้อยละ 10 และธุรกิจน้�ำตำลต่ำงประเทศ  

ในประเทศลำวและกัมพูชำ มีผลประกอบกำรขำดทุน ดังแสดงในแผนภำพ โดยสำเหตุหลักเกิดจำก

 

แผนภำพ1 : ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนหักค่ำใช้จ่ำยบริหำร ดอกเบี้ย และภำษีรำยธุรกิจ

แผนภำพ 2 : รำคำน�้ำตำลตลำดโลก เซนต์ต่อปอนด์
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 ผลประกอบกำรของธุรกิจน้�ำตำลในปี 2558 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกรำคำน้�ำตำลตลำดโลกปรับตัวลดลง ท�ำให้รำคำขำยเฉลี่ยน้�ำตำล

ต่ำงประเทศลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ (โดยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ น้�ำตำลรีไฟน์และทรำยขำว รำคำขำยเฉลี่ยลดลงจำก 16,525 บำทต่อตัน 

เหลือ 13,793 บำทต่อตัน และน้�ำตำลทรำยดิบ รำคำขำยเฉลี่ยลดลงจำก 13,189 บำทต่อตัน เหลือ 10,463 บำทต่อตัน) สำเหตุที่ท�ำให้รำคำน้�ำตำล

ปรับตัวลดลงค่อนข้ำงมำกในปี 2558 มำจำกค่ำเงินของบรำซิล (ซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้�ำตำลรำยใหญ่สุดของโลก) อ่อนค่ำลงร้อยละ 49 จำก 2.66  

เรียลต่อดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2557 เป็น 3.96 เรียลต่อดอลล่ำร์สหรัฐในปี 2558 (ตำมแผนภำพ 3 แสดงอัตรำแลกเปลี่ยนเรียลต่อดอลล่ำร์สหรัฐ) 

ท�ำให้เกิดกำรคำดกำรณ์ว่ำ โรงงำนน้�ำตำลในบรำซิลจะน�ำอ้อยไปผลิตเป็นน้�ำตำลเพื่อส่งออกมำกขึ้น แทนที่จะผลิตเป็นเอทำนอลจ�ำหน่ำยใน

ประเทศ จึงเกิดแรงขำยเก็งก�ำไรจำกกองทุน ส่งผลต่อให้รำคำน้�ำตำลตลำดโลก ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 รำคำน้�ำตำลได้ปรับตัวลดลงไปต่�ำสุดที่ 

10.13 เซนต์ต่อปอนด์ (ปัจจุบันสืบเน่ืองจำกปี 2559 คำดว่ำปริมำณกำรผลิตทั่วโลกจะน้อยกว่ำกำรบริโภค รำคำน้�ำตำลได้ปรับตัวกลับไปยืนอยู่ที่

ระดับ 15 เซนต์ต่อปอนด์)

แผนภำพแสดงอัตรำแลกเปลี่ยนเรียลต่อดอลล่ำร์สหรัฐ

 ถึงแม้ว่ำรำคำต้นทุนวัตถุดิบ (รำคำอ้อย) จะอยู่ภำยใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ซ่ึงเม่ือรำคำน้�ำตำลตลำดโลกปรับตัวลดลง ต้นทุน

วัตถุดิบจะปรับตัวลดลงตำม อย่ำงไรก็ตำม ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกระบวนกำรผลิต ไม่ได้ปรับตัวลดลงตำมสัดส่วน ส่งผลให้อัตรำก�ำไรขั้นต้นลดลง  

และท�ำให้ผลประกอบกำรธุรกิจน้�ำตำลในประเทศ ในปี 2558 ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ

ธุรกิจน�้ำตำลต่ำงประเทศ (ลำวและกัมพูชำ)

 ผลประกอบกำรลดลง สืบเน่ืองจำกรำคำน้�ำตำลตลำดโลกปรับตัวลดลง แต่ต้นทุนวัตถุดิบ อ้อยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอ้อยที่บริษัทเพำะปลูกเอง  

และกำรเพำะปลูกอ้อยจะเป็นกำรลงทุนค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 1 ปี (อำยุอ้อยเข้ำหีบ 12 - 14 เดือน) ดังนั้นเมื่อรำคำน้�ำตำลตลำดโลกปี 2558 ปรับตัว

ลดลงส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตที่บันทึกไว้สูงกว่ำรำคำขำย ท�ำให้ธุรกิจน้�ำตำลต่ำงประเทศ (ลำวและกัมพูชำ) มีผลประกอบกำรขำดทุน

ธุรกิจไฟฟ้ำ

ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้ำ ผลประกอบกำรลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก

 (1) ในไตรมำส 4 โรงไฟฟ้ำที่บ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี มีกำรซ่อมแซมใหญ่ ท�ำให้หยุดจ�ำหน่ำยพลังงำน เป็นระยะเวลำ 2 เดือน ส่งผลให้ 

   ปริมำณกำรขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำลดลงจำก 324,099 MW-hr ปี 2557 เหลือ 300,292 MW-hr ปี 2558 ท�ำให้รำยได้จำกกำรขำย 

   ลดลง และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจำกกำรซ่อมแซม ต้นทุนเชื้อเพลิง และค่ำใช้จ่ำยคงที่  
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 (2)  โรงไฟฟ้ำที่น้�ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้ด�ำเนินกำรกิจกำรครบ 8 ปี ซึ่งปี 2558 เป็นปีที่ครบอำยุกำรได้รับส่งเสริมทำงด้ำนภำษี (BOI)
  

 (3)  รำคำไฟฟ้ำที่ขำยให้กับกำรไฟฟ้ำเฉลี่ยต่อหน่วยปรับตัวลดลง จำก 3,520 บำท/MW-hr ในปี 2557 เป็น 3,368 บำท/MW-hr ในปี 2558

ธุรกิจเอทำนอล และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 ผลประกอบกำรธุรกิจเอทำนอลลดลง เน่ืองจำกปริมำณกำรผลิตลดลง และต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้นจำก ต้นทุนกำกน้�ำตำล และค่ำบริหำร

จัดกำรน้�ำส่ำ (น้�ำเสียจำกกระบวนกำรผลิต) ถึงแม้ว่ำปริมำณกำรขำยจะเพิ่มขึ้นจำก 91.61 ล้ำนลิตร เป็น 97.12 ล้ำนลิตร

 ดังนั้นในภำพรวม เมื่อพิจำรณำผลประกอบกำรในปี 2558 บริษัทมีผลก�ำไรสุทธิ 815 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับผลประกอบกำร

งวดเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำที่ 1,626 ล้ำนบำท และเมื่อพิจำรณำในส่วนของ EBITDA แล้ว บริษัทมี EBITDA ที่ 3,129 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 19 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ที่ 3,872 ล้ำนบำท

ตำรำงที่ 1 : ยอดขำยน�้ำตำล เอทำนอล(ไม่รวมเบนซิน) และไฟฟ้ำ

  ยอดขำยและรำคำขำย 2558 2557 2556
 ปริมำณ  รำคำเฉลี่ย จ�ำนวนเงิน ปริมำณ  รำคำเฉลี่ย จ�ำนวนเงิน ปริมำณ  รำคำเฉลี่ย จ�ำนวนเงิน
 (หน่วย) (บำท/หน่วย) (ล้ำนบำท) (หน่วย) (บำท/หน่วย) (ล้ำนบำท) (หน่วย) (บำท/หน่วย) (ล้ำนบำท)
 
น�้ำตำล 923,267 14,008 12,933 836,701 15,721 13,154 720,318 17,226 12,408 
เอทำนอล (1,000 ลิตร) 97,117  25.71   2,497  91,607 25.92 2,374 104,651 22.25 2,328
ไฟฟ้ำ 300,292 3,368  1,011  324,099 3,520 1,141 301,136 3,416 1,029 

หมำยเหตุ : น�้ำตำล หน่วย : ตัน  รำคำ : บำทต่อตัน  เอทำนอล  หน่วย : 1,000 ลิตร  รำคำ : บำทต่อลิตร  ไฟฟ้ำ  หน่วย : MW-hr  รำคำ : บำทต่อ MW-hr

 ส�ำหรับแนวโน้มของธุรกิจในปี 2559 นั้น บริษัทคำดว่ำ ผลกำรด�ำเนินงำนในธุรกิจน้�ำตำลจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจำกรำคำขำยน้�ำตำลในตลำดโลก

มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ สืบเนื่องจำกควำมกังวลด้ำนสภำพอำกำศที่แปรปรวนส่งผลต่อปริมำณกำรผลิต นอกจำกนี้เศรษฐกิจ

โลกที่ผันผวนอำจส่งผลต่อรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์รวมทั้งน้�ำตำล อย่ำงไรก็ตำมกำรปรับตัวลดลงของน้�ำตำล ส่วนหนึ่งได้ถูกชดเชยจำกค่ำเงินบำทที่

อ่อนตัวลงเมื่อเทียบ USD ในส่วนธุรกิจไฟฟ้ำ และเอทำนอล บริษัทคำดว่ำผลกำรด�ำเนินงำนจะทรงตัว เนื่องจำกผลกระทบจำกอำกำศที่แห้งแล้ง

อำจส่งผลต่อปริมำณอ้อยเข้ำหีบของประเทศไทยในปี 2559 อย่ำงไรก็ดีในส่วนของบริษัท เนื่องจำกก�ำลังหีบต่อวันที่สูงขึ้นจะช่วยให้อ้อยเข้ำหีบใกล้

เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ และมีวัตถุดิบกำกอ้อย และ กำกน้�ำตำล ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำเช่นเดียวกัน



บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   100

 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 2558         

แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงินสดถูกต้องในสำระส�ำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

 (นายมนู เลียวไพโรจน์) (นายจ�ารูญ ชินธรรมมิตร์)

 ประธานกรรมการ      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   และกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)100
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2558 งบก�าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน 
ของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม และเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติ
งานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของ
กิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และผลการด�าเนินงาน
และกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

    วิมลพร  บุณยัษเฐียร 
    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067
    บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 ธันวาคม 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
     
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

  

                   หน่วย : บาท

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
   31 ตุลาคม 31 ตุลาคม  31 ตุลาคม 31 ตุลาคม
   2558 2557 2558 2557

   สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.2         287,479,320   255,984,692   42,206,281 11,219,884 

 เงินลงทุนชั่วคราว              6,839,374   22,680 - -

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6     2,365,663,484      2,182,174,636      2,395,815,409      2,437,846,553 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 7     1,096,635,110      1,234,193,233       1,784,395,560      2,838,686,559 

 สินค้าคงเหลือ 8     4,108,923,188      4,348,341,274       2,192,591,140      1,722,952,795 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น         237,438,060   217,335,370           46,749,922   37,298,913 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      8,102,978,536      8,238,051,885      6,461,758,312      7,048,004,704 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9          38,657,944   25,663,649         73,800,000   73,800,000 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 - -      6,180,727,996      6,156,310,816 

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 10        375,716,414  373,379,338         370,324,775         356,535,873 

 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 11        480,477,523        444,975,728      4,409,737,929           65,050,151 

 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 12        517,926,022        542,706,897  24,811,146           41,479,615 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13     3,026,196,733      2,897,976,288          505,414,010         409,756,348 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14   26,975,972,324    27,087,550,423      7,450,027,054      7,642,641,174 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน           49,255,954   51,169,322   36,109,081          35,896,573 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20          17,502,290 5,748,635    -

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 15        591,463,583         466,481,661       6,193,878          41,600,152 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   32,073,168,787    31,895,651,941    19,057,145,869    14,823,070,702  

 รวมสินทรัพย์     40,176,147,323    40,133,703,826    25,518,904,181    21,871,075,406 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
     
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

   หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16     4,789,742,555      8,043,272,906  935,001,787   2,671,776,975 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17     1,472,785,810      2,380,251,062   695,977,401    971,302,109 

 ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก�าหนด

  ช�าระภายในหนึ่งปี 18        999,908,704      1,499,889,247   999,908,704   1,499,889,247 

  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด

  ช�าระภายในหนึ่งปี 19     1,693,253,330      2,207,754,420   705,833,330   705,833,330 

 เงินกู้ยืมระยะสั้น              6,100,000   3,200,000     1,265,100,000 680,200,000 

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย           68,276,217   50,360,157    -    - 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น         125,849,038  137,527,667   22,642,763  4,619,512 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน      9,155,915,654    14,322,255,459      4,624,463,985  6,533,621,173 
   

หนี้สินไม่หมุนเวียน   

 หุ้นกู้ระยะยาว 18     9,989,250,923      5,992,852,842      9,989,250,923      5,992,852,842 

 เงินกู้ยืมระยะยาว 19     4,946,390,195      4,277,013,706      2,859,666,660      1,765,499,990 

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20        263,829,665   372,424,821   6,381,175   70,176,984 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 21        236,552,584   228,100,477   91,774,405   93,649,401 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น           95,724,526   108,241,265   27,577,630   37,756,627 

   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    15,531,747,893    10,978,633,111    12,974,650,793      7,959,935,844 

รวมหนี้สิน	     24,687,663,547    25,300,888,570    17,599,114,778    14,493,557,017 

     

                   หน่วย : บาท

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
   31 ตุลาคม 31 ตุลาคม  31 ตุลาคม 31 ตุลาคม
   2558 2557 2558 2557 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
     
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

  	 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	(ต่อ)

	ส่วนของผู้ถือหุ้น	 

 ทุนเรือนหุ้น  22.2  

 ทุนจดทะเบียน  

  หุ้นสามัญ  4,009,312,522 หุ้น 

     มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท      2,004,656,261         2,004,656,261   

   หุ้นสามัญ 1,870,000,000 หุ้น 

     มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท       1,870,000,000        1,870,000,000 

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 

    หุ้นสามัญ 4,009,312,407 หุ้น 

        มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

     ช�าระครบแล้ว      2,004,656,204  2,004,656,204 

  หุ้นสามัญ 1,704,646,884 หุ้น 

     มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  

     ช�าระครบแล้ว       1,704,646,884        1,704,646,884 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ      2,946,439,199      2,946,439,199      2,946,439,199      2,946,439,199 

ก�าไรสะสม 

 จัดสรรแล้ว   

  ทุนส�ารองตามกฎหมาย 23        200,466,000 187,000,000  200,466,000   187,000,000 

    ส�ารองเพื่อหุ้นทุนซื้อคืน 22.1 -        433,153,677  -        433,153,677 

 ยังไม่ได้จัดสรร      7,150,166,442      6,929,825,208   2,250,746,494 2,021,950,800 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น      1,107,633,335      1,044,121,924  517,481,506   517,481,506 

         13,409,361,180    13,245,186,892      7,919,789,403   7,810,672,066 

หัก  หุ้นทุนซื้อคืน (34,100,000 หุ้น) 22.1 - (433,153,677)   -  (433,153,677)

รวมส่วนของบริษัทใหญ่     13,409,361,180    12,812,033,215      7,919,789,403  7,377,518,389 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม         2,079,122,596   2,020,782,041  - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    15,488,483,776    14,832,815,256      7,919,789,403   7,377,518,389 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    40,176,147,323    40,133,703,826    25,518,904,181    21,871,075,406 

   

                   หน่วย : บาท

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
   31 ตุลาคม 31 ตุลาคม  31 ตุลาคม 31 ตุลาคม
   2558 2557 2558 2557 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

งบก�าไรขาดทุน
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
     
ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

                   หน่วย : บาท

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2558 2557 2558 2557

 รายได้จากการขายและการให้บริการ  

 รายได้จากการขาย  18,377,537,467  18,728,150,518   8,196,284,839  8,561,253,949 

 รายได้จากการให้บริการ         488,301,336  456,692,603 173,982,938 106,837,662 

  รวมรายได้    18,865,838,803    19,184,843,121   8,370,267,777 8,668,091,611 

ต้นทุนขายและการให้บริการ  

  ต้นทุนขาย   (14,581,843,077) (14,114,852,542)  (7,451,612,033)   (7,535,903,928)

 ต้นทุนการให้บริการ  (254,675,219) (242,861,240) (68,437,964) (62,203,214)

  รวมต้นทุน  (14,836,518,296) (14,357,713,782) (7,520,049,997) (7,598,107,142)

ก�าไรขั้นต้น       4,029,320,507        4,827,129,339   850,217,780  1,069,984,469 

รายได้อื่น           661,151,162         446,580,236      1,580,883,567 1,587,879,280 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (1,752,041,960) (1,614,404,570) (689,158,910) (699,280,940)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (722,879,250) (692,773,059) (295,449,505) (243,264,956)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 24 (197,196,948) (193,074,079) (52,506,029) (48,704,320)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  (140,955,618) (33,751,732) (76,746,090) -       

ต้นทุนทางการเงิน  (848,766,480) (834,339,008) (559,106,232) (494,639,266)

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   13,579,296 (10,749,457)  - - 

ก�าไรก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้  1,042,210,709  1,894,617,670   758,134,581    1,171,974,267 

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ 20 (92,699,408) (109,220,016)   62,063,907    17,642,495 

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี         949,511,301      1,785,397,654   820,198,488   1,189,616,762 

การแบ่งปันก�าไร   

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่         815,387,647      1,626,216,499   820,198,488    1,189,616,762 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม          134,123,654   159,181,155    - -       

            949,511,301      1,785,397,654  820,198,488    1,189,616,762 

ก�าไรต่อหุ้น  27     

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน         บาท   0.203   0.487   0.205 0.356 

จ�านวนหุ้นสามัญขั้นพื้นฐาน            หุ้น      4,009,312,522      3,341,093,768  4,009,312,522   3,341,093,768 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
     
ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

                   หน่วย : บาท

 หมายเหตุ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2558 2557 2558 2557

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี   949,511,301      1,785,397,654         820,198,488      1,189,616,762 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :  

 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

    จากการแปลงค่างบการเงิน         79,343,439 50,322,557  -  -      

 ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  2,762   709,152    - -      

 ขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่                       -  (20,392,375)  - (10,064,453)

 ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย          (13,839,140)  (42,925,637)  (6,927,609)  (15,741,008)

 ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี      1,015,018,362      1,773,111,351   813,270,879   1,163,811,301 

  การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม  

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  868,327,830      1,613,030,694  813,270,879   1,163,811,301 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม        146,690,532         160,080,657   - -      

         1,015,018,362      1,773,111,351   813,270,879     1,163,811,301 
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งบกระแสเงินสด 
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
     
ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

 
                 หน่วย : บาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558       2557      
กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 

ก�าไรก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้     1,042,210,709      1,894,617,670        758,134,581     1,171,974,267 

ปรับปรุงด้วย :

 รายได้เงินปันผล                     -                           -         (1,083,235,870)   (1,309,815,469)

 หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)  143,860   (59,773,036)  (2,053,186) (993,112)

 ส่วนแบ่ง (ก�าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   (13,579,295)        10,749,457    - -      

 ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจ�าหน่าย               248,891   164,370   11,098 19,437 

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน          20,853,466 2,093,575 7,972,877   2,623,067 

 ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับลดมูลค่าต้นทุน

  การเพาะปลูกอ้อย          15,453,118 5,319,034 - -      

 ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)         (14,512,004)       93,852,075   24,897,931   3,977,154 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย     1,251,715,253     1,131,346,992        395,266,147   313,404,059 

 ก�าไรจากการขายและตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์              (400,851)  (15,307,478)  (7,220,010)  (9,721,035)

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น              (298,808)  -      - -      

 ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น            1,326,938   3,059,540   3,445,684 (1,992,077)

 ดอกเบี้ยจ่าย        845,184,017        806,797,958        555,523,769   362,901,271 

 ต้นทุนทางการเงิน            3,582,463   2,486,959   3,582,463   2,486,959 

        3,151,927,757     3,875,407,116        656,325,484   534,864,521 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น       (206,558,197)      (883,744,667)      (187,958,459)  (657,131,295)

 สินค้าคงเหลือ        253,930,090   (794,736,511)      (494,536,276)  (69,175,136)

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น         (10,591,520)  2,128,443   (990,275)  23,196,464 

 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี          72,693,475   (14,498,356)  16,816,918   1,225,683 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น            2,894,062   26,131,931   6,695,410   1,881,068 

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น       (764,829,742)       407,781,887   (232,712,784)  36,105,981 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น         (11,678,629)  2,011,380   18,023,251 (8,745,211)

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน         (25,473,610)  (7,419,580)  (18,507,384)  (2,108,934)

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น         (12,516,739)   (53,685,379)  (10,178,997)  (54,983,306)

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน     2,449,796,947     2,559,376,264   (247,023,112)  (194,870,165)

จ่ายดอกเบี้ย        (835,493,826)      (784,358,454)      (542,646,831)  (333,546,339)

จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       (205,410,908)      (177,227,400)  (8,460,733)   (8,068,486)

  เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน     1,408,892,213     1,597,790,410   (798,130,676)   (536,484,990)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       

งบกระแสเงินสด 
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
     
ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

 
                 หน่วย : บาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2558 2557 2558       2557       
กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน 

 เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว                (400) - -  -      

 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว                      -       13,499,479  -      -      

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)         102,253,298       (183,184,780)  (3,290,396,779)    1,068,642,990 

 เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย                      -        -       (24,417,181)  -      

 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น         (22,646,000)      (350,000,000)  (20,000,000) (350,000,000)

 เงินสดรับจากการไถ่ถอนและขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น         13,546,000   1,200,000 6,200,000 -      

 เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อย 

    บริษัทร่วมและบริษัทอื่น   585,000  390,000    1,125,750,858   490,047,827 

 เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์       (964,929,947)   (2,650,105,216)      (216,588,984)   (1,163,117,654)

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์            8,554,453   12,425,893   13,989,229  51,724,675 

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน              618,278   640,000  - -      

 เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน           (5,984,253)  (36,476,478)  - -      

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน         (59,812,099)  -   - -      

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน           1,195,615   12,289,270   - -      

 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน           (4,521,400)  (15,774,528)  (4,460,000)        (14,157,725)

  เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน       (931,141,455) (3,195,096,360)   (2,409,922,857)         83,140,113 

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง    (3,256,755,163)   (1,354,672,400)    (1,740,000,000)    (2,969,792,000)

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น            2,900,000   3,200,000   758,899,984   83,665,242 

 เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์       (332,833,459)      (640,964,188)  (99,444,397)      (242,336,353)

 เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว     4,996,417,538     4,992,610,810    4,996,417,538     4,992,610,810 

 เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว    (1,500,000,000)   -    (1,500,000,000)  -      

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว     3,860,935,969     2,487,397,567     2,500,000,000 -      

 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว    (3,724,864,530)   (3,123,853,330)   (1,405,833,330)      (855,833,330)

 เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

  ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม         (13,134,980)  - - -      

 เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่       (270,999,865)      (584,691,237)      (270,999,865)      (584,691,237)

 เงินสดจ่ายปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม         (75,214,998)    (70,751,315)  - -      

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน       (313,549,488)    1,708,275,907     3,239,039,930   423,623,132 

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสด

 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ       (132,706,642)        (53,706,388)  - -      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ          31,494,628  57,263,569   30,986,397 (29,721,745)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี        255,984,692  198,721,123         11,219,884   40,941,629 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี        287,479,320  255,984,692         42,206,281   11,219,884 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย       
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไปและการด�าเนินงานของบริษัท
 บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ตามทะเบียนเลขที่ 1163/2519 เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2547 ทะเบียน  

บมจ. เลขที่ 0107547000214 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 โดยมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และมีโรงงาน (ส�านักงาน

สาขา) 5 แห่ง ดังนี้

  สาขาที่ 1 เลขที่ 43 หมู่ 10 ต�าบลน�้าพอง อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น 

  สาขาที่ 2 เลขที่ 255 หมู่ 4 ต�าบลหนองหญ้าปล้อง อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

  สาขาที่ 3 เลขที่ 99 หมู่ 6 ต�าบลหลุมรัง อ�าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

  สาขาที่ 4 เลขที่ 14/1 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ต�าบลท่ามะกา อ�าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

  สาขาที่ 5 เลขที่ 24 หมู่ 1 ถนนบ้านหนองบัว ต�าบลหมอนนาง อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

 บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทราย และกากน�้าตาล และจัดจ�าหน่ายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองให้แก่บริษัทย่อย 

ผู้รับเหมาช่วงและชาวไร่ซึ่งมีธุรกรรมกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุข้อ 2.2

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ 32.26 ของทุนที่ออก

 และช�าระแล้ว

2. เกณฑ์การจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยจัดท�าบัญชีเป็นเงินบาท และจัดท�างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

 งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อจัดท�างบการเงินรวม (ดูหมายเหตุข้อ 3.22) 

 2.1  งบการเงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การน�าเสนองบการเงิน” และตามข้อบังคับ

 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดท�าและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงิน 

 และผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการน�าเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระส�าคัญจากประกาศ

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่องก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554  

  งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

 2.2 งบการเงินรวมนี้จัดท�าขึ้นโดยรวมรายการบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดรายการค้า 

 และยอดคงเหลือที่มีสาระส�าคัญระหว่างกันแล้ว โครงสร้างของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

 
 ชื่อบริษัท อัตราของการถือหุ้น จัดตั้งขึ้น ประเภทกิจการ
 2557 2556 ในประเทศ 
 ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม
 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน)* 23.82 23.82 ไทย ให้บริการขนถ่ายและขนส่งสินค้าเกษตรกรรม

     บางประเภท ให้เช่าคลังสินค้า ซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน 

     และท�าการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นบนที่ดิน  

     เพื่อจ�าหน่ายและให้เช่า

 บริษัท โรงงานน�้าตาลนิวกรุงไทย จ�ากัด 95.78 95.78 ไทย ผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาล

 บริษัท น�้าตาลท่ามะกา จ�ากัด 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาล

 บริษัท น�้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ากัด 98.61 98.61 ไทย ผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาล 
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 ชื่อบริษัท อัตราของการถือหุ้น จัดตั้งขึ้น ประเภทกิจการ
 2557 2556 ในประเทศ 
 ร้อยละ ร้อยละ 

 บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ากัด 91.02 91.02 ไทย จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตร 
     ท�ากิจการรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อน และเป็นศูนย์  
     ฝึกอบรมสัมมนา และอาคารส�านักงานให้เช่า
 บริษัท เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ากัด 79.55 79.55 ไทย ส่งออกน�้าตาลทราย โดยเป็นตัวแทนในการส่งออก
 บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ากัด 100.00 100.00 ไทย ซื้อมาขายไปปุ๋ยอินทรีย์ และเป็นผู้ให้บริการภายใน 
     กลุ่มบริษัท
 บริษัท โรงไฟฟ้าน�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
 บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ากัด 100.00 100.00 ไทย ผลติและจ�าหน่ายแอลกอฮอล์หรอืเชือ้เพลงิจากผลผลติ
     การเกษตรและปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์
 บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ากัด 100.00 100.00 ไทย ซื้อมาขายไปน�้าตาลทรายในประเทศ และด�าเนิน
     กิจการทางการเกษตร
 บริษัท น�้าตาลสะหวันนะเขด จ�ากัด 98.49 98.49 ลาว ด�าเนินกิจการทางการเกษตร ผลิตและจ�าหน่าย
     น�้าตาลทรายและกากน�้าตาล
 Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 80.00 80.00 กัมพูชา ผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาล
 Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซื้อมาขายไปและบริการให้ค�าปรึกษา

 *บริษัทมีส่วนร่วมในอ�านาจการควบคุม ดังนั้นจึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย ตามค�านิยามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ชื่อบริษัท อัตราของการถือหุ้น อัตราของการถือหุ้น จัดตั้งขึ้น ประเภทกิจการ
  ทางอ้อม ทางตรงและทางอ้อม ในประเทศ
 2558 2557 2558 2557
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่านบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ากัด* 19.00 19.00 23.11 23.11 ไทย ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน�้ามัน จ�ากัด* 27.86 27.86 28.48 28.48 ไทย ธุรกิจซื้อ-ขาย ให้เช่า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
       และประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�้ามันปาล์ม
 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) * 16.52 16.52 16.59 16.59 ไทย ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแป้งข้าวสาลี   
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ�ากัด* 15.28 15.28 19.30 19.30 ไทย ธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้า
 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ากัด* 20.46 20.46 30.58 30.58 ไทย ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระสอบพลาสติก เส้นใย
       พลาสติก และผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก 
       รวมทั้งซื้อและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก  
       ให้บริการรักษาความปลอดภยั และให้บริการขนถ่าย
       สินค้าส�าหรับเรือบรรทุกสินค้า

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
 Koh Kong Plantation Company Limited 80.00 80.00 80.00 80.00 กัมพูชา ด�าเนินกิจการทางการเกษตร

 *บริษัทมีส่วนร่วมในอ�านาจการควบคุม ดังนั้นจึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย ตามค�านิยามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท (รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม) ยกเว้นบริษัทย่อย 10 แห่ง ซึ่งรอบ  

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

  - บริษัท น�้าตาลท่ามะกา จ�ากัด  - บริษัท โรงงานน�้าตาลนิวกรุงไทย จ�ากัด

  - บริษัท น�้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ากัด  - บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ากัด

  - บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน)  - บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ากัด

  - บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน�้ามัน จ�ากัด  - บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)

  - บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ�ากัด  - บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ากัด 

 งบการเงินรวมจัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน ส�าหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์บัญชีที่คล้ายคลึงกัน 
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  ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันท่ีมีสาระส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัท 

  และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

 2.3 มาตรฐานการายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่

  2.3.1 การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ

   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่    

  โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ถือปฏิบัติส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557  

  เป็นต้นไป เพื่อจัดท�าและน�าเสนองบการเงินนี้ ดังต่อไปนี้ 

   มาตรฐานการบัญชี
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน

   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้

   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า

   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้

   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์พนักงาน

   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

   ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

   ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล

   ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

   ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

   ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ

   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

   การตีความมาตรฐานการบัญชี
   ฉบับที่ 15   สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด�าเนินงาน

   ฉบับที่ 27   การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า

   ฉบับที่ 29   การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

   ฉบับที่ 32   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
 

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 1   การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ 

      คล้ายคลึงกัน

   ฉบับที่ 4   การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

   ฉบับที่ 5   สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

   ฉบับที่ 7   การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

       เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

   ฉบับที่ 10   งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

   ฉบับที่ 12   ข้อตกลงสัมปทานบริการ

   ฉบับที่ 13   โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

   ฉบับที่ 17   การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

   ฉบับที่ 18   การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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   แนวปฏิบัติทางการบัญชี 
   แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล   

   การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อ 

  งบการเงินนี้

  2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้  

   สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะ 

  เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ 

   มาตรฐานการบัญชี
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)  การน�าเสนองบการเงิน
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)  สินค้าคงเหลือ
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)  งบกระแสเงินสด
   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
   ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาก่อสร้าง
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได้
   ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเช่า
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)  รายได้
   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)  ผลประโยชน์พนักงาน
   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ       

       ช่วยเหลือจากรัฐบาล
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
   ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)  ต้นทุนการกู้ยืม
   ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
   ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินเฉพาะกิจการ
   ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
   ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
   ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)  ก�าไรต่อหุ้น
   ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหว่างกาล
   ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)  การด้อยค่าของสินทรัพย์
   ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
   ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

   ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)  การรวมธุรกิจ

   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)   สัญญาประกันภัย

   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

   ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)  การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)    ส่วนงานด�าเนินงาน

   ฉบับที่ 10     งบการเงินรวม

   ฉบับที่ 11     การร่วมการงาน

   ฉบับที่ 12     การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

   ฉบับที่ 13    การวัดมูลค่ายุติธรรม
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   การตีความมาตรฐานการบัญชี
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ 

       กิจกรรมด�าเนินงาน

   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)  สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

   ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)  ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

   ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

   ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

   ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)  รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

   ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สินที่ม ี

       ลักษณะคล้ายคลึงกัน

   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)  สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ 

       แวดล้อม

   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)  การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  (ปรับปรุง 2557) 

        เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)  งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)  ข้อตกลงสัมปทานบริการ

   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

   ฉบับที่ 14    ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและ 

       ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี

   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)   สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)  การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

   ฉบับที่ 20    ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

   ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงิน 

  ของกลุ่มบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทยังได้ประเมิน 

  ผลกระทบและคาดว่าการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติจะ 

  ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทใน 

  งวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

   สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา 

  บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ 

   มาตรฐานการบัญชี
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)  การน�าเสนองบการเงิน

   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)  สินค้าคงเหลือ

   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)  งบกระแสเงินสด

   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

   ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาก่อสร้าง

   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  ภาษีเงินได้

   ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)   สัญญาเช่า
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   มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)  รายได้

   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)  ผลประโยชน์พนักงาน

   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)  การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ      

       ช่วยเหลือจากรัฐบาล

   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

   ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)  ต้นทุนการกู้ยืม

   ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

   ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

   ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

   ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)  ก�าไรต่อหุ้น

   ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินระหว่างกาล

   ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)  การด้อยค่าของสินทรัพย์

   ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)  ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

   ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

   ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2558)  กสิกรรม

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

   ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)  การรวมธุรกิจ

   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)   สัญญาประกันภัย

   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

   ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)  การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)    ส่วนงานด�าเนินงาน

   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินรวม

   ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)  การร่วมการงาน

   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  การวัดมูลค่ายุติธรรม

   การตีความมาตรฐานการบัญชี
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ 

       กิจกรรมด�าเนินงาน
   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
   ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)  ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
   ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)  การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
   ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
   ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)  รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
   ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน การบูรณะ และหนี้สินที่ม ี

       ลักษณะคล้ายคลึงกัน
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)  สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพ 

       แวดล้อม
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   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)  การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) 

        เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  ข้อตกลงสัมปทานบริการ

   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

   ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)  ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและ 

       ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี

   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)  สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

    ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)  การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)  การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)  ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับเหมืองผิวดิน

   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)  เงินที่น�าส่งรัฐ

   ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงิน 

  ของกลุ่มบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการ 

  ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงิน 

  เฉพาะกิจการของบริษัทในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวันและประจ�าไม่เกิน 

  3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน

 3.2 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ชาวไร่ และลูกหนี้อื่น

  ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ชาวไร่ และลูกหนี้อื่นแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้ 

  และการคาดการณ์เกี่ยวกับการรับช�าระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละราย ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

 3.3 สินค้าคงเหลือ

  สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และปรับด้วยค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเผื่อ 

 การลดมูลค่าของสินค้าเคลื่อนไหวช้าหรือล้าสมัย โดยราคาทุนมีวิธีการค�านวณ ดังนี้

  - วัตถุดิบทางตรง และสินค้าส�าเร็จรูปที่ซื้อมาขายไป ค�านวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

  - วัตถุดิบทางอ้อม และวัสดุโรงงานค�านวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว

  - สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าส�าเร็จรูป - น�้าตาลทรายและกากน�้าตาล ค�านวณจากต้นทุนการผลิตถัวเฉลี่ยในแต่ละปีการผลิต  

  ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

  - สินค้าส�าเร็จรูป - ปุ๋ยอินทรีย์ ค�านวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

  - สินค้าระหว่างผลิต - ปุ๋ยอินทรีย์ ค�านวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีเฉพาะเจาะจง 

  - สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าส�าเร็จรูป - แอลกอฮอล์ แป้งสาลี และกระสอบค�านวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

  - อะไหล่เพื่อการซ่อมแซมค�านวณตามวีธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว

  กากอ้อยและผลพลอยได้อื่นที่เกิดขึ้นจากการผลิตน�้าตาลทราย แป้งสาลีไม่ได้มีการจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมที่เกิดขึ้นจากกระบวน

  การผลิตให้ ดังนั้นรายได้จากการขายผลพลอยได้ดังกล่าวจะแสดงเป็นรายการหักจากต้นทุนผลิตในแต่ละฤดูการผลิต

 3.4  ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่าราคาทุนค�านวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 ซึ่งประกอบด้วย มูลค่าที่ดิน ค่าถมที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายโดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและพร้อม 

 ที่จะขาย 
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 3.5 เงินลงทุน

  3.5.1  เงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียและในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธี  

   ราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าและจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบก�าไรขาดทุนเมื่อจ�าหน่ายเงิน 

   ลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า

  3.5.2  เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าและจะบันทึกรับรู้ 

   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบก�าไรขาดทุนเมื่อจ�าหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า

  3.5.3  เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ่งบันทึกเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นเงินลงทุนที่ไม่ระบุ 

   ช่วงเวลาที่จะถือไว้ซึ่งอาจขายเมื่อต้องการเสริมสภาพคล่องและแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่ผู้บริหารจะ 

   แสดงเจตจ�านงเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หรือผู้บริหารต้องการขายเพื่อ 

   เพิ่มเงินทุนในการประกอบกิจการซึ่งจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้บริหารก�าหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมส�าหรับ

   เงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นปกติอย่างสม�่าเสมอ โดยเงินลงทุนนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม    

   ซึ่งค�านวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบัญชี โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในงบก�าไร 

   ขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า

  3.5.4  เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวตามอายุคงเหลือ แสดงมูลค่า 

   ตามวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายและหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนเกิน/ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้จะถูกตัดบัญชี    

   ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�านวนที่ตัดจ�าหน่ายนี้รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 

  3.5.5  เงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อ   

   การด้อยค่า (ถ้ามี) และจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนทั่วไปในงบก�าไรขาดทุนเมื่อจ�าหน่ายเงินลงทุนหรือเงิน 

   ลงทุนเกิดการด้อยค่า

 3.6 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี

  ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี เป็นต้นทุนสะสมจากการเพาะปลูกอ้อย ประกอบไปด้วย ต้นทุนการซื้อพันธุ์อ้อย ต้นทุนอ้อยที่เก็บเกี่ยว

  เพื่อขยายพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อ 

 การด้อยค่า ส่วนอ้อยที่เก็บเกี่ยวเพื่อโอนเป็นต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตและต้นทุนของสินค้าที่ขาย ณ วันที่เก็บเกี่ยว วัดมูลค่าโดย 

 ใช้มูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขาย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของอ้อยจะพิจารณาจากราคาที่บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่า

  จะรับซื้อจากชาวไร่อ้อยในแต่ละพื้นที่

 3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารและโกดังเพื่อให้เช่า ที่ดินวัดมูลค่าด้วยราคาทุน    

 ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารและโกดังเพื่อให้เช่า วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  

 (ถ้ามี) 

  ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารและโกดังเพื่อให้เช่าค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ 

 เท่ากับ  5 - 20 ปี

  มูลค่ายุติธรรมค�านวณจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

  และตลาดหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทนในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพ่ือหามูลค่าคงเหลือและอายุการใช้งาน 

 คงเหลือสุทธิของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาที่ตีใหม่หมายถึง มูลค่ายุติธรรมซึ่งก�าหนดจากราคาตลาด 

 ณ วันที่มีการตีราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

  การตีราคาใหม่ด�าเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งมีนโยบายที่จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราว  

 เพ่ือมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ ส่วนที่เพิ่มขึ้นของราคา      

 ที่ประเมินใหม่จะถูกบันทึกตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้บัญชีผลก�าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ ส�าหรับส่วนที่ลดลงของราคา 

 ที่ประเมินใหม่จากราคาทุนจะถือเป็นรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงในงบก�าไรขาดทุน 
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  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ (ยกเว้นเครื่องจักรของ

 บริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลและกากน�้าตาล) ดังนี้  

    ส่วนปรับปรุงที่ดิน     5 - 61 ปี

   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง    2 - 58 ปี

   เครื่องจักรและอุปกรณ์    3 - 43 ปี

   ยานพาหนะและเครื่องมือกลทุ่นแรง   4 - 20 ปี

   เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน   3 - 20 ปี

  เครื่องจักรของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาลค�านวณค่าเสื่อมราคาตามจ�านวนชั่วโมง 

 การผลิตของเครื่องจักรโดยคิดเทียบเป็นประมาณ 5 - 50 ฤดูการผลิต โดยใช้ข้อมูลจากก�าลังการผลิตของเครื่องจักรซึ่งประมาณ   

 โดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท 

  ค่าเสื่อมราคาที่ค�านวณได้ข้างต้นได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ 

 ระหว่างก่อสร้าง

  ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินที่กู้ยืมมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโครงการระหว่างก่อสร้าง และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง ได้น�าไปรวมเป็นราคาทุน 

 ของงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร

 3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

  ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ทั้งนี้ อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 

 ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่าง  5 - 10 ปี

  ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในต่างประเทศใช้อัตราที่กฎหมายในแต่ละท้องถิ่นก�าหนด

  ผลขาดทุนที่จากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่นเมื่อเกิดรายการ

 3.10 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน

  สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน บันทึกมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ณ วันที่รายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่า 

 ลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะท�าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และหากพบว่า 

 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับ 

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก�าไรขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์  

 หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า)

 3.12 หุ้นกู้

  หุ้นกู้ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนโดยค�านวณจากมูลค่ายุติธรรมของเงินที่ได้รับ ซึ่งประกอบด้วย เงินกู้ที่ได้รับสุทธิด้วยต้นทุนทางตรง 

 ในการออกหุ้นกู้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าแต่งตั้งผู้แทนออกหุ้นกู้ และค่าที่ปรึกษาในการออกหุ้นกู้ ซึ่งตัดจ่ายด้วยวิธีเส้นตรง

  ซึ่งไม่แตกต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมีนัยส�าคัญ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุหุ้นกู้ตามยอดคงเหลือ 

 ของหุ้นกู้ในแต่ละงวด ส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอื่นแสดงมูลค่าราคาทุนซึ่งบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเกิดหนี้สินเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับปี

 3.13 ประมาณการหนี้สิน

  บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ 

 จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง 

 เศรษฐกิจเพื่อจ่ายช�าระภาระผูกพันและจ�านวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่าย      

 ที่จ่ายช�าระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพยแ์ยก 

 ต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจ�านวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบก�าไรขาดทุน

 โดยแสดงสุทธิจากจ�านวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้
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 3.14 ผลประโยชน์พนักงาน

  3.14.1 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

    บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานของบริษัทที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนโดยพนักงานจ่าย 

   สะสมเป็นรายเดือนตามอัตราร้อยละของเงินเดือนประจ�า และบริษัทจ่ายสมทบเป็นรายเดือนตามอัตราเงินเดือนประจ�า 

   ของพนักงาน บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์และข้อก�าหนดตามพระราช 

   บัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

    เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

  3.14.2 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

    บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 

   แรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค�านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานดังกล่าว 

   จากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  

   (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่า 

   จะต้องจ่ายในอนาคตโดยค�านวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการ

    ลาออก อัตราการเสียชีวิต อายุงานและปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใช้ในการค�านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิง 

   จากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้  

   ในรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการ ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ 

   พนักงานจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุน เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน 

 3.15 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ

  สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน�าค่าหุ้นส่วนเกินนี้ ตั้งเป็นทุนส�ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนี้ 

 จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 3.16 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

  3.16.1 ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็นผลต่างระหว่างราคาสุทธิตามบัญชีของ   

   เงินลงทุนที่ได้รับมากับต้นทุนการซื้อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่ง 

   การลงทุนดังกล่าวเป็นการรวมกิจการที่มีผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหารชุดเดียวกัน โดยผลขาดทุนดังกล่าวได้แสดงในงบแสดง 

   ฐานะการเงินภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นและตัดจ�าหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุน

  3.16.2 ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย เป็นผลต่างระหว่างเงินลงทุนตามสัดส่วนของบริษัทย่อยที่ 

   เปลี่ยนแปลงกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย โดยผลขาดทุน 

   ดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นและตัดจ�าหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยนั้น

 3.17 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

  อ�านาจควบคุมหรือส่วนได้เสียที่ไม่ได้เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมแยกแสดงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น

  ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและรายการก�าไร  (ขาดทุน)  สุทธิของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมแยกแสดงในงบก�าไรขาดทุนรวม 

 3.18 การรับรู้รายได้

  รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ แสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า มีนโยบายดังนี้

  3.18.1 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�าคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว  

   และจะไม่รับรู้รายได้หากบริษัทยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส�าคัญใน 

   การได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้      

   อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า

  3.18.2 รายได้จากการให้บริการซึ่งระยะเวลาการให้บริการสั้นรับรู้เมื่อมีการให้บริการแล้วเสร็จ

  3.18.3 รายได้ค่าเช่ารับรู้รายได้ตามระยะเวลาที่ให้เช่า

  3.18.4 รายได้จากการขายที่ดินรับรู้เป็นรายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับผู้ซื้อแล้ว 
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  3.18.5 รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินรับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงก�าหนดช�าระตามวิธีอัตราก�าไรขั้นต้น ในกรณีที่เงินค่างวด 

   ที่ถึงก�าหนดช�าระเก็บได้สูงกว่าอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้เท่าอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ และจะหยุด

    การรับรู้เป็นรายได้ทันทีเมื่อผู้ซื้อขาดการช�าระเกินกว่า 3 งวดติดต่อกัน  

    เงินค่างวดส่วนที่เก็บได้เกินกว่าอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จจะบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากผู้ซื้อและแสดงเป็นหนี้สินอื่น 

   ในงบแสดงฐานะการเงิน

  3.18.6 รายได้ขายไฟฟ้าและไอน�้ารับรู้เมื่อส่งมอบและลูกค้ายอมรับการส่งมอบนั้น

  3.18.7 ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับจากการซื้อลดตั๋วเงินรับรับรู้รายได้ตามงวดระยะเวลา

  3.18.8 เงินปันผลรับรู้รายได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล

  3.18.9 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)

 3.19 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายมีนโยบายดังนี้

  3.19.1 ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน ค�านวณโดยแบ่งสรรต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค�านึงถึงต้นทุน 

   ที่เกิดขึ้นจริง) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขายในงบก�าไรขาดทุนตามสัดส่วนของ 

   การรับรู้รายได้

  3.19.2 ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)

 3.20 สัญญาเช่า

  สัญญาเช่าด�าเนินงาน

  สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน  

 ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

  สัญญาเช่าการเงิน

  สัญญาเช่าอุปกรณ์ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น 

 สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่าย ฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงิน

  ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ส่วนดอกเบี้ยที่เกี่ยวกับการเช่าค�านวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะ

  เวลาของสัญญาและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินตามอายุ

  การใช้งานโดยประมาณของอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรง

 3.21 ต้นทุนทางการเงิน

  ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�านองเดียวกันบันทึกในงบก�าไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้น

  ในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์

  ดังกล่าวก่อนที่จะน�ามาใช้เองหรือเพื่อขาย 

 3.22 รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ

  รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือ 

 ของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตรา   

 แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริงแสดงรวมไว้เป็นรายได้หรือ 

 ค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปี

  การแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นเงินบาทเพื่อท�างบการเงินรวมใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

   ก. สินทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

   ข. ส่วนของผู้ถือหุ้น แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

   ค. รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี

  ก�าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินที่ใช้เงินตราต่างประเทศ แสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น
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 3.23 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูก 

 ควบคุมโดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย 

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

 และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับบริษัท ผู้บริหารที่ส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอ�านาจในการ 

 วางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซ่ึงมีอ�านาจชักจูง 

 หรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญไม่ว่า    

 โดยทางตรงหรือทางอ้อม

 3.24 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจ�านวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  3.24.1 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน

    ภาษีเงินได้ที่ต้องช�าระในงวดปัจจุบันค�านวณจากก�าไรทางภาษีส�าหรับปี ก�าไรทางภาษีแตกต่างจากก�าไรที่แสดงในงบก�าไร 

   ขาดทุนเบ็ดเสร็จ เนื่องจากก�าไรทางภาษีไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื่นๆ และ    

   ไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันค�านวณโดยใช้อัตรา 

   ภาษีที่บังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

  3.24.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

     ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับ 

   มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการค�านวณก�าไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้     

   รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่าง 

   ช่ัวคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�าไรทางภาษีจะมีจ�านวนเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ 

   ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก 

   ปรับลดลง เมื่อก�าไรทางภาษีที่จะน�ามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะท�าเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท 

   และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้

  บริษัทและบริษัทย่อยค�านวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่คาดว่าจะจ่ายช�าระหนี้สินภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้าง 

 แน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

  ในงบการเงินรวม สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแยกพิจารณาของแต่ละบริษัทในกลุ่ม 

 บริษัท และบริษัทจะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด 

 บัญชีของอีกบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทได้ก็ต่อเม่ือบริษัททั้งสองมีสิทธิตามกฏหมายที่จะจ่ายช�าระหรือรับคืนภาษีด้วยจ�านวนสุทธ ิ

 จ�านวนเดียวได้ และบริษัททั้งสองต้ังใจท่ีจะจ่ายช�าระหรือรับคืนภาษีเงินได้ด้วยจ�านวนสุทธิจ�านวนเดียว และบริษัททั้งสองตั้งใจจะรับ 

 ช�าระสินทรัพย์หรือช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

 3.25 ก�าไรต่อหุ้น

  ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ถือโดย 

 บุคคลภายนอกในระหว่างปีสุทธิจากหุ้นทุนซื้อคืน และก�าไรต่อหุ้นปรับลด (ถ้ามี) ค�านวณจากจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ 

 รวมสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด

 3.26 ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน

  ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยส่วนงานธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือ     

 ให้บริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนซึ่งแตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น

 3.27 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

  สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ 

 การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเกณฑ์การวัดมูลค่า 

 ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
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  ตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทลงทุนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาสินค้า   

 โดยก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาสินค้าในอนาคตที่สินทรัพย์หรือหนี้สินที่เก่ียวข้องจะได้รับหรือจ่ายช�าระ ก�าไรหรือขาดทุนจาก 

 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์จะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ

 3.28 การใช้ประมาณการทางบัญชี

  ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย  

 ต้องอาศัยดุลยพินิจในการก�าหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดง 

 จ�านวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้

  และค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลารายงาน ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์   

 ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการดังกล่าว 

4. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 4.1 รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                  หน่วย : พันบาท

 ประเภทรายการ   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

 ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขาย 3 886 - -

 โอนค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 33,189 41,753 148 2,991

 ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายช�าระ 182,253 228,379 43,598 100,185

 ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์ 8,982 15,790 - 5,351

 โอนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 19,299 - 12,082 -

 โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 122 - -

 โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ 

    สินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ด�าเนินงาน 210,280 2,305 - -

 โอนสินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ด�าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 43,391 - 99,889 -

 โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 15,040 - -

 โอนสินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ด�าเนินงานเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 236 - - -

 โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 73,286 - -

 โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ 

    สินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ด�าเนินงาน 31,743 41,047 - -

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลงจากการหักกลบกับเงินปันผลรับ - -  174,000 689,765

 โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวเป็นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 60,000 504 - -

 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

                   หน่วย : พันบาท

 ประเภทรายการ   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558  2557 

 เงินสด    3,333 4,448 939 1,302

 เงินฝากธนาคารแบบกระแสรายวัน 35,513 30,381 7,907 9,550

 เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ 238,633  211,156 33,360 368

 เงินฝากประจ�าอายุไม่เกิน 3 เดือน 10,000 10,000 - -

  รวม    287,479 255,985 42,206 11,220 
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5. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ยอด    

คงเหลือและรายการระหว่างกันที่ส�าคัญระหว่างบริษัทและกับบริษัทย่อยกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

 5.1 ยอดคงเหลือที่ส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

                 หน่วย : ล้านบาท

 ประเภทของยอดคงเหลือ   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
  บริษัทย่อย  - - 204.74 180.61
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  2.89 12.80 0.21 0.01
   รวม     2.89 12.80 204.95 180.62
 เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น) 
  บริษัทย่อย  - - 1,083.24 1,299.75
  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  
  บริษัทย่อย  - - 1,588.02 2,538.86
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
  บริษัทย่อย  - - 37.70 6.90
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.24 0.18 0.38 -
   รวม  1.24 0.18 38.08 6.90
 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 
  บริษัทย่อย  - - 4,283.24 -
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
  บริษัทย่อย  - - 67.35 34.80
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.17 3.75 0.08 3.74
   รวม  0.17 3.75  67.43 38.54 
 ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น) 
  บริษัทย่อย  - - 3.66 0.91
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.12 0.08 0.07 0.04
   รวม  0.12 0.08 3.73 0.95
 เงินกู้ยืมระยะสั้น 
  บริษัทย่อย  - - 1,259.00 677.00
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6.10 3.20 6.10 3.20
   รวม  6.10 3.20 1,265.10 680.20
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  
  บริษัทย่อย  - - - 0.03
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.59 - 0.59 -
   รวม  0.59 - 0.59 0.03
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ 
  บริษัทย่อย  - - 0.58 0.55
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.39 1.22 1.34 1.22
   รวม  1.39 1.22 1.92 1.77
 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม     

คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.00 - 3.64 ต่อปี และร้อยละ 2.63 - 3.88 ต่อปี ตามล�าดับ 
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 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย เป็นเงินให้กู้ยืมครบก�าหนดช�าระคืนภายในปี 2561 และ 2563 และคิดดอกเบี้ย

ในอัตราร้อยละ 2.03 - 3.73 ต่อปี

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 

คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.00 - 3.64 ต่อปี และร้อยละ 1.25 - 2.55 ต่อปี ตามล�าดับ

 5.2 รายการค้าที่ส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                  หน่วย : ล้านบาท

 ประเภทรายการ    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

 รายได้จากการขายและการให้บริการ   
  บริษัทย่อย  - - 3,093.21 3,117.28
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 48.72 94.19 26.93 -
   รวม  48.72 94.19 3,120.14 3,117.28
 ต้นทุนขายและการให้บริการ
  บริษัทย่อย  - - 2,127.87 2,298.86
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.21 8.39 - 6.42
   รวม  1.21 8.39 2,127.87 2,305.28
 รายได้อื่น 
  บริษัทย่อย  - - 1,246.24 118.81
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6.13 6.40 5.01 3.96
   รวม  6.13 6.40 1,251.25  122.77
 ค่าใช้จ่ายในการขาย 
  บริษัทย่อย  - - 23.63 17.56
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
  บริษัทย่อย  - - 1.65 1.77
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26.95 25.08 16.28 13.85
   รวม  26.95 25.08 17.93 15.62 
 ต้นทุนทางการเงิน  
  บริษัทย่อย  - - 19.81 23.57
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.17 - 0.17 -
   รวม  0.17 - 19.98 23.57

 นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกัน

 - การซื้อ-ขายคืนน�้าตาลทรายดิบระหว่างกันในกลุ่มบริษัท ก�าหนดราคาจากราคาตลาดโลกที่ท�าการซื้อขาย 

 - กรณีสัญญาซื้อขายน�้าตาลทรายที่จัดท�าในนามของกลุ่มบริษัท ซ่ึงได้จัดสรรปริมาณการขายในแต่ละบริษัทแล้ว หากบริษัทใดในกลุ่มมี 

 น�้าตาลทรายไม่พอขาย จะซื้อสินค้าจากบริษัทในกลุ่มด้วยราคาเดียวกันกับสัญญาซื้อขายน�้าตาลทรายดังกล่าว

 - สินค้าอื่นๆ (นอกเหนือจากน�้าตาลทราย) ที่ซื้อ-ขายระหว่างกันใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่งสูงกว่าราคาทุน

 - ราคาซื้อ - ขายสินทรัพย์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสูงกว่าราคาทุน

 -  รายได้จากการขายวัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งสูงกว่าราคาทุน

 - รายได้จากการให้เช่าที่ดินแก่บริษัทย่อยเป็นไปตามสัญญาเช่า ซึ่งมีอายุ 30 ปี นับแต่วันที่ 25 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2578  

 อัตราค่าเช่าปีละ 0.11 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี เมื่อครบก�าหนดสัญญา กรรมสิทธิ์ในบรรดาสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่ได้ 

 ก่อสร้างในที่ดินที่เช่าจะตกเป็นของผู้ให้เช่า

 - รายได้จากการให้เช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรมีอายุสัญญาเช่า 1-3 ปี ซึ่งเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

 - รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เป็นไปตามราคาปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

 - ค่าฝากสินค้าคิดตามปริมาณสินค้าและระยะเวลาการฝากซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด

 - ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนกันจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
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 5.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประกอบด้วย

 รายชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องโดย
 

  บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันและผู้บริหารร่วมกัน
 บริษัท ราชาเซรามิค จ�ากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
 บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ�ากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันและผู้บริหารร่วมกัน
 บริษัท เค.เค.วู้ด อินดัสตรี จ�ากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
 บริษัท อมาโก้ จ�ากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
 บริษัท ราชาชูรส จ�ากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
 บริษัท น�้าตาลราชบุรี จ�ากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย
 บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ�ากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย
 บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จ�ากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย
 นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์  นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าของร่วมในอาคารชุด

  กิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นทั้งหมดเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

  บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ�ากัด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของกลุ่มบริษัท แต่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการของ 

 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ�ากัด บางท่านเป็นกรรมการในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท เค.เอส.แอล.  

 เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)

 6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

                  หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

  ลูกหนี้การค้า   1,225,674 1,656,881 652,451 840,260
  ลูกหนี้ชาวไร่    332,715 322,652 193,882  206,389
  ลูกหนี้ส�านักงานกองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย 652,138 - 383,350 -
  ลูกหนี้อื่น   34,483 24,225 19,967 46,702
  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 37,025 45,247 9,128 19,947
  เงินทดรองจ่าย  21,437 54,971 5,793 8,066
  เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ - - 1,083,236 1,299,751
  รายได้ค้างรับ   62,191 78,199 48,008 16,732
   รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  2,365,663 2,182,175 2,395,815 2,437,847
 

 6.1 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

                  หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
 
  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 21,238 10,173 196,419 136,860
  กิจการอื่น   1,222,837 1,672,878 456,032 703,400
  รวม    1,244,075 1,683,051 652,451 840,260
  หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,401) (26,170) - -

   รวมลูกหนี้การค้า  1,225,674 1,656,881 652,451 840,260
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 การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

  6.1.1 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

                  หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

   ลูกหนี้การค้าในประเทศ  
    ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 15,172 9,031 190,623 128,846
   เกินก�าหนดช�าระไม่เกิน 3 เดือน 6,066 1,142 5,796       8,014
        รวม  21,238 10,173 196,419 136,860

 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย  มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันถึง 90 วัน

  6.1.2 ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น

                  หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

   ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาล
    ลูกหนี้การค้าในประเทศ  
      ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ  152,848 204,362 57,141  37,750  
    เกินก�าหนดช�าระไม่เกิน 3 เดือน 64,477 93,823 31,913  22,918  
    เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน - 892 - -  
    เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 9 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 80 - - -  
    เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 12 เดือน 1,333 93 -  -  
     รวม 218,738 299,170 89,054 60,668  
    ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ 
    ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 550,410 844,926 358,562  642,732  
    ก�าหนดช�าระไม่เกิน 3 เดือน 8,416 - 8,416  -  
     รวม 558,826  844,926 366,978  642,732  
      รวมธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาล 777,564  1,144,096 456,032  703,400  
   ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแอลกอฮอล์และไฟฟ้า 
    ลูกหนี้การค้าในประเทศ  
       ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 146,896 276,728 -  -  
         เกินก�าหนดช�าระไม่เกิน 3 เดือน 54,206 24,361 -  -  
   รวมธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแอลกอฮอล์และไฟฟ้า 201,102 301,089 -  -  
   ธุรกิจอื่น 
    ลูกหนี้การค้าในประเทศ 
      ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 145,020 125,839 -  -  
      เกินก�าหนดช�าระไม่เกิน 3 เดือน 75,683 65,046 -  -  
      เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน 6,861 200 -  -  
         เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 1 - -  -  
      เกินก�าหนดช�าระมากกว่า 12 เดือน 16,606 36,608 -  -  
      รวมธุรกิจอื่น 244,171 227,693 -  -  
      รวมทั้งสิ้น 1,222,837 1,672,878 456,032  703,400  
   หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,401) (26,170) -  -  
      รวมลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น 1,204,436 1,646,708 456,032  703,400  

   โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 วันถึง 90 วัน
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 6.2  ลูกหนี้ชาวไร่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

                  หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

  ลูกหนี้ค่าอ้อย

   ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555  19,930 21,908 3,534 4,461

   ฤดูการผลิตปี 2554/2555 28,590 30,053 3,452 3,581

   ฤดูการผลิตปี 2555/2556   28,583 32,849 6,774 7,505

   ฤดูการผลิตปี 2556/2557   44,257 53,038 7,120 9,334

   ฤดูการผลิตปี 2557/2558    66,293 - 15,586 -

      รวมลูกหนี้ค่าอ้อย   187,653 137,848 36,466 24,881

  เงินทดรองจ่าย

   ฤดูการผลิตปี 2557/2558  -  183,275 - 182,959

   ฤดูการผลิตปี 2558/2559 168,934 24,114 163,646 9,424

   รวมเงินทดรองจ่ายค่าอ้อย 168,934 207,389 163,646 192,383

  ลูกหนี้ค่าน�้ามัน ค่าปุ๋ยและบริการอื่น 12,969 6,146 12,844 6,146

     รวม   369,556 351,383 212,956 223,410

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (36,841) (28,731) (19,074) (17,021)

     รวมลูกหนี้ชาวไร่  332,715 322,652 193,882 206,389

 6.3 ลูกหนี้ส�านักงานกองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย
  ในฤดูกาลผลิต 2557/2558 ประมาณการราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นสุดท้ายต�่ากว่า 

 ราคาขั้นต้น ซ่ึงตามพระราชบัญญัติอ้อยและน�้าตาลทราย พ.ศ. 2527มาตรา 56 ก�าหนดให้กองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายจ่ายเงิน 
 ชดเชยให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว โดยชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน ซ่ึง ณ วันที่ 31 ตุลาคม  
 2558 ลูกหนี้ส�านักงานกองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยผลต่างจากการที ่
 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าอ้อยข้ันต้นท่ีประกาศราชกิจจานุเบกษาตามหมายเหตุข้อ 17 แก่ชาวไร่อ้อยสูงกว่าค่าอ้อยขั้นสุดท้ายจาก 
 การประมาณการของฝ่ายบริหารจ�านวน 454.84 ล้านบาท และ 267.27 ล้านบาท ตามล�าดับ และเงินชดเชยให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย 
 ซึ่งค�านวณจากผลต่างของอัตราผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นสุดท้ายที่ต�่ากว่าขั้นต้นจ�านวน 197.30 ล้านบาท  
 และ 116.08 ล้านบาท ตามล�าดับ 

7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

                  หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย - - 1,588,016 2,538,855
  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น  - 120,000 - 120,000
  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ 808,869 888,687  85,736 134,682
  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งป ี 60,000 - 60,000 -
  ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี 227,766 225,506 50,643 45,150
   รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 1,096,635 1,234,193 1,784,395 2,838,687

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นการให้กู้ยืมในรูปเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ซึ่งชาวไร่ได้น�ามาขาย

ลดให้กับบริษัทและบริษัทย่อย โดยคิดดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์
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8. สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

                  หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

   น�้าตาลทรายและกากน�้าตาล 2,522,031 2,882,323 1,670,640 1,150,595

  แอลกอฮอล์และปุ๋ยอินทรีย์  318,219 464,016 - -

  แป้งสาลี   689,741 343,002 - -

  กระสอบ   23,881 11,913 - -

  กากอ้อย   49,888 128,367 - -

  วัสดุโรงงาน   207,880 234,029 159,027 176,282

  อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม 467,485 469,405 393,951 402,543

      4,279,125 4,533,055 2,223,618 1,729,420

  หัก ค่าเผื่อสินค้าและวัสดุโรงงานเสื่อมสภาพ (6,129) (6,129) (6,129) (6,129)

   ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (164,073) (178,585) (24,898) (338)

   รวมสินค้าคงเหลือ  4,108,923 4,348,341 2,192,591 1,722,953

 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                   หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

   ยอดยกมาต้นปี   (178,585) (84,733) (338) -

  บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี - บันทึกเป็นต้นทุนขายส�าหรับปี (112,013) (178,585) (24,898) (338)

  หัก โอนกลับระหว่างปี 126,525 84,733 338 -

  ยอดคงเหลือปลายปี  (164,073) (178,585) (24,898) (338)
 

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ต้นทุนของสินค้าที่บันทึกเป็นต้นทุนขายในงบการเงินรวม มีจ�านวน 14,417.77 ล้านบาท 

และ 13,936.27 ล้านบาท ตามล�าดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน 7,426.71 ล้านบาท และ 7,535.57 ล้านบาท ตามล�าดับ

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ประกอบด้วย

  งบการเงินรวม

                  หน่วย : พันบาท

 ชื่อบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
 ทุนที่ช�าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน
   ร้อยละ ร้อยละ วิธีราคาทุน   วิธี เงินปันผล  วิธีราคาทุน   วิธี เงินปันผล
      ส่วนได้เสีย   ส่วนได้เสีย
 2558 2557  2558 2557  

บริษัทร่วม                 

 บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ากัด 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800  38,658 585 73,800  25,664  390

   รวม       73,800  38,658 585  73,800  25,664  390
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ

                  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
   2558 2557  2558 2557  2558 2557 2558 2557

บริษัทร่วม

 บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ากัด 200,000 200,000 32.50 32.50 73,800   73,800 585  390

  รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม      73,800 73,800 585 390

บริษัทย่อย

 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน) 145,200 145,200 23.82 23.82 81,967  81,967  17,292 8,300

 บริษัท โรงงานน�้าตาลนิวกรุงไทย จ�ากัด 1,000,000 1,000,000 95.78 95.78 834,394  834,394 -   -

 บริษัท น�้าตาลท่ามะกา จ�ากัด 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337  523,337  108,257  324,772 

 บริษัท น�้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ากัด 500,000 500,000 98.61 98.61 569,284  569,284  -  -

 บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ากัด 840,000 840,000 40.77 40.77 319,134  319,134  - -

 บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ากัด 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775  6,775 678  1,355

 บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ากัด 10,000 10,000 100.00 100.00 9,119  9,119  -  -

 บริษัท โรงไฟฟ้าน�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด 800,000 800,000 100.00 100.00 799,972  799,972  - -

 บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ากัด 610,000 610,000 100.00 100.00 609,986  609,986  914,978  914,978

 บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ากัด 300,000 300,000 100.00 100.00 300,000 300,000   60,000   60,000

 บริษัท น�้าตาลสะหวันนะเขด จ�ากัด* 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�ากัด 50,000  50,000 4.11 4.11 2,061 2,061 - -

 บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน�้ามัน จ�ากัด 500,000 500,000 0.62 0.62 3,089   3,089   - -

 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 399,000 285,000 0.07 0.07 313  196  16  20

 บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ�ากัด 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509  - -

 บริษัท ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ�ากัด 320,000 80,000 10.12 10.12 32,408 8,108 - -

     รวม     6,186,612 6,162,195 1,101,221 1,309,425

 หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน     (5,884) (5,884) - -

     รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      6,180,728 6,156,311 1,101,221 1,309,425

 รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย     6,254,528 6,230,111 1,101,806 1,309,815
 

* เป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง Koh Kong Plantation Company Limited ซึ่งบริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. ในสัดส่วน 

 ร้อยละ 80 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557  โดย Koh Kong Plantation Company Limited มีข้อก�าหนดให้เลิกกิจการหากมีผลขาดทุนเกินกว่า     

 ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และไม่สามารถแก้ไขการขาดทุนดังกล่าวได้ภายใน 1 ปี
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 รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                  หน่วย : พันบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557

  ยอดยกมาต้นปี 6,230,111 6,230,111

 ลงทุนเพิ่ม 

   บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 117 -

  บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ากัด 24,300 -

 ยอดคงเหลือปลายปี 6,254,528 6,230,111
 
 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุน จ�านวน 114.00 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ�านวนไม่เกิน 57,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยตามสัดส่วน 
 จ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาจองซื้อ 3 บาท ต่อหุ้น

 
 2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ�านวนไม่เกิน 57,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ TMILL-W1 ในอัตรา 1 หุ้น 

 สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้นอายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออก 
 และเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ

 ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400.00 ล้านบาท 
และได้มีการเรียกช�าระค่าหุ้นไปแล้วจ�านวน 75.00 บาทต่อหุ้น

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

                  หน่วย : พันบาท

                                                                       อัตราของการถือหุ้น
         ทั้งทางตรงและทางอ้อม        งบการเงินรวม        งบการเงินเฉพาะกิจการ
        2558 2557  2558 2557 2558 2557
   ร้อยละ ร้อยละ

 เงินลงทุนทั่วไป
   -  บริษัท อ้อยและน�้าตาลไทย จ�ากัด 3.93 3.93 787 787 323 323
  -  บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ�ากัด 7.36 7.36 8 8 2 2
  -  บริษัท มัดแมน จ�ากัด 9.46 9.46 350,000 350,000 350,000 350,000
  - กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม   20,000 - 20,000 -
   รวม       307,795 350,795 370,325 370,325
 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย    2,068 4,496 - -
 หัก  การปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคายุติธรรม   (718) (721) - -
   สุทธิ     1,350 3,748  - -
 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด - พันธบัตรรัฐบาล   10,696 20,615  - 6,367
 หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม   (308) (1,779)  - (156) 

   ส่วนที่จะถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี   (6,817)  -   -  -
   สุทธิ      3,571 18,836  - 6,211
    รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น    375,716 373,379  370,325 356,536  
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11. เงินให้กู้ยืมระยะยาว
 เงินให้กู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย  

                          หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 25

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย -  - 4,283,238 -

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น 120,000 - 120,000 -

 ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 667,430 689,865 126,025 119,081

 หัก  ส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี  

  (แสดงรวมอยู่ในเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดูหมายเหตุข้อ 7) (287,766) (225,506) (110,643) (45,150)

  รวม   499,664 464,359 4,418,620 73,931

 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (19,186) (19,383) (8,882) (8,881)

  รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว 480,478 444,976 4,409,738 65,050

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น จ�านวน 120.00 ล้านบาท ก�าหนดรับช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดทุก 6 เดือน โดยรับ

ช�าระในวันท�าการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคมของทุกปี รวม 4 งวดๆ ละ 30.00 ล้านบาท โดยเริ่มรับช�าระงวดแรกใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี ก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน เงินกู้ยืมดังกล่าวค�้าประกันโดยหุ้นและที่ดินของ

สองบริษัทที่ผู้กู้ยืมเป็นกรรมการ

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมเงินให้กู้ยืมแก่

บุคคลอื่นและกิจการอื่นจ�านวน 28.24 ล้านบาท และ 32.00 ล้านบาท ตามล�าดับ เพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรไปเพาะปลูกให้กับบริษัท

ย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งของบริษัท สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอายุ 3 - 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR+1.00 ต่อปี ก�าหนดให้จ่ายช�าระคืน

เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายปี โดยบริษัทมีกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรกลการเกษตรที่ผู้กู้ซื้อ และบริษัทสามารถขายคืนเครื่องจักรให้กับผู้ขาย

ได้หากผู้กู้ผิดนัดช�าระหนี้

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยส่วนที่เหลือเป็นเงินให้ชาวไร่กู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินเพื่อการเพาะปลูกอ้อย 

และซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรของบริษัทย่อยโดยท�าสัญญากู้ระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 8 ปี ขึ้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อยละ 5.50 - 8.50 ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่ชาวไร่ใช้ที่ดินและยานพาหนะเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน

12. ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
 รายการเคลื่อนไหวของต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

  ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 542,707 479,509 41,480 39,714
 ต้นทุนจ่ายเพิ่มระหว่างปี  
  - ต้นทุนการปลูกอ้อย 284,556 287,478 21,790 33,091
  - โอนจากค่าเสื่อมราคา 33,189 41,753 148 2,991
 ต้นทุนสะสมของอ้อยที่เพาะปลูก 860,452 808,740 63,418 75,796
  - ต้นทุนตัดจ่ายอ้อยระหว่างปี (357,006) (272,980) (38,363) (34,316)
 ราคาตามบัญชีปลายปี 503,446 535,760 25,055 41,480
 (ขาดทุน) โอนกลับจากการด้อยค่า  (3,658) 376 - -
 ขาดทุนจากอ้อยเสียหาย (12,039) (5,695) (244) -
 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 30,177 12,266 - -
 ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 517,926 542,707 24,811 41,480
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 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีในราคาทุนหักต้นทุนตัดจ่ายและค่าเผื่อการด้อยค่า เนื่องจากอายุการปลูก

อ้อยมีระยะเวลาประมาณ 10 - 13 เดือน และมูลค่ายุติธรรมของอ้อยมีความผันผวน ตามสภาวะอากาศของพ้ืนที่ที่เพาะปลูกซึ่งมีผลต่อ

ปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ้อย

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีส่วนหนึ่งจ�านวนเงิน 467.58 ล้านบาท และจ�านวนเงิน 476.32 

ล้านบาท ตามล�าดับ เป็นของบริษัทย่อยสองแห่ง ซึ่งเพาะปลูกบนที่ดินเช่า ดังนี้

 - บริษัทย่อยแห่งที่ 1 จ�านวน 157.85 ล้านบาท และ 158.72 ล้านบาท ตามล�าดับ เพาะปลูกบนที่ดินเช่าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐ 

 ประชาธิปไตยประชาชนลาวตามหมายเหตุข้อ 29.8.1

 - บริษัทย่อยแห่งที่ 2 จ�านวน 309.73 ล้านบาท และ 317.60 ล้านบาท ตามล�าดับ เพาะปลูกบนที่ดินเช่าจากรัฐบาลของราชอาณาจักร 

 กัมพูชาตามหมายเหตุข้อ 29.8.2

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 รายการเคลื่อนไหวของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้
 
 2558

                  หน่วย: พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
     ที่ดิน ส่วน อาคาร สินทรัพย์ รวม ที่ดิน อาคาร รวม  
      ปรับปรุง และโกดัง ระหว่าง   และโกดัง  
      ที่ดิน  ก่อสร้าง  

 ร�ค�ทุน:

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 1,307,420 6,842 1,913,395 248 3,227,905  250,292 397,522 647,814

  ปรับปรุงและจัดประเภท 127,597 (252) 34,420 - 161,765 101,023 - 101,023

  โอนเข้า   - 248 - - 248 - - -

  โอนออก   - - - (248) (248) - - -

  ซื้อเพิ่ม   1,300  4 4,681 - 5,985 - - -

  จ�าหน่าย   - - (857) - (857) - - -

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 1,436,317 6,842 1,951,639 - 3,394,798 351,315 397,522 748,837

	 ค่�เสื่อมร�ค�สะสม:

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - (3,939) (322,234) - (326,173) -   (237,742)  (237,742)

  ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - (110) (37,553) - (37,663) -  (4,231)  (4,231)

  จ�าหน่าย   - - 124 - 124 - - -

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 - (4,049) (359,663) - (363,712)  -  (241,973)  (241,973) 
 

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�:	

   ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557  (3,035) - (720) - (3,755) (316) - (316)

  จัดประเภท  (1,134) - - - (1,134) (1,134) - (1,134)

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 (4,169) - (720) - (4,889) (1,450)   -   (1,450)  

 มูลค่�สุทธิต�มบัญชี:	  

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 1,432,148 2,793 1,591,256 - 3,026,197 349,865 155,549 505,414

	 มูลค่�ยุติธรรม:	  
   ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 1,846,428 2,793 1,890,863 -  3,740,084 500,241 484,470 984,711
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 2557

                  หน่วย: พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
     ที่ดิน ส่วน อาคาร สินทรัพย์ รวม ที่ดิน อาคาร รวม  
      ปรับปรุง และโกดัง ระหว่าง   และโกดัง  
      ที่ดิน  ก่อสร้าง  

 	 ร�ค�ทุน:

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 1,304,763  6,890 1,931,460 12,648 3,255,761 250,292 397,522 647,814

  ปรับปรุงและจัดประเภท   (31,910) - (33,711) - (65,621) - - -

  โอนเข้า   - - 12,648 - 12,648 - - -

  โอนออก   - - - - (12,648)  - - -

  ซื้อเพิ่ม   34,659 - 3,533 248 38,440 - - -

  จ�าหน่าย   (92) (48) (536) - (676) - - -

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 1,307,420 6,842 1,913,394 248 3,227,904 250,292 397,522 647,814

 ค่�เสื่อมร�ค�สะสม:	

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 -  (3,816) (310,635) - (314,451) - (233,510) (233,510)

  ปรับปรุงและจัดประเภท    - (13) 23,995 - 23,982 - - -

  ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - (110) (35,760) - (35,870) - (4,232) (4,232)

  จ�าหน่าย   - - 166 - 166 - - -

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 -  (3,939) (322,234) -  (326,173) - (237,742) (237,742)

  ค่�เผื่อก�รด้อยค่�:	

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 (1,855) - (720) - (2,575) - - -

  จัดประเภท  (1,180) -  - - (1,180) (316) - (316)

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 (3,035) - (720) - (3,755) (316) - (316)

 	 มูลค่�สุทธิต�มบัญชี:

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557  1,304,385  2,903  1,590,440   248 2,897,976  249,976 159,780 409,756

  มูลค่�ยุติธรรม:

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 1,617,837  3,074  1,840,264   -  3,461,175 382,794 484,470 867,264

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งรับรู้ในงบก�าไร

ขาดทุนรวมจ�านวน 196.00 ล้านบาท และ 106.72 ล้านบาท ตามล�าดับ และในงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการจ�านวน 43.42 ล้านบาท และ 

41.72 ล้านบาท ตามล�าดับ

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น�าสินทรัพย์ที่ให้เช่าที่มีราคาตามบัญชีตามงบการเงินรวม จ�านวน 293.20 ล้าน

บาท และ 300.49 ล้านบาท ตามล�าดับ ไปค�้าประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์สองแห่ง (ดูหมายเหตุข้อ 19)
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

 2558

                  หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม
 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์ รวม
  ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ และ และ ระหว่าง
    อุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องใช้ ก่อสร้าง
     ทุ่นแรง ส�านักงาน

  ร�ค�ทุน:

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 900,631 1,307,050 6,032,457 19,089,027 1,858,678 278,070 4,955,414 34,421,327

  ปรับปรุงและจัดประเภท (109,995) 3,644 (520,628) 503,781 405  12,547 (42,043) (152,289)

  ซื้อเพิ่ม 40,535 735 4,943 100,544 13,014  14,159 980,651 1,154,581

  จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย (4,786) (680) (2,100) (1,952) (4,923) (8,354)  - (22,795)

  โอนเข้า (โอนออก) - 133,508 1,392,235 3,135,395 17,763 3,886 (4,682,787) -

  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 49,191 51,363 129,545 22,202  1,421 1,105 254,827

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558  826,385  1,493,448  6,958,270  22,956,340  1,907,139 301,729 1,212,340 35,655,651 	
	 ค่�เสื่อมร�ค�สะสม:	

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557  - (346,284) (1,292,078) (6,565,830) (972,607) (201,790) - (9,378,589)

  ปรับปรุงและจัดประเภท - 728 152 7,842 - (7,993) -  729

  ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - (36,015) (173,710) (902,172) (98,185) (31,094) -  (1,241,176)

  จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - 680 131 1,881 4,054 8,275  - 15,021

  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (15,367) (7,713) (17,315) (12,438)  (1,302) -  (54,135)

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 - (396,258) (1,473,218) (7,475,594) (1,079,176) (233,904) -  (10,658,150)

	 ผลต่�งจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์เพิ่ม:	

   ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 2,064,041  - - - - - - 2,064,041

  ปรับปรุงและจัดประเภท (66,105) - - -  - - - (66,105)

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 1,997,936  - - - - - - 1,997,936

	 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�สินทรัพย์:   

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 (12,164) - (6,865) (200) - - - (19,229)

  ปรับปรุงและจัดประเภท (236) - - - - -  -  (236)

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 (12,400) - (6,865) (200) - -  -  (19,465)   

 มูลค่�สุทธิต�มบัญชี	:		

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 2,811,921  1,097,190 5,478,187 15,480,546 827,963  67,825 1,212,340 26,975,972
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 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

  ร�ค�ทุน:

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 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�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย (820) (455) (12,993) (29,603) (8,629) (2,171) - (54,671)

  โอนเข้า (โอนออก) - 185,364 853,243 4,356,112 6,113 3,515 (5,404,347) -

  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 22,565 22,775 58,573 10,345 647 (41) 114,864

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 900,631  1,307,050   6,032,457  19,089,027  1,858,678   278,070 4,955,414 34,421,327
 

 ค่าเสื่อมราคาสะสม: 

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 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)

  ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - (37,164) (145,126) (817,711) (102,687) (29,790) -  (1,132,478)

  จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย  - 441  12,435 26,447  7,720  2,084 - 49,127

  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (6,417) (3,110) (6,854) (5,490) (545) - (22,416)

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - (346,284) (1,292,078) (6,565,830) (972,607)  (201,790) - (9,378,589)

  ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม:

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556   2,042,199  -  -  -  -   -  -  2,042,199

  ปรับปรุงและจัดประเภท  21,842  -   -  -  -  -  -  21,842

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 2,064,041 - - - - - - 2,064,041

  ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์:  

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  (5,945) - (15,634) (942) - - - (22,521)

  ปรับปรุงและจัดประเภท (6,219) - 8,769  742 - - - 3,292

   ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 (12,164) - (6,865) (200) - - - (19,229) 

  มูลค่าสุทธิตามบัญชี :   

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 2,952,508  960,766 4,733,514  12,522,997 886,071  76,280  4,955,414   27,087,550
 

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 

  2558       พันบาท 1,241,176

  2557       พันบาท 1,132,478
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 2558

              หน่วย : พันบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์ รวม
  ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ และ และ ระหว่าง
    อุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องใช้ ก่อสร้าง
     ทุ่นแรง ส�านักงาน

	 ร�ค�ทุน:

   ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 378,586 198,572 1,281,555 5,138,303 608,838 112,141 2,425,673 10,143,668

  ปรับปรุงและจัดประเภท (1,968) - 1,195 (825) - (370) - (1,968)

  ซื้อเพิ่ม 25,330 - - 44,953 1,249 4,082 184,573 260,187 

  จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย (4,786) - (2,100) - (4,275) (4,310) - (15,471)

  โอนเข้า (โอนออก) - 101,837 378,729 1,815,511 -  1,020 (2,297,097) -

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 397,162 300,409 1,659,379 6,997,942 605,812 112,563 313,149   10,386,416  
 

	 ค่�เสื่อมร�ค�สะสม:			

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - (20,708) (308,568) (2,293,556) (315,346) (75,972) - (3,014,150)

  ปรับปรุงและจัดประเภท - - (1,195) 403 - 792 - -

  ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - (9,687) (44,871) (295,585)  (24,209) (12,583) - (386,935)

  จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - 131 - 4,275 4,296 - 8,702

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 - (30,395) (354,503) (2,588,738) (335,280) (83,467) - (3,392,383)
 

 ผลต่�งจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์เพิ่ม:  

   ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 520,205 - - - - - - 520,205

  ปรับปรุงและจัดประเภท (56,892) - - - - - - (56,892)

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 463,313 - - - -  - - 463,313

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�สินทรัพย์:   

   ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557  (7,082)  -  -  -  -  -  - (7,082)

  ปรับปรุงและจัดประเภท (237) - - - - -  - (237)

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558  (7,319)  -  -  -  -  -  -  (7,319)
 

	 มูลค่�สุทธิต�มบัญชี	:	  

   ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558  853,156  270,014  1,304,876  4,409,204  270,532  29,096  313,149  7,450,027
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 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

	 ร�ค�ทุน:

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 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�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย (29,422) - (763) - - (17) - (30,202)

  โอนเข้า (โอนออก) - 161,700 555,304 2,159,801 - 570  (2,877,375)  -

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 378,586 198,572 1,281,555 5,138,303  608,838 112,141  2,425,673  10,143,668

	 ค่�เสื่อมร�ค�สะสม:		

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  - (14,099) (277,956) (2,058,518) (290,989) (63,950)  -  (2,705,512)

  ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - (6,609) (31,375) (235,038) (24,357) (12,038) - (309,417)

  จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย - - 763 - - 16 - 779

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 -  (20,708) (308,568) (2,293,556) (315,346) (75,972) - (3,014,150)

 ผลต่�งจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์เพิ่ม:	 

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 532,786 - - - - - - 532,786

  เพิ่มขึ้น (ลดลง)  (12,581) - - - - - - (12,581)

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 520,205 - - - - - - 520,205 

 ค่�เผื่อก�รด้อยค่�สินทรัพย์: 

  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - - (8,769) - - -  - (8,769)

  ปรับปรุงและจัดประเภท (7,082) - 8,769 - - - - 1,687

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 (7,082) - - - - - - (7,082)  

	 มูลค่�สุทธิต�มบัญชี	:				

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 891,709 177,864 972,987 2,844,747 293,492 36,169 2,425,673 7,642,641
 

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 

  2558       พันบาท 386,935

  2557       พันบาท 309,417
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 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ต้นทุนการกู้ยืมในงบการเงินรวมจ�านวน 8.98 ล้านบาท และ 15.79 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ซึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมส�าหรับโครงการระหว่างก่อสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย ในประเทศได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ซึ่งรวมอยู่ในรายการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร ซึ่งมีราคาตามบัญชีในงบการเงินรวม จ�านวน 695.93 ล้านบาท 

และ 391.30 ล้านบาท ตามล�าดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ดูหมายเหตุ ข้อ 

16 และข้อ 29.6)

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อยสองแห่งในต่างประเทศ มูลค่าตาม

บัญชีในงบการเงินรวมจ�านวน 501.12 ล้านบาท และ 714.12 ล้านบาท ตามล�าดับ ต้ังอยู่บนที่ดินสัมปทานซึ่งเม่ือครบก�าหนดสัญญา 

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ให้เช่า (ดูหมายเหตุข้อ 29.8.2)

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์ราคาทุนในงบการเงินรวม จ�านวน 3,833.36 ล้านบาท และ 3,075.70 ล้านบาท ตามล�าดับ 

และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน 2,046.86 ล้านบาท และ 1,665.32 ล้านบาท ตามล�าดับ ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจ�านวนแต่ยัง

คงใช้งานอยู่

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                      หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

   สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน 381,588 273,010 - 40,793

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 209,876  193,472 6,194 807

      591,464 466,482 6,194 41,600
 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�าเนินงานในงบการเงินรวมจ�านวน 340.80ล้านบาท และ 119.55 ล้านบาท  

ตามล�าดับ และ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน 40.79 ล้านบาท เป็นที่ดินเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน 13.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นอะไหล่เครื่องจักรซึ่ง

บริษัทย่อยได้ประมูลมาจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและยังคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อใช้และจ�าหน่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา

ใช้เป็นอะไหล่เครื่องจักรเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

                   หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

   ตั๋วสัญญาใช้เงิน  3,744,895 6,499,004 38,000 1,278,000

  เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท  147,846 150,492 - -

  ตั๋วแลกเงิน   897,002 1,393,777 897,002 1,393,777

   รวม   4,789,743 8,043,273 935,002 2,671,777

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นการกู้ยืมในรูปต๋ัวสัญญาใช้เงินอายุ 1 - 6 เดือน ส่วนหนึ่งจ�านวน 

1,765.00 ล้านบาท และ 1,765.00 ล้านบาท ตามล�าดับ เป็นเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยสามแห่งจากธนาคารพาณิชย์สามแห่งในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีดอกเบี้ยในอัตรารัอยละ LIBOR+1.50 ถึงร้อยละ 2 ต่อปี และร้อยละ LIBOR+1.50 ถึงร้อยละ 1.68 ต่อปี ตามล�าดับ และ

ส่วนที่เหลือเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาท มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.00 - 3.30 ต่อปี และร้อยละ 1.63 - 3.58 ต่อปี ตามล�าดับ
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 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทในงบการเงินรวมเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาท มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.85 - 3.00 

ต่อปี และร้อยละ 2.85 - 3.00 ต่อปี ตามล�าดับ 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ตั๋วแลกเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาท มีดอกเบี้ยใน

อัตราร้อยละ 1.82 ต่อปี และร้อยละ 2.65 - 2.75 ต่อปี ตามล�าดับ

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร สิทธิการเช่าที่ตั้งโรงงานค�้าประกัน และบริษัทและบริษัทย่อยค�้าประกัน

ระหว่างกันโดยใช้หลักประกันดังกล่าวร่วมกับเงินกู้ยืมระยะยาว ตามหมายเหตุข้อ 19

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

                  หน่วย : พันบาท

            งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

   เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   - -  10,394  23,576

  เจ้าหนี้การค้า - อื่นๆ 

   - เจ้าหนี้ค่าอ้อย 132,146 752,972 27,977 223,109

   - เจ้าหนี้การค้าอื่น 302,377 263,917 30,181 30,485

  เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า 45,061 98,892 58,746 62,709

  ค่าธรรมเนียมน�าส่งส�านักงานกองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายค้างจ่าย 53,410 101,198 11,746 24,518

  ค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่ายส�านักงานกองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย 53,363 62,868 28,175 27,458

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 269,262 374,345 156,991 171,671

  เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ 239,331 389,912 51,351 107,198

  เจ้าหนี้อื่น   377,836 336,147 320,416 300,578

   รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,472,786 2,380,251 695,977 971,302 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยสามแห่งรับซื้ออ้อยส�าหรับฤดูการผลิตปี 2557/2558 โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการ

ผลิตปี 2557/2558  ตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย   ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 

เท่ากับ 900.00 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก�าหนดให้อัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากับ 

57.00 บาทต่อตันอ้อย และจนถึงวันที่คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย    

ยังไม่ได้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายส�าหรับฤดูการผลิตปี 2557/2558 บริษัทและบริษัทย่อยจึงบันทึกเจ้าหนี้ค่าอ้อย และค�านวณต้นทุนขาย

และสินค้าคงเหลือ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 จากการประมาณโดยผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในราคา 847.31 - 860.64 

บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานเฉลี่ยที่ 10.89 - 12.70 ซี.ซี.เอส.

18. หุ้นกู้ระยะยาว 
 หุ้นกู้ระยะยาว ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

                  หน่วย : พันบาท

 งบการงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557

   หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ 10,989,160 7,492,742

  หัก  ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (999,909) (1,499,889)

  สุทธิ    9,989,251 5,992,853
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 บริษัทออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท แก่ผู้ลงทุนในวง

จ�ากัด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                  หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
 หุ้นกู้ ชื่อย่อ  อายุ  ครบ อัตรา จ�านวนหน่วย มูลค่ารวม  ค่าใช้จ่าย สุทธิ   มูลค่า
 ชุดที่    ก�าหนด  ดอกเบี้ย ที่ออก    ในการออก  ยุติธรรม
     ต่อปี    หุ้นกู้รอตัดจ่าย   

 1. KSL15DA 3 ปี 4 ธ.ค. 58 3.87 1,000,000  1,000,000  91 999,909 1,001,978

 2. KSL172A 3 ปี 27 ก.พ. 60 3.84 1,000,000  1,000,000 566 999,434 1,025,344

 3.  KSL174A 3 ปี 30 เม.ย. 60 3.63 1,000,000  1,000,000  780  999,220 1,025,262

 4. KSL175A 3 ปี 16 พ.ค. 60 3.60 1,000,000  1,000,000 651  999,349  1,024,570

 5. KSL185A 3 ปี 5 มิ.ย. 61 2.88 2,000,000  2,000,000  2,318   1,997,682  2,024,829

 6. KSL189A 3 ปี 25 ก.ย. 61 2.50 1,000,000 1,000,000  1,477  998,523 1,003,138

 7. KSL198A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.25 1,000,000 1,000,000 1,246 998,754 1,052,950

 8. KSL199A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.07 1,000,000  1,000,000  1,250  998,750 1,047,394

 9. KSL203A 5 ปี 13 มี.ค. 63 3.48 2,000,000 2,000,000 2,461 1,997,539 2,041,477 

  รวมหุ้นกู้ระยะยาว    11,000,000  11,000,000 10,840 10,989,160 11,246,942

                    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

  รวมหุ้นกู้ระยะยาว    7,500,000 7,500,000 7,258  7,492,742 7,586,494
 
 

 รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ระยะยาวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังต่อไปนี้

                 หน่วย : พันบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557  

  ราคาตามบัญชีต้นปี 7,492,742 2,497,644

  ออกหุ้นกู้ระหว่างปี 5,000,000 4,992,611

  ไถ่ถอนระหว่างปี  (1,500,000) -

  ตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (3,582) 2,487

  ราคาตามบัญชีปลายปี 10,989,160 7,492,742
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 ข้อปฏิบัติอื่นที่สำ�คัญต�มข้อกำ�หนดในก�รออกหุ้นกู้
 - บริษัทต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีไม่เกินกว่า 2 : 1  

 ตลอดอายุของหุ้นกู้

  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.45 : 1.00 และ 1.48 : 1.00 ตามล�าดับ

 - กรณีที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ต�่ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทต้องด�าเนินการจัดหาทรัพย์สินไป 
 เป็นหลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้หรือด�าเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ให้อยู่ในอันดับเดียวกันหรือดีกว่าอันดับ 
 ความน่าเชื่อถือของบริษัท

19. เงินกู้ยืมระยะยาว 
 เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ดังนี้

                  หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

  เงินกู้ยืม - สกุลบาท 6,639,643 6,286,861 3,565,500 2,471,333

  เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ - 197,907 - -

   รวม    6,639,643 6,484,768 3,565,500 2,471,333

  หัก  ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (1,693,253) (2,207,754) (705,833) (705,833)

   เงินกู้ยืมระยะยาว 4,946,390 4,277,014 2,859,667 1,765,500

 รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                   หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

  ราคาตามบัญชีต้นปี  6,484,768 7,112,548 2,471,333 3,327,166

  กู้เพิ่มระหว่างปี  3,860,936 2,487,398 2,500,000 -

  จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี (3,724,865) (3,123,853) (1,405,833) (855,833)

  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 18,804 8,675 - -

  ราคาตามบัญชีปลายปี 6,639,643 6,484,768 3,565,500 2,471,333

 อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีรายละเอียดดังนี้

                   หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

 เงินกู้ยืม - สกุลบาท  2.00 - 5.13 2.00 - 5.25 2.00 - 4.50 2.00 - 4.50

 เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ 2.03 - 2.93 2.32 - 2.33 - -
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 ระยะเวลาครบก�าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว

                     หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

  ภายใน 1 ปี   1,693,253 2,207,754 705,833 705,833

  มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 4,946,390 4,277,014 2,859,667 1,765,500

                  หน่วย : พันบาท  
  วงเงิน ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย การช�าระ การช�าระ เริ่มช�าระ ครบก�าหนดช�าระ
   ณ วันที่ 31 ตุลาคม   คืนเงินต้น คืนดอกเบี้ย 
    2558 2557

เฉพาะบริษัท

 1. 1,000 ล้านบาท  400,000  600,000  AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน  รายเดือน  มกราคม 2556  กรกฎาคม 2561

2. 2,500 ล้านบาท  1,650,000  1,850,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน  พฤษภาคม 2556 มีนาคม 2562

3. 1,500 ล้านบาท  700,000  - AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน  พฤษภาคม2558  พฤศจิกายน 2562 

4. 1,000 ล้านบาท  800,000 - AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน  รายเดือน  เมษายน 2558 ตุลาคม 2562

5. 11.30 ล้านบาท  4,000 6,000 อัตราคงที่ รายปี รายเดือน มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560

6. 23 ล้านบาท   11,500 15,333 อัตราคงที่ รายปี รายปี มิถุนายน 2556 มิถุนายน 2562

 รวม    3,565,500 2,471,333 

บริษัทย่อย

7. 800 ล้านบาท  400,000  600,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน กุมภาพันธ์ 2557 กุมภาพันธ์ 2562

8. 2,000 ล้านบาท   -  700,000  AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน ธันวาคม 2554 มิถุนายน 2559

9. 1,000 ล้านบาท   800,000  - อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2558 ตุลาคม 2562

10. 1,000 ล้านบาท   600,000 800,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน มีนาคม 2555 มิถุนายน 2561

11. 1,000 ล้านบาท   -  400,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน ธันวาคม 2556 กันยายน 2559

12. 1,000 ล้านบาท   652,000 852,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน สิงหาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2562

13. 175 ล้านบาท  32,500  80,000  AMLR-อัตราคงที่  ทุก 6 เดือน รายเดือน ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2559

14. 200 ล้านบาท  160,000   79,800 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2562

15. 50 ล้านบาท   20,950  30,910 AMLR-อัตราคงที่ รายเดือน รายเดือน  พฤศจิกายน 2555 พฤศจิกายน 2560

16. 550 ล้านบาท   347,133 255,598 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 3 เดือน รายเดือน ธันวาคม 2557 มีนาคม 2563

17. 380 ล้านบาท  50,000 - AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน รายเดือน  กันยายน 2560 มีนาคม 2565

18. 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  - 14,631 LIBOR+2 ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มีนาคม 2554  มีนาคม 2559

19. 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  - 14,631 LIBOR+2 ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มีนาคม 2554  มีนาคม 2559

20. 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  -  168,645 LIBOR+2 ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มิถุนายน 2554  มีนาคม 2559

21. 33.90 ล้านบาท  11,560 17,220 อัตราคงที่ รายปี รายปี มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560

 รวม    3,074,143 4,013,435

 รวมทั้งหมด   6,639,643 6,484,768
 
  

 ** AMLR คือ อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ 4 แห่ง
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 เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ค�้าประกันโดยบริษัทและบริษัทย่อย 

โดยบริษัทย่อยได้ท�าประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรบางส่วน โดยยกประโยชน์ให้ธนาคารผู้ให้กู้ ส�าหรับวงเงินที่ 13 ถึง 17 บริษัท

ย่อยได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งรวมที่อยู่ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นหลักประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 13 และข้อ 14) วงเงินที่ 5, 

6 และ 21 เป็นเงินกู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการเกษตร มีกรรมการบริหารของบริษัทค�้าประกัน และเช็คค�้าประกัน

 นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือ

หุ้น การด�ารงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย การด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ ข้อจ�ากัดในการก่อหนี้ระยะยาวเพิ่มเติม  

การเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจ�ากัดในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

20. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 20.1 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

                  หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

   ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 

      ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 211,854 188,297 - 545

   ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

    กับผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น (119,155) (79,077) (62,024) (18,187)

     รวม 92,699 109,220 (62,024) (17,642)

   การกระทบยอดภาษีเงินได้และก�าไรทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                   หน่วย : พันบาท 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

   ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

      - ส่วนที่ได้รับการส่งเสริม - ยกเว้นภาษีเงินได้ 488,328 1,224,383 - -

      - ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม 553,883 670,235 758,134 1,171,974

    รวมก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  1,042,211 1,894,618 758,134 1,171,974

   อัตราภาษีตามกฎหมาย (ร้อยละ)  20 20 20 20

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

      - ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม 110,776 134,047 151,627 234,395

    รวมภาษีเงินได้ 110,776 134,047 151,627 234,395

   ผลกระทบทางภาษีส�าหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ

      หักเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีและรายได้

    ที่ได้รับการยกเว้นทางภาษี 102,738 46,551 (151,788)   (233,850) 

      213,514 180,598 (161) 545

   ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ปีก่อน (1,660) 7,699 161 -

   รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (119,155) (79,077) (62,064) (18,187)

   ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 92,699 109,220 (62,064) (17,642)
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 ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรซึ่งมีผลบังคับใช ้

 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ 

 เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความ 

 ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ 

 นิติบุคคลและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31  

 ธันวาคม 2558

 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ได้แสดงตาม 

 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตามพระราชกฤษฎีกาฉบับข้างต้น

 

 20.2 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                      หน่วย : พันบาท 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	สุทธิ

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  8,619 1,257 - -

 ขาดทุนสะสมยกไป   50,160 76 - -

 ค่าเสื่อมราคา    4,803 (228) - -

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า  14,080 14,915 - -

 ผลก�าไรจากการตีราคาสินทรัพย์  (65,228) (10,707) - -

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  3,726 - - -

 อื่น ๆ     1,342 436 - -

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ  17,502 5,749 - -

  

 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                  หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม  
   2558   ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
      1 พฤศจิกายน  ในก�าไร ในก�าไรขาดทุน ในส่วนของ 31 ตุลาคม
      2557 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ผู้ถือหุ้นโดยตรง 2558

	 	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้

	 	 			รอการตัดบัญชี	-	สุทธิ		

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,257 6,749 613 - 8,619

  ขาดทุนสะสมยกไป 76 50,084 - - 50,160

  ค่าเสื่อมราคา (228) 5,031 -  - 4,803

  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า 14,915 (835) - - 14,080

  ผลก�าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ (10,707) (54,521) - - (65,228)

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 3,726 - - 3,726

  อื่น ๆ   436 906 - - 1,342

   สินทรัพย์ภาษีเงินได้

      รอการตัดบัญชี - สุทธิ 5,749 11,140 613 - 17,502
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                  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

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้
    รอการตัดบัญชี - สุทธิ
  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  354 499 404 - 1,257
  ขาดทุนสะสมยกไป - 76 - - 76
  ค่าเสื่อมราคา - (228) - - (228)
  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า - 14,915 - - 14,915
  ผลก�าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ - - (10,707) - (10,707)
  อื่น ๆ   - 436 - - 436
     สินทรัพย์ภาษีเงินได้
       รอการตัดบัญชี - สุทธิ 354 15,698 (10,303)  - 5,749
     
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่ยังไม่ได้รับรู้ ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 3 แห่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                  หน่วย : พันบาท
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557  
   รายการดังต่อไปนี้ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
   ผลแตกต่างชั่วคราว (27,480) (15,877)
   ขาดทุนสะสม  133,019 89,212
        105,539 73,335
  
  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2558 ขาดทุนสะสมจ�านวนเงิน 133.02 ล้านบาท เป็นขาดทุนทางภาษีที่จะสิ้นอายุการใช้ประโยชน์ในปี 2560  

 จ�านวน 61.09 ล้านบาท และที่จะสิ้นอายุในปี 2563 จ�านวน 71.93 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ขาดทุนสะสมจ�านวนเงิน  
 89.21 ล้านบาท เป็นขาดทุนทางภาษีที่จะสิ้นอายุการใช้ประโยชน์ในปี 2560 จ�านวน 61.09 ล้านบาท และที่จะสิ้นอายุในปี 2563  
 จ�านวน 28.12 ล้านบาท

  20.3 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                   หน่วย : พันบาท 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

   หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,244) (21,895) (5,591) (5,180)

   ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (18,073) (13,128) (4,980) -

   ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,177) (1,180) (1,177) (1,177)

   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (39,154) (44,838) (18,355) (18,730)

   ผลก�าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ 382,266 436,787 129,370 129,370

   ขาดทุนสะสมยกไป (185,458) (62,888) (89,775) (19,237)

   ค่าเสื่อมราคา 141,223 87,925 (3,525) (13,276)

   อื่น ๆ   (4,553) (8,358) 414 (1,593)

        หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 263,830 372,425 6,381 70,177
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  รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                  หน่วย : พันบาท

                                   งบการเงินรวม  
 2558 ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
 1 พฤศจิกายน  ในก�าไร ในก�าไรขาดทุน 31 ตุลาคม
 2557 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2558
 

   หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,895) 10,651 - (11,244)

   ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (13,128) (4,003) (942) (18,073)

   ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,180) 3 - (1,177)

   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (44,838) 8,374 (2,690) (39,154)

   ผลก�าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ 436,787 (54,521) - 382,266

   ขาดทุนสะสมยกไป (62,888) (116,759) (5,811) (185,458)

   ค่าเสื่อมราคา 87,925 44,429 8,869 141,223

   อื่น ๆ   (8,358) 3,805 - (4,553)

    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 372,425 (108,021) (574) 263,830

            หน่วย : พันบาท

                                   งบการเงินรวม  
 2557 ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
 1 พฤศจิกายน  ในก�าไร ในก�าไรขาดทุน 31 ตุลาคม
 2556 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2557
 

   หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (30,933) 9,076 (38) (21,895)

   ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (6,292) (6,836) - (13,128)

   ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,609) 429 - (1,180)

   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (35,559) 556 (9,835) (44,838)

   ผลก�าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ 441,705 - (4,918) 436,787

   ขาดทุนสะสมยกไป (4,147) (58,410) (331) (62,888)

   ค่าเสื่อมราคา 95,548 (10,955) 3,332 87,925

   อื่น ๆ   (10,975) 2,761 (144) (8,358)

     หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 447,738 (63,379) (11,934) 372,425

   



บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   150

                    หน่วย : พันบาท

                                   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2558 ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
 1 พฤศจิกายน  ในก�าไร ในก�าไรขาดทุน 31 ตุลาคม
 2557 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2558
 

   หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,180) (411) - (5,591)

   ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า - (4,980) - (4,980)

   ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,177) -  - (1,177)

   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (18,730) 2,107 (1,732) (18,355)

   ผลก�าไรจากการตีราคาสินทรัพย์ 129,370 - - 129,370

   ขาดทุนสะสมยกไป (19,237) (70,538) - (89,775)

   ค่าเสื่อมราคา (13,276) 9,751 - (3,525)

   อื่น ๆ   (1,593) 2,007 - 414

      หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 70,177 (62,064) (1,732) 6,381

   

                  หน่วย : พันบาท

                                   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2557 ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่
 1 พฤศจิกายน  ในก�าไร ในก�าไรขาดทุน 31 ตุลาคม
 2556 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น 2557
 

   หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,982) (198) - (5,180)

   ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (1,177) - - (1,177)

   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (14,692) (648) (3,390) (18,730)

   ผลก�าไรจากการตีราคาสินทรัพย์          131,887 - (2,517) 129,370

   ขาดทุนสะสมยกไป - (19,237) - (19,237)

   ค่าเสื่อมราคา (14,990) 1,714 - (13,276)

   อื่น ๆ   (1,775) 182 - (1,593)

    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 94,271 (18,187) (5,907) 70,177
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21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและตามระเบียบการเกษียณ

อายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
 

 จ�านวนที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                  หน่วย : พันบาท 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

  ต้นทุนบริการปัจจุบัน 11,396 4,091 4,032 1,365

  ต้นทุนดอกเบี้ย  9,458 3,100 3,941 1,259

   รวม   20,854 7,191  7,973 2,624

 

 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                  หน่วย : พันบาท 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกมา  228,100 179,828 93,649 73,459

  ต้นทุนบริการปัจจุบัน 11,396 4,091 4,032 1,365

  ต้นทุนดอกเบี้ย  9,458 3,100 3,941 1,259

  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

     ประกันภัยของภาระผูกพัน 13,072 53,598 8,660 19,676

  ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี (25,473) (12,517) (18,508) (2,110)

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกไป 236,553 228,100 91,774 93,649

 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�าคัญที่ใช้ในการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 

31 ตุลาคม มีดังต่อไปนี้

                   หน่วย : พันบาท 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
 

  อัตราคิดลด   3.12 - 4.12 3.49 - 4.23 3.79 - 3.82  4.07 - 4.08 

  อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  6.00 6.00  6.00  6.00   

อัตราส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ 

     (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน) 

   - พนักงานรายเดือน 10.00 - 100.00 9.00 - 100.00 10.00 - 100.00  9.00 - 100.00 

   - พนักงานรายวัน 2.00 - 100.00 4.00 - 60.00 12.00 - 54.00    16.00 - 60.00  
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22. ทุนเรือนหุ้น

 22.1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 มีมติอนุมัติให้ลดทุนที่ออก  และช�าระแล้วโดยตัดหุ้นที่ซื้อ 

 คืนของบริษัท จ�านวน 34,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่ารวม 34.10 ล้านบาท ซึ่งได้จดทะเบียนการลดทุนกับ 

 กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ดังนั้นบริษัทจึงได้โอนกลับรายการส�ารองหุ้นทุนซื้อคืนจ�านวน 433.15 ล้านบาท

 22.2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 

  22.2.1 ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้รับช�าระ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,835,900,000 บาท (หุ้นสามัญ 1,835,900,000 หุ้น มูลค่า 

   ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,670,546,884 บาท (หุ้นสามัญ 1,670,546,884 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) บริษัท 

   ด�าเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558

  22.2.2 เปลี่ยนแปลงมูลค่าตราไว้ของหุ้นสามัญจาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท ท�าให้จ�านวนหุ้นสามัญ ที่จดทะเบียน เพิ่มขึ้นจาก  

   1,670,546,884 หุ้น เป็น 3,341,093,768 หุ้น บริษัทด�าเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวง 

   พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2558

  22.2.3   จัดสรรก�าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2557 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จ�านวน 3,341 ล้านหุ้น รวมเป็น 

   จ�านวนเงินไม่เกิน 271 ล้านบาท และเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  

   0.50 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 668 ล้านหุ้น คิดเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 334.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ  

   0.10 บาท รวมการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 605.11  

   ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  

   27 มีนาคม 2558 และจัดสรรก�าไรจ�านวน 13.47 ล้านบาท เป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย บริษัทด�าเนินการจ่าย                 

   ปันผลและจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายตามมติที่ประชุมแล้ว

  22.2.4 เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจ�านวน 668,218,754 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  

   0.50 บาท ท�าให้ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,670,546,884 บาท (หุ้นสามัญ 3,341,093,768 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  

   บาท) เป็น 2,004,656,261 บาท (หุ้นสามัญ 4,009,312,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) บริษัทด�าเนินการ    

   จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558

23. เงินปันผลจ่ายและทุนส�ารองตามกฎหมาย

 เงินปันผลจ่าย อนุมัติโดย จ�านวนหุ้น เงินปันผล หุ้นปันผล เงินปันผลจ่าย วันที่จ่ายเงินปันผล
    พันล้านหุ้น จ่ายต่อหุ้น  จ่ายต่อหุ้น ล้านบาท 

-   จ่ายปันผลจากการด�าเนินงานของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 3.34 0.08 0.10 605.11 27 มีนาคม 2558

  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (ดูหมายเหตุข้อ 22.2.3)

-   จ่ายปันผลจากการด�าเนินงานของบริษัท  ครั้งที่ 1/2556 1.67 0.35 - 584.69 26 มีนาคม 2557 

  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556  

 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่ง  ไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายไม่น้อย

กว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจด

ทะเบียน ทุนส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 
 

 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริษัทจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายเป็นจ�านวน 13.47 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ ข้อ 22.2.3) 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ทุนส�ารองตามกฎหมายของบริษัทมีจ�านวนเงินเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว
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24. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนผู้บริหารได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามมาตรา 90 ของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด โดยไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ดังนี้

                  หน่วย : พันบาท 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 19.96 20.50 8.92 9.38

25. การจัดการส่วนทุน
 วัตถุประสงค์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดการส่วนทุนคือ การด�ารงไว้ซึ่งความสามารถ ในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การด�ารงไว้

 ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกินข้อก�าหนดของสัญญากู้ยืมเงิน    

(ดูหมายเหตุข้อ 19)

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
  หนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.45 : 1.00 1.48 : 1.00 2.12 : 1.00 1.80 : 1.00

  หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.59 : 1.00 1.71 : 1.00 2.22 : 1.00 1.96 : 1.00

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�าคัญ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ได้แก่

                   หน่วย : พันบาท 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

  เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 1,411,656 1,315,395 505,839 473,523

  ค่าเสื่อมราคา   1,279,223 1,127,167 395,485 312,949

  ค่าเชื้อเพลิง   156,703 232,857 852,444 362,039

  ค่าธรรมเนียมน�าส่งกองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย 1,157,118 991,773 377,624 408,706

  ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษา  698,809 577,723 230,683 185,884

  ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  661,038 768,270 359,241 337,987

  วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป  10,545,085 11,673,862  4,256,650   4,281,580

  ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป  39,238 103,002 1,645,174 2,060,899

  การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต 519,902 (950,410) (517,115) (151,780)

  ขาดทุนจากกากอ้อยเสียหาย 12,386 3,210 - -

  ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  

     (โอนกลับ)  (3,024) 93,664 24,560 338

  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 197,197 193,074 52,506 48,704

  ต้นทุนทางการเงิน  848,766 834,339 559,106 494,639

  ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่น 974,262 762,130 450,820 268,529

    รวม    18,498,359 17,726,056 9,193,017 9,083,997  
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27. ก�าไรต่อหุ้น
 การเปลี่ยนแปลงราคาที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 22 มีผลให้จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักและก�าไรต่อหุ้น

ขั้นพื้นฐานของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงจ�านวน

หุ้นสามัญที่ใช้ในการค�านวณก�าไรต่อหุ้นของงวดก่อนที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบย้อนหลัง โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

 จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ ดังนี้

     ตามที่รายงานไว้เดิม   “ปรับปรุงใหม่”
 

 จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)            1,670,546,884     3,341,093,768

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน มีดังนี้

                    หน่วย : บาทต่อหุ้น 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ตามที่รายงาน “ปรับปรุงใหม่“ ตามที่รายงาน “ปรับปรุงใหม่“
 ไว้เดิม   ไว้เดิม
 

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 0.973 0.487 0.712 0.356

28. การเสนอข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานด�าเนินงาน
 บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ได้น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานด�าเนินงานตามมุมมองผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการบริหารการ

จัดการและโครงสร้างการบริหารและการรายงานภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดส่วนงาน 

 กลุ่มบริษัทจ�าแนกส่วนงานด�าเนินงานตามธุรกิจหลักได้ดังนี้

 กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาล

 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาลให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือ

การส่งออก และผู้ค้าน�้าตาลต่างประเทศ

 กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแอลกอฮอล์

 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ผลิตน�้ามันทั้งในและต่างประเทศ

 กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่มบริษัท

 กลุ่มธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

 ด�าเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส�านักงานและคลังสินค้า และกิจการรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อน ส�าหรับเป็นศูนย์อบรมและสัมมนา
 

 กลุ่มธุรกิจผลิตแป้งสาลี

 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแป้งสาลีให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

 กลุ่มบริษัทจ�าแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ออกเป็นการประกอบการในประเทศ และต่างประเทศ โดยต่างประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายหนึ่งจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นจ�านวนรวม

ประมาณ 1,011.26 ล้านบาท และ 1,140.84 ล้านบาท ตามล�าดับ จากยอดรายได้รวมของกลุ่มบริษัท  
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท แสดงได้ดังนี้

                     หน่วย : ล้านบาท

 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย ธุรกิจผลิตและ ธุรกิจผลิตและ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจ   ธุรกิจอ่ืนๆ รายการ  รวม
 น�้าตาลทรายและกากน�้าตาล จ�าหน่าย จ�าหน่าย อสังหา แป้งสาลี   ระหว่างกัน   
  แอลกอฮอล์ ไฟฟ้า ริมทรัพย์
 2558  2557 2558  2557  2558  2557 2558  2557 2558  2557 2558  2557 2558  2557 2558  2557
 ไทย  ต่างประเทศ ไทย  ต่างประเทศ ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย
      

งบกำ�ไรข�ดทุนรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุล�คม	2558	และ	2557
 รายได้จากลูกค้าภายนอก  13,037  353  13,211  282  2,510  2,391  1,013  1,141  478  436  1,059   1,039  416  685  -  -  18,866 19,185

 รายได้จากลูกค้าภายใน  6,048  117  5,787  143  -  -  1,981  1,353  51  65  16  17  1,320  1,324  (9,533)  (8,689)  -  -

 รวม   19,085  470  18,998  425  2,510  2,391  2,994  2,494  529  501  1,075  1,056  1,736  2,009  (9,533) (8,689)  18,866  19,185

 ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน  3,892  (78)  4,300  41  633  721  943  1,194  375  333  185  180  138  88  (1,397)  (1,584)  4,691  5,273

 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น                   (2,813)  (2,534)

 ต้นทุนทางการเงิน   (725)  (78)  (686)  (74)  (27)  (1)  (103)  (134)  (33)  (37)  (20)  (9)  (21)  (13)  158  120  (849)  (834)

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                      13  (11)

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                     (93)  (109)

 ก�าไรสุทธิ                      949  1,785

 บวก (หัก) (ก�าไร) ขาดทุน ส�าหรับปี    

    ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม                 (134) (159)

 ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่                   815 1,626

 ดอกเบี้ยรับ  231 8 180 8  12  4  -  -  - -   -  -  10  1  (157)  (120)  104  73

 ค่าเสื่อมราคา  701  86  632  95  53  59  316  256  33  38  81  66  31  38  (16) (11)  1,285  1,173

งบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม
ณ	วันที่	31	ตุล�คม	2558	และ	2557	
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น    3,091  148  3,120  50  229  179  100  207  54  51  199  160  124  136  (1,579)  (1,721)  2,366  2,182

 สินค้าคงเหลือ    2,119  388  2,534  287  201  353  43  128  -  -  715  356  667  705  (24)  (15)  4,109  4,348

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   13,632  3,368  14,039  3,233  1,033  939  6,686  6,852  1,028  864  893  731  821  961  (485) (531)  26,976  27,088

 สินทรัพย์ส่วนกลาง   16,152  621  12,612  623  699  212  190  206  2,782  2,643  88  62  1,372  1,487  (15,179)  (11,329) 6,725  6,516

 สินทรัพย์รวม    34,994  4,525  32,305  4,193  2,162  1,683  7,019  7,393  3,864  3,558  1,895  1,309  2,984  3,289  (17,267) (13,596)  40,176  40,134

 หนี้สินรวม    22,788  3,218  20,462  2,735  1,821  1,008  2,470  3,562  1,046  1,074  1,139  633  1,130  1,089  (8,924)  (5,262)  24,688  25,301
  

 

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว บริษัทและบริษัทย่อย ยังมีภาระผูกพันและหนี้

สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

 29.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบส�าหรับงบการเงินรวมจ�านวน 3,316.88 ล้านบาท และ  

 3,516.85 ล้านบาท ตามล�าดับ และส�าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน 2,650.94 ล้านบาท และ 1,058.62 ล้านบาท ตามล�าดับ

 29.2 บริษัทและบริษัทย่อยสามแห่งได้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าแก่ชาวไร่เพื่อรับซื้ออ้อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยยังมิได้บันทึกภาระหนี้  

 สินดังกล่าว เนื่องจากเช็คยังไม่ถึงก�าหนดช�าระและยังไม่ได้รับอ้อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม ตามรายละเอียดดังนี้

                    หน่วย : พันบาท 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

  ส�าหรับฤดูการผลิตปี 2557/2558 - 1,142.68  - 241.92 

  ส�าหรับฤดูการผลิตปี 2558/2559 1,011.55 - 218.84 -

 29.3 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�านวน 2 สัญญา ดังนี้

  -  สัญญาลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 กฟผ. ตกลงซื้อพลังงานไฟฟ้าจากบริษัทย่อย ณ อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะ 

  เวลา 21 ปี นับตั้งแต่เดือนแรกที่มีการขายไฟฟ้า (เดือนธันวาคม 2549) ในปริมาณ 20 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดันไฟฟ้า 115  

  กิโลโวลต์ โดยในปีที่ 2 จนถึงปีก่อนปีสุดท้าย กฟผ. ตกลงที่จะซื้อพลังงานไฟฟ้าในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณ 

  พลังงานไฟฟ้าตามสัญญา

  - สัญญาลงวันที่ 12 มกราคม 2553 กฟผ. ตกลงซื้อปริมาณพลังงานไฟฟ้า 22 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ณ  

  อ�าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตามราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัท 

  ย่อยต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ กฟผ. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก�าหนดอายุสัญญาเพื่อต่ออายุสัญญาต่อไปอีก     
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  คราวละ 5 ปี บริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือค�้าประกันการเสนอขายไฟฟ้า เป็นจ�านวนเงิน  4.40  ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่  2 มิถุนายน  

  2557 กฟผ. ได้ตกลงซื้อปริมาณพลังงานไฟฟ้าเพิ่มอีก 8 เมกะวัตต์รวมเป็น 30 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ตาม 

  ราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

 29.4 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งท�าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2555 โดยตกลงซื้อปริมาณ 

 พลังงานไฟฟ้า 2.12 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ ณ อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตามราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา เป็น 

 ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 และมีการขอเลื่อนการขายพลังงานไฟฟ้าเป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2557 โดยบริษัท 

 ย่อยต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ กฟภ. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก�าหนดอายุสัญญาเพื่อต่ออายุสัญญาต่อไปอีกคราวละ 5 ปี

 29.5 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ในเขตพื้นที่ 43 หมู่ 10  

 ต�าบลน�้าพอง อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีก�าหนดอายุ 21 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  

 พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากคณะกรรมการก�ากับกิจกรรมพลังงาน ซึ่งมีอายุใบ 

 อนุญาต 19 ปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2571 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.  

 2550 และเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

 29.6 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีภาระผูกพัน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และวงเงินสินเชื่อ ดังนี้

                      หน่วย : ล้าน

  งบการเงินรวม
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
 สกุลเงิน ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ

 ภ�ระผูกพัน

 สัญญาค�้าประกันการช�าระหนี้ของบริษัทย่อย   

    ส�าหรับค�้าหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น  บาท -  5,199.77  - - 7,140.55 -

 สัญญาค�้าประกันการช�าระหนี้ของบริษัทย่อย

    ส�าหรับค�้าหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น  ดอลลาร์สหรัฐ - 27.15 - - 48.25 -
 

 หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น

  หนังสือค�้าประกัน  (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 86.75 - - 96.48 -

 รับรองตั๋วเงิน   บาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00

 เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท บาท 2,432.15 472.12 1,960.03 2,281.51 222.97 2,058.54

 เลตเตอร์ออฟเครดิต    ดอลลาร์สหรัฐ 16.85 - 16.85 23.35 3.02 20.33  

 วงเงินสินเชื่อ 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 21,426.20 2,436.45 18,989.75 21,657.13 5,017.60 16,639.53

 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท  บาท 147.85 147.85 - 150.49 150.49  -

 เงินกู้ยืมระยะสั้น  ดอลลาร์สหรัฐ 56.00 26.14 29.86 50.50 30.53 19.97

 วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 1,490.00 160.00 1,330.00 2,860.87 1,563.55 1,297.32

 วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น ดอลลาร์สหรัฐ 20.00  6.00  14.00 20.00 10.00 10.00

 เงินกู้ยืมระยะยาว  บาท 7,073.31 6,639.64 433.67 6,701.46 6,286.86 414.60

 เงินกู้ยืมระยะยาว  ดอลลาร์สหรัฐ - - - 6.09 6.09  -
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                     หน่วย : ล้าน 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
 สกุลเงิน ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ

  ภาระพูกพัน

 สัญญาค�้าประกันการช�าระหนี้ของบริษัทย่อย 

      ส�าหรับค�้าหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น  บาท  -  2,508.97 - - 3,788.55 -

 สัญญาค�้าประกันการช�าระหนี้ของบริษัทย่อย 

    ส�าหรับค�้าหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น ดอลลาร์สหรัฐ - 26.51 - - 31.63 -
 

 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

  หนังสือค�้าประกัน (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 4.13 - - 1.33 -

 เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท บาท 30.00 - 30.00 30.00 - 30.00

 วงเงินสินเชื่อ 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 9,120.20 38.00 9,082.20 7,752.13 1,278.00 6,474.13

 เงินกู้ยืมระยะสั้น  ดอลลาร์สหรัฐ 10.50 - 10.50 10.50 - 10.50

 วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น บาท 1,490.00 160.00 1,330.00 2,860.87 1,563.55 1,297.32

 วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น ดอลลาร์สหรัฐ 20.00 6.00 14.00 20.00 10.00 10.00

 เงินกู้ยืมระยะยาว  บาท 3,565.50 3,565.50 - 2,471.33 2,471.33 -

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.83 - 3.30 ต่อปี และร้อยละ 1.68 - 

3.58 ต่อปี ตามล�าดับ

 สินเชื่อดังกล่าวข้างต้นบางส่วนค�้าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร (ดูหมายเหตุข้อ 14) และสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง

โรงงานของบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยค�้าประกันระหว่างกัน และการโอนสิทธิประกันภัยของสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรแก่ผู้ให้กู้ 

และบางวงเงินหากมีการเบิกใช้ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องน�าสินค้าบางส่วนเข้าร่วมค�้าประกันด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 

2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว

 นอกจากนี้ ภาระผูกพันร่วมกันกับวงเงินกู้ระยะยาว บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด�ารง

อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การด�ารงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย การด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ 

ข้อจ�ากัดในการก่อหนี้ระยะยาวเพิ่มเติม การเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจ�ากัดในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

 29.7 ณ วันที่ 31 ตุลาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาต่างๆ ดังนี้ 

                     หน่วย : ล้าน

 งบการเงินรวม
 2558 2557
  สกุลเงิน มูลค่า ภาระผูกพัน มูลค่า ภาระผูกพัน 

  ตามสัญญา คงเหลือ  ตามสัญญา คงเหลือ
    ตามสัญญา  ตามสัญญา

 สัญญาก่อสร้างและจ้างเหมา บาท 1,011.65 231.41 829.95 179.32
     ดอลลาร์สหรัฐ 0.05 0.03 0.11 0.10
 สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ บาท 415.24 56.76 664.16 156.40
      ดอลลาร์สหรัฐ 19.81 14.42 33.77 18.89 
 สัญญาเช่า   บาท 34.66 18.25 28.48 7.82
 สัญญาซื้อวัตถุดิบ  ดอลลาร์สหรัฐ 7.36 7.36 2.74 2.74
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                     หน่วย : ล้าน

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557
  สกุลเงิน มูลค่า ภาระผูกพัน มูลค่า ภาระผูกพัน 

  ตามสัญญา คงเหลือ  ตามสัญญา คงเหลือ
    ตามสัญญา  ตามสัญญา

 สัญญาก่อสร้างและจ้างเหมา บาท 665.24 107.15 666.72 118.19

 สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ บาท 304.59 40.46 456.13 53.17

 สัญญาเช่า   บาท 34.66 18.25 25.18 6.44

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่จะต้องจ่ายในแต่ละปี ดังต่อไปนี้

                 หน่วย : พันบาท
 งบการเงินรวม
 2558 2557  
 ภายใน 1 ปี   6.40  3.55
 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  11.85  2.89
  รวม     18.25  6.44

   

 29.8 สัญญาอื่นที่ส�าคัญ

  29.8.1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัท น�้าตาลสะหวันนะเขด จ�ากัด (บริษัทย่อย) ได้ท�าสัญญาพัฒนาพื้นที่ในสาธารณรัฐ 

   ประชาธิปไตยประชาชนลาวกับรัฐบาลของประเทศดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นอาคารส�านักงานของบริษัทย่อย อาคารโรงงาน  

   ถนน และพื้นที่ปลูกอ้อย รวม 10,000 เฮกตาร์ โดยมีก�าหนดระยะเวลา 40 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 20 ปี          

   หากได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยได้ใช้พื้นที่แล้ว จ�านวน 5,053.61  

   เฮกตาร์ โดยมีอัตราค่าเช่าตามสัญญา 

  29.8.2 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษัทย่อย) ได้เข้าร่วมลงนาม 

   ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับรัฐบาลของราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2549 เพื่อก่อตั้งโรงงานน�้าตาล 

   พร้อมทั้งได้รับสัมปทานพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา จ�านวน 19,100 เฮกตาร์ อายุ 

   สัมปทาน 90 ปี โดยไม่มีค่าเช่าใน 4 ปีแรก และหลังจากนั้นคิดค่าเช่าในอัตรา 1 - 4 ดอลลาร์สหรัฐต่อเฮกตาร์ต่อปี ณ  

   วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยได้ใช้พื้นที่แล้ว จ�านวน 10,481.76 เฮกตาร์ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และ 

   อาคารระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อย ที่ตั้งอยู่บนที่ดินสัมปทาน เมื่อครบก�าหนดสัญญา กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตก 

   เป็นของผู้ให้เช่า (ดูหมายเหตุข้อ 14)

  29.8.3 บริษัทย่อยในราชอาณาจักรกัมพูชาแห่งหนึ่งท�าสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว 2 ฉบับ กับบุคคลภายนอก เพื่อสร้างท่าเรือและ 

   ที่ดินรอการพัฒนาลงวันที่ 1 มิถุนายน 2550 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ตามล�าดับ มีระยะเวลา 90 ปี เท่ากันทั้งสอง 

   สัญญา โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงิน ค่าเช่าล่วงหน้าไปแล้วทั้งจ�านวน 476,953 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558  

   และ 2557 คงเหลือค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจ�านวน 0.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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30. เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

 บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาด อัตรา

การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่เก่ียวเนื่อง และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาใช้เครื่องมือ

ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการ

เงินเพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียโดยใช้วิธีการ

ต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 

31 ตุลาคม ซึ่งมีรายละเอียดส่วนใหญ่ ดังนี้  

 2558  
          
                หน่วย : พันบาท

                   งบการเงินรวม
   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย รวม
    ภายใน   มากกว่า   มากกว่า   ปรับขึ้นลง     
  1 ปี   1 ถึง 5 ปี   5 ปี   ตามราคาตลาด

		 สินทรัพย์ท�งก�รเงิน	

  เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ -  -  -  231,911  231,911

   เงินฝากประจ�า 10,023  -  -  -  10,023

  ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 227,492  401,276  18,646 829 648,243

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ 742,566 13,751 - 52,552 808,869

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น 60,000 60,000 - - 120,000

  เงินลงทุนระยะยาวอื่น 6,817 3,571 - -  10,388

    รวม   1,046,898  478,598 18,646 285,292 1,829,434

 หนี้สินท�งก�รเงิน 

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,699,445 - - 193,296 3,892,741

  เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 897,002 - - - 897,002

  หุ้นกู้ระยะยาว 999,909 9,989,251 - - 10,989,160

  เงินกู้ยืมระยะยาว 1,111,593 3,665,467 - 1,862,583 6,639,643

  หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 6,965 2,093 - -  9,058

    รวม   6,714,914  13,656,811  - 2,055,879 22,427,604
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  2557 
           
                 หน่วย : พันบาท

                   งบการเงินรวม
   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย รวม
    ภายใน   มากกว่า   มากกว่า   ปรับขึ้นลง     
  1 ปี   1 ถึง 5 ปี   5 ปี   ตามราคาตลาด

 สินทรัพย์ท�งก�รเงิน											

    เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์  - - 368 210,615 210,983

    เงินฝากประจ�า 10,023 - - - 10,023

    ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย 223,357 427,413 17,165 2,548 670,482

    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่และบุคคลอื่น 950,332 - - 58,355 1,008,687

    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - 18,836 - - 18,836

  รวม 1,183,712 446,249 17,533 271,518 1,919,012

 หนี้สินท�งก�รเงิน 

    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,051,853 - - 597,642 6,649,495

    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น 1,393,777 - - - 1,393,777

    หุ้นกู้ระยะยาว 1,499,889 5,992,853 - - 7,492,742

    เงินกู้ยืมระยะยาว 911,393 2,177,160 - 3,396,215 6,484,768

   หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 3,555   8,003 - - 11,558

  รวม 9,860,467 8,178,016 - 3,993,857 22,032,340

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า และการน�าเข้าเครื่องจักร เนื่องจากรายการ

ทางธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มี

สาระส�าคัญซึ่งไม่ได้มีการท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

               หน่วย : ล้าน

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
          สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

  ดอลลาร์สหรัฐ 24.44  60.22 38.75 755.54 10.31 - 19.69 -
  เยน  - 2.50 - 6.51 - - - -
 เรียล 634.81 137.43 677.74 178.82 - - - -
 กีบ 131.33 384.19 181.58 - - - - -

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม บริษัทและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนกับ

ธนาคารพาณิชย์ เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการรับและจ่ายช�าระหนี้สิน ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัท

ย่อยยังไม่ได้บันทึกหนี้สินทางการเงินดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนที่เปิดสถานะไว้มีวันครบก�าหนดอยู่ระหว่าง 1 - 3 ปี โดย

มีรายละเอียดดังนี้

                     หน่วย : ล้าน

 จ�านวนเงินที่ท�าสัญญา จ�านวนเงินที่ได้ตามสัญญา
          สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557  2558 2557 2558 2557

ดอลลาร์สหรัฐ 37.47 68.05 27.74 - บาท 1,343.52 2,246.26 1,000.00 -

ยูโร 0.07 - - - บาท 2.35 - - -

 

 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

                  หน่วย : ล้านบาท 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

  ก�าไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญา 19.49 (1.88) (16.76) -

  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้าตาลทรายและราคาอ้อย

 อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้าตาล ราคาขาย

น�้าตาลโควตา ข. และอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัท อ้อยและน�้าตาลไทย จ�ากัด (อนท.) ขายได้จริงมีผลอย่างมากต่อการค�านวณราคาอ้อย ซึ่ง

เป็นต้นทุนหลักของการผลิตน�้าตาลทราย ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของก�าไรขั้นต้น บริษัทจึงมีกระบวนการ

ป้องกันความเสี่ยง โดยจัดท�าสัญญาซื้อ-ขาย Commodity Swap อายุสัญญาไม่เกิน 2 ปี ซึ่งเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือ เมื่อสัญญา

สิ้นสุดลงตามอายุ บริษัทจะรับรู้รายการก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบก�าไรขาดทุน 

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีการรับรู้รายการในงบการเงิน ดังนี้

                   หน่วย : ล้านบาท 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

   ก�าไรจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์   170.67 57.06 100.27 36.74

 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทางการเงินคงเหลือที่เปิดสถานะไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

                 หน่วย : ล้านบาท

       งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
  สกุลเงิน  2558 2557
 

  มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อ-ขาย Commodity Swap ดอลลาร์สหรัฐ (0.18) 2.63

      บาท (1.33) 5.31

 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร (Commodity Swap) ค�านวณโดยใช้ราคาน�้าตาลทรายดิบและน�้าตาลทรายขาวจาก 

The Exchange and Bloomberg ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเสมือนว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ปิดสถานะของสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่

ในงบแสดงฐานะการเงิน
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 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ชาวไร่ เงินให้กู้ยืมชาวไร่ เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้อื่น อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย มีลูกหนี้หลายรายและมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง

รวมทั้งมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ด�าเนินการให้ชาวไร่น�าที่ดินหรือสินทรัพย์

อื่นมาเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันหรือค�้าประกันด้วยบุคคล จึงเชื่อว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ช�าระหนี้อยู่ใน

ระดับต�่า

31. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทและบริษัทย่อย 12 แห่ง และพนักงานของบริษัทดังกล่าวได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557กลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา

ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน และร้อยละ 2 ของเงินเดือน ตามล�าดับ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง

ศรี จ�ากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน เมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน ตามระเบียบว่า

ด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวน 

26.20 ล้านบาท และ 13.22 ล้านบาท ตามล�าดับ ในงบการเงินรวม และบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวน 10.65 ล้านบาท และ 

5.22 ล้านบาท ตามล�าดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

32.  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
 บริษัทย่อยในประเทศสี่แห่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจ�านวน 9 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตาม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ ที่ได้รับรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับก�าไรส�าหรับปีที่ได้จาก

การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดย 8 ฉบับมีก�าหนด 8 ปี และ 1 ฉบับมีก�าหนด 5 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับ

การส่งเสริม ตามรายละเอียด 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 - การผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิต 8 ม.ค. 2549  7 ม.ค. 2557

  และ 36(2)   การเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย

    - การผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ 30 มี.ค. 2549  7 ม.ค. 2557

 1062(2)/2552 25 26 28 31 34 35(3) 36(1)  30 ม.ค. 2552 - การผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิต  ยังไม่มีรายได้

  และ 36(2)   การเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย  

    - การผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์  ยังไม่มีรายได้

 1063(2)/2552 25 26 28 31 34 35(3) 36(1) 30 ม.ค. 2552 - การผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิต 6 ธ.ค. 2554  31 ธ.ค. 2562 

  และ 36(2)   การเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย

    - การผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ 30 ธ.ค. 2554  31 ธ.ค. 2562

    - การผลิตก๊าซชีวภาพ 29 ก.พ. 2555  31 ธ.ค. 2562

 2364(1)/2554 25 26 28 31 34 35(1) 35(2)  20 ก.ย. 2554 - การผลิตก๊าซชีวภาพ 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 - การผลิตไฟฟ้าและไอน�้า 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 - การผลิตไฟฟ้า ไอน�้า  30 พ.ย. 2553  29 พ.ย. 2561

  31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3)   และน�้าเพื่ออุตสาหกรรม    

 1349(2)/2556 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)  15 มี.ค. 2556 - การผลิตไฟฟ้า ไอน�้า 21 ม.ค. 2557  20 ม.ค. 2565

  31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3)   และน�้าเพื่ออุตสาหกรรม

 1657(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(3) 31(4) 25 ส.ค. 2552 - การผลิตน�้ามันพืชบริสุทธิ์ 5 มิ.ย. 2553  4 มิ.ย. 2561 

  และ 34   และ/หรือน�้ามันพืชกึ่งบริสุทธิ์

     58-2293-1-001-0 25 26 28 31(1) 31(4) และ 34 31 ส.ค. 2558 - กิจการขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือบรรทุกสินค้า  ยังไม่มีรายได้
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 นอกจากนี้ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2364(1)/2554, 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษัทย่อยได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ใน

อัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก�าหนดเวลา 5 ปีนับจากวันที่การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หมดอายุ และตามบัตรส่งเสริมทุกฉบับ บริษัท

ย่อยได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติ และผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับ

ส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

 บริษัทย่อยในต่างประเทศสามแห่ง ได้รับใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (ใบอนุญาตล�าดับที่ 1) และราชอาณาจักรกัมพูชา (ใบอนุญาตล�าดับที่ 2 ถึง 4) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

 1) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที่ 017-06/คลท ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่มี 

 รายได้จากการขายน�้าตาลทราย จากนั้นต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตรา ร้อยละ 20 เริ่มมีรายได้วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 และหมดอายุ 

 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

 2) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที่ 4420/06 ก.ว.ก. ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ออกให้โดยหน่วยงาน Council for the Develop 

 ment of Cambodia บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยได้รับยกเว้นภาษีในการน�าเข้าเครื่องจักรในการผลิตและวัสดุในการก่อสร้าง 

 3) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที่ 1641/09 ก.ว.ก. และ 1642/09 ก.ว.ก.  ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ออกให้โดยหน่วยงาน  

 Council for the Development of Cambodia บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จ�านวน 8 ปี และ 9  

 ปี ตามล�าดับ ซึ่งนับรวมทั้ง Priority Period นับจากเวลาที่บริษัทย่อยได้ด�าเนินกิจการ (ปี 2549)

 4) ใบอนุญาตขอยกเว้นภาษีของพืชเกษตร - อุตสาหกรรม (อ้อย) เลขที่ 2299 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 ออกให้โดยกระทรวงเศรษฐกิจ 

 และการคลัง ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้รับสิทธิให้คิดภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 0 ส�าหรับการขายอ้อยที่ใช้ในการผลิตน�้าตาลทราย 

 เพื่อส่งออก ใบอนุญาตนี้มีก�าหนด 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 โดยปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ 

 ระหว่างการรอรับใบอนุญาตต่อจากวันที่ครบก�าหนดจนถึงปีบัญชีปัจจุบันที่ได้ยื่นขอไปแล้ว

33. การจัดประเภทรายการใหม่
 รายการบางรายการในงบก�าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้

สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ดังต่อไปนี้

                 หน่วย : พันบาท

 การแสดงรายการเดิม การแสดงรายการใหม่ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 82,640  33,367

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 33,752  -

 รายการเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยในงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่

เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ดังต่อไปนี้

                หน่วย : พันบาท

 การแสดงรายการเดิม การแสดงรายการใหม่ จ�านวนเงิน

การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น 8,320

การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น 479,983

34. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558






